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ESTUDO DA INSTABILIDADE CROMOSSÔMICA EM CULTURAS
DE LONGA DURAÇÃO DE CALOS DE MILHO (Zea mays L.)

Autor: JANAY ALMEIDA DOS SANTOS
Orientador: Dra. MARGARIDA L.R. DE AGUIAR-PERECIN

RESUMO

Tem sido evidente desde o início da metodologia de
cultura de tecidos vegetais que podem ocorrer alterações no número e
estrutura de cromossomos em consequência do cultivo in vitro. A
maioria das alterações observadas em plantas regeneradas a partir de
culturas de calos de milho são decorrentes de quebras cromossômicas.
A ocorrência destas aberrações tem sido interpretadas como resultantes
da formação de pontes anafâsicas e quebra de cromâtides, envolvendo
frequentemente braços cromossômicos contendo knobs heterocromâticos,
em consequência de distúrbios no ciclo mitótico que causariam atraso na
replicação já tardia dos knobs.
O presente estudo teve como objetivos: analisar a
ocorrência e frequência de aberrações cromossômicas em duas culturas
de longa duração, investigando-se a ocorrência de ciclos de quebra
fusão-ponte em culturas de calo, avaliando-se também o envolvimento
dos knobs na formação de pontes anfâsicas, quebras cromossômicas e
alterações no cariótipo.
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Para isto foram utilizadas duas culturas de calos,
designadas 12-F e 3-57, obtidas a partir de embriões imaturos derivados
de uma linhagem 13342/5 e de um F2 do cruzamento 1315/ lx13213/1,
respectivamente. Os dois genótipos são homozigóticos para presença de
knob em 6L2, 6L3, 7L, 7S, 8L1, 8L2. Além disso, o calo 12-F era
originalmente heterozigótico em K3L, e o calo 3-57 homozigótico para
presença de knob em 9S. Os calos foram induzidos em meio MS
(MURASHIGE & SKOOG, 1962) suplementado com de 2,0 mg/1 de 2,4D. Amostras dos calos foram mantidas separadamente, em meio MS +
2,0 mg/1 de 2,4-D, MS + 1,0 mg/1 2,4-D e N6 (CHU et al., 1975) com 1,5
mg/1 de 2,4-D + 12 mM de prolina, sendo consideradas como subclones.
Coletas periódicas de amostras de cada subclone permitiram a análise
de eventos de instabilidade mitótica e aberrações cromossômicas
decorrentes dos mesmos durante o cultivo desses calos, por um período de 23
a 42 meses.
Os resultados obtidos

sugerem que

ocorreram

eventos de atraso na separação de cromátides, com consequente quebra
de cromátide, confirmando observações anteriores (AGUIAR-PERECIN &
FLUMINHAN

Jr.,

1992; FLUMINHAN

Jr.,

1992). Vários eventos

observados dão evidências de que cromátides quebradas iniciam ciclos
de quebra-fusão-ponte in vitro, mas que também os cromossomos que
sofreram deleções terminais se estabilizam, ou seja, suas extremidades
se "cicatrizam''.

Estes eventos são ocorrência de pontes típicas;

ocorrência de alterações em determinados cromossomos com knobs;
multiplicação de células em que determinadas aberrações, sobretudo
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deleções terminais, se estabilizaram e se perpetuaram através de
sucessivas divisões celulares. Entretanto, à medida que aumentou a
idade da cultura, as aberrações que ocorreram nas várias subculturas
acumularam-se, mas aparentemente não ocorreu um aumento na
frequência de pontes. O calo 12-F apresentou maior estabilidade
cromossômica em relação ao calo 3-57. Este último apresentou quase
100% das células com alterações nos cromossomos 7 e 9. As plantas
regeneradas a partir do calo 3-57, apresentaram crescimento lento e
dificilmente produziram sementes, enquanto que as plantas regeneradas
do calo 12-F eram mais vigorosas e férteis, independente da idade do
calo no período da regeneração, o que sugere que a capacidade de
regeneração de plantas férteis está mais relacionada com a estabilidade
cromossômica dq que com a idade da cultura.
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STUDY OF THE CHROMOSOMAL INSTABILITY IN LONG-TERM
TISSUE CULTURES OF MAIZE (Zea mays L.)

Autor: JANAY ALMEIDA DOS SANTOS
Orientador: Dra. MARGARIDA L.R. DE AGUIAR-PERECIN
SUMMARY

Since the beginning of the development of plant
tissue culture in it has been evident that can ocorr in tissue culture
changes in number and structure of chromosomes. Most alterations
observed in maize plants regenerated are due to breakage in
chromosomes. ln maize, this phenomenon has been associated with
formation of anaphase bridges and consequent breakage of chromatids,
often involving chromosome arms possessig heterochromatic knobs, as a
consequence of alterations in the mitotic cycle that would make the
normally late-replicating knobs to replicate even !ater in callus cultures.
The objectives of the present study were: analysis of ·
the occurrence and frequency of chromosomal aberrations in two long
term tissue cultures, investigation of the occurrence of breakage-fusion
bridge cycles in callus culture, evaluating the involvement of knobs in
the formation of anaphasic bridges, chromosomal breakages and
karyotype alterations.
The callus cultures 12-F and 3-57 were analysed. They
were derived from immature embryos of the inbred line 13342/5 and the
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F2 of the crossing 1315 / 1 x 13213 / 1, respectively. Both genotypes are
homozygous for the presence of knob in 6k2, 6L3, 7L, 7S, 8L1, 8�. The
12-F culture was derived from a line heterozygous at K3L, and the 3-57
culture homozygous for the presence of K9S. Both calli were induced in
MS medium (MURASHIGE & SKOOG, 1962) containing 2,0 mg/L 2,4-D.
Callus samples were cultured separated in medium MS + 2 mg/L 2,4-D,
MS + 1 mg/L 2,4-D and N6 (CHU et al., 1975) with 1,5 mg/L 2,4-D + 12
mM proline, being considered as subclones. Periodical sampling of each
subclone allowed the analysis of the events promoted by mitotic
instability and aberrations occurring during callus cultivation, for a
period of 23-42 months.
The results obtained suggested the occurrence of
delays during the separation of the chromatids, leading to chromatid
break:ages supporting previous observations (AGUIAR-PERECIN &
FLUMINHAN Jr., 1992; FLUMINHAN Jr., 1992). Several observed events
provided evidences that the broken chromatids initiate break:age-fusion
bridge cycles in vitro. Furthermore, chromosomes with terminal deletions
apparently become stabilized, i.e., their broken ends are "healed". The
evidences were the occurrence of typical bridges; alterations in some of
the

chromosomes

bearing

knobs;

multiplication

of

cells

with

chromosomal aberrations, specially terminal deletions, which are
stabilized and perpetuate through successive generations of cell
divisions. However, as the culture age increased, aberrations were
accumulated; however, no increase was obaserved in the frequency of
bridges. The 12-F culture showed a higher karyotype stability as
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compared to 3-57. Almost 100%> of the analysed cells of 3-57 cultures
had alterations in chromosomes 7 and 9. Plants regenerated from 3-57
cultures had delayed growth and hardly produced seeds. Plants
regenerated from 12-F culture were more vigorous than those from 3-57
culture and they are fertile. This results suggest that the callus
capability to regenerate fertile plants is mainly dependent to the
chromosomal stability than to the culture age.

INTRODUÇÃO

Estudos diversos tem se acumulado na literatura,
dando evidências de que alterações cromosômicas podem ocorrer
durante o cultivo in vitro de tecidos vegetais. Os componentes do meio, o
tipo de expiante, a idade da cultura e o genótipo são fatores que afetam
a ocorrência dessas alterações (PESCHKE & PHILLIPS, 1992).
Em milho, a análise de plantas regeneradas tem
evidenciado que a frequência de aberrações cromossômicas aumenta
com o tempo de cultura, entretanto, uma certa estabilidade tem sido
relatada por alguns autores (para revisão veja PHILLIPS et al., 1988).
McCOY et al (1982), através de estudos em aveia,
propuseram que um atraso maior que o usual na replicação da
heterocromatina

seria

responsável

pela

ocorrência

de

quebras

cromossômicas. A maioria dos estudos para testar esta hipótese tem
sido reslizados em plantas regeneradas, através de análises meióticas, e
não em células em cultura.
LEE

&

PHILLIPS

( 1987),

através

de

análises

meióticas de plantas de milho regeneradas, relacionaram a ocorrência de
quebra cromossômica e formação de pontes na anáfase ao atraso na
replicação dos knobs heterocromáticos.
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Um estudo foi desenvolvido no Laboratório de
Citologia do Departamento de Genética da ESALQ/USP, utilizando
genótipos de milho com diferentes conteúdos de knobs. As análises
mitóticas realizadas em calos com aproximadamente um ano de cultivo
revelaram a presença de pontes na anáfase, indicando a possível
ocorrência de ciclo de quebra-fusão-ponte, bem como de alterações
estruturais envolvendo cromossomos contendo knobs. Além disso, foi
observado que nem sempre as pontes envolviam cromossomos com
knobs, o que indicou que a frequência de pontes deve ser decorrente da
interação entre frequência de knobs, genótipo e condições de cultura
(FLUMINHAN Jr., 1992; AGUIAR-PERECIN & FLUMINHAN Jr., 1992).
Surgiram então algumas questões: a formação de
pontes está sempre relacionada com os knobs? Os cromossomos que se
quebraram continuam o ciclo de quebra-fusão-ponte? As extremidades
cromossômicas quebradas cicatrizam? A ocorrência e a frequência de
alterações aumentam com a duração da cultura?
A fim de responder parcialmente estas questões, no
presente

estudo foram

analisadas amostras de calos

altamente

embriogênicos de dois genótipos utilizados no trabalho referido acima.
Investigou-se a ocorrência e frequência de aberrações cromossômicas em
culturas de longa duração (23 a 42 meses de idade), investigando-se a
ocorrência de ciclos de quebra-fusão-ponte de cromátides em anâfases
mitóticas em culturas de calo, avaliando-se também o envolvimento dos
knobs na formação de pontes anfásicas e alterações no cariótipo.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Cultivo in vitro de milho
As primeiras tentativas de se estabelecer cultura de
tecidos de milho (Zea mays L.) foram realizadas no final da década de
40, com estudos desenvolvidos por LA RUE (1947 e 1949), para cultura
de endosperma. Entretanto, somente em 1975 foi descrita pela primeira
vez a regeneração de plantas de milho, a partir de calos derivados de
embriões imaturos da linhagem americana A188 (GREEN & PHILLIPS,
1975). Desde então, sucessos na regeneração de plantas foram relatados
por vários autores, ficando restritos a poucos genótipos, com a maioria
das investigações confinadas à linhagem A188, que exibe alta frequência
de embriogênese somática e capacidade para regeneração (GREEN et al.,
1977; SPRINGER, 1979; McCOY & PHILLIPS, 1982; ARMSTRONG &
GREEN, 1982, 1985).
Avanços na área de cultura de tecidos de milho vem
sendo obtidos, incluindo-se a descoberta de novos genótipos que
respondem favoravelmente às condições de cultivo in vitro (NOVAK et al.,
1983; DUCAN et al., 1985; LOWE et al., 1985; RAPELA, 1985; TOMES &
SMITH, 1985; FAHEY et al., 1986; HODGES et al., 1986; AGUIAR
PERECIN & FLUMINHAN Jr., 1986; P RIOLI & SILVA, 1989; SONGSTAD

et al., 1992; FLUMINHAN Jr., 1992).
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Um fator importante para obtenção de cultura de
tecidos com capacidade para regeneração de plantas foi a identificação
do embrião imaturo como um expiante totipotente. A disposição deste
orgão com o eixo embrionário em contato com o meio retarda a
germinação do embrião e induz a proliferação de células do escutelo
permitindo a formação do calo (GREEN & PHILLIPS, 1975; GREEN,
1978; LU et al., 1982; VASIL et al., 1984 e 1985; VAN LAMMEREN,
1988).
Vários outros tipos de expiantes tem sido testados
quanto à indução de culturas com capacidade para regeneração tais
como: mesocótilo (HARMS et al., 1976), embriões maduros (TORNÉ et
al., 1980; WANG, 1987), inflorescência feminina imatura (RHODES et
al., 1986; PAREDDY & PETOLINO, 1990), tecidos foliares (CHANG, 1983;
LOWE et al. , 1985; CONGER et al., 1987; RAY & GHOSH, 1990),
inflorescência masculina imatura (HODGES et al., 1986; BOMMINENI &
RANASIKOWASKA, 1991; SONGSTAD et al., 1992) e glumas de flores
masculinas imaturas (SUPRASANNA et al., 1986, 1991). No entanto, os
resultados obtidos utilizando-se estes tipos de expiantes tem sido
inferiores aos obtidos com o cultivo de embriões imaturos (revisão em
BHASKARAN & SMITH, 1990).
Numerosos estudos têm sido conduzidos sobre o
controle genético da resposta ao cultivo in vitro de tecidos vegetais. Foi
observado que um número relativamente pequeno de genes está
envolvido na determinação desta carcterística e que a herdabilidade é
alta (referências em ARMSTRONG et al., 1992).
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WAN

et

cromossômicas envolvidas

al.
na

(1992)

identificaram

resposta

à cultura

seis
de

regiões

anteras e

regeneração de plantas de milho, através de análises de RFLP. Estas
regiões estavam localizadas no braço curto cromossomo 1, no braço
longo dos cromossomos 2 (uma próximo ao centrômero e outra próximo
à extremidade), 3, 6 e 8. Entretanto, os dados das análises de RPLP
indicaram que outras regiões podem também estar relacionadas com a
capacidade para regeneração.
Estes dados concordam com os resultados obtidos
por ARMSTRONG et al. (1992). Os autores obtiveram sucesso na
tranferência de genes envolvidos no estabelecimento de culturas de calos
friáveis e embriogênicos derivados de embriões imaturos de uma
linhagem com

alta

resposta

à

indução de

culturas

friáveis

e

embriogênicas (Al88) para uma linhagem de baixa resposta (B73),
através de retrocruzamento. Cinco regiões localizadas nos cromossomo
1, 2, 3 e 9 foram identificadas pela análise de RFLP.
Em milho, os calos embriogênicos estão agrupados
em duas classes distintas baseadas em sua morfologia: Tipo I e Tipo II.
Os diferentes tipos de calos dependem do genótipo, do estágio do
explante e do meio de cultura empregado (PHILLIPS et al., 1988).
Calos Tipo I são caracterizados como campactos,
opacos,

com

crescimento

relativamente

lento,

morfologicamente

complexos e organizados (ARMSTRONG & GREEN, 1985). Embora
embriões

somáticos

bem

desenvolvidos

sejam

observados
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ocasionalmente em culturas Tipo I, o modo de origem das plantas nem
sempre é claro.
Observações histológicas de culturas Tipo I tem
provido evidências de que a regeneração de plantas pode ocorrer por
organogênese e embriogênese somática (SPRINGER et al., 1979; McCAIN
& HODGES, 1987). Este tipo de calo tem sido descrito em um vasto
número de linhagens e híbridos de milho (LU et al., 1982 e 1983;
TOMES & SMITH, 1985; BENZION & PHILLIPS, 1988) e é semelhante
àqueles calos embriogênicos descritos em outras espécies de gramíneas
(VASIL, 1985).
Embora calos Tipo I possam ser mantidos em cultura
por um longo período de tempo em outras espécies (CHANDLER &
VASIL, 1984), em milho são dificeis de serem mantidos após algumas
subculturas devido ao alto grau de organização dentro da massa do calo
e à formação de estruturas que provavelmente representam o escutelo
de um embrião germinado precocemente (LU et al., 1982; VASIL &

VASIL, 1986).

Por outro lado, calos Tipo II são caracterizados como
friáveis e não diferenciados, exceto para a presença de numerosos
embriões somáticos globulares em sua superfície (ARMSTRONG &
GREEN,

1985). Apresentam crescimento rápido e mantém sua

capacidade embriogênica em culturas de longa duração (GREEN, 1982;
TOMES & SMITH, 1985; VASIL & VASIL, 1986).
Estudos histológicos de calos Tipo II tem verificado
que a regeneração de plantas ocorre via embriogênese somática (LOWE
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et al., 1985). Apesar dos embriões somáticos de culturas Tipo II algumas

vezes parecerem originar-se de uma única célula, a presença de
suspensores em muitos dos embriões é indicativo de uma origem
multicelular (HALPERIN, 1969). VASIL et al. (1985) e McCAIN &
HODGES (1987) observaram que embriões somáticos desenvolvidos
diretamente de escutelo imaturo de milho parecem ter uma origem
multicelular.
Calos Tipo II podem ser obtidos a partir de culturas
Tipo I de forma espontânea, ou podem ser induzidos pela adição de L
prolina ao meio de cultura (ARMSTRONG & GREEN, 1985).

Embora calos Tipo I tenham sido utilizados com
sucesso no estabelecimento de suspensões celulares embriogênicas em
diferentes espécies (VASIL, 1985), em milho a utilização de calo Tipo I
para este fim tem se mostrado inadequada. Por outro lado, calos Tipo II
de milho tem apresentado respostas favoráveis no estabelecimento de
suspensões celulares (GREEN et al., 1983; KAMO & HODGES, 1986;
VASIL & VASIL, 1986) e na regeneração de plantas férteis a partir do
cultivo de calos induzidos de protoplastos derivados de suspensões
celulares embriogênicas (SHILLITO et al., 1989; PRIOLI & SONDAHL,
1989; MÓROCZ et al., 1990), as quais são alvo na transformação de
milho através de bombardeamento com microprojéteis (KLEIN et al.,

1988; FROMM etal., 1990; GORDOM-KOMM etal., 1990).

Portanto, tem sido crescente o interesse na obtenção
de genótipos a partir dos quais se possa estabelecer culturas Tipo II, que

possam ser mantidas por longos períodos, sem perderem a sua
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capacidade para regeneração de plantas férteis. Com este objetivo,
ARMOSTRONG et al. (1991) testaram vários genótipos e selecionaram
duas linhagens derivadas do cruzamento entre A188 e B73 que
apresentavam

alta

frequência

de

produção

de

calos

Tipo

II

(aproximadamente 100%). O cruzamento entre estas duas linhagens
produziu uma linhagem com melhor vigor de planta que seus parentais,
mas com a mesma resposta ao cultivo in uitro.

2.2. Instabilidade cromossômica em culturas de tecidos

O cultivo in vitro de células vegetais pode causar
alterações no genoma da planta, o que resulta em variação genética e
citogenética. LARKIN & SCOWCROFT (1981) denominaram a variação
observada entre plantas regeneradas de 'variação somaclonal'.
A princípio a ocorrência de variação somaclonal
causou grande expectativa de avanços nos programas de melhoramento
vegetal, devido à possibilidade de se utilizar a cultura de tecidos como
uma fonte potencial de variabilidade genética, especialmente se fosse
possível controlar a sua ocorrência, de forma que se pudesse evitá-la ou
promovê-la quando desejado. Muitos trabalhos foram conduzidos e
sucessos foram obtidos em muitas espécies (revisão em LARKIN &
SCOWCROFT, 1981; ILLG, 1984). Entretanto, foi verificado que a
variação

somaclonal

pode

ser

indesejável

principalmente quando esta reflete
cromossômicas.

em

alguns

casos,

a ocorrência de alterações
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A variação somaclonal foi observada em diferentes
espécies e envolve alterações tanto no DNA nuclear quanto no DNA
mitocondrial da planta. Sua natureza, extensão e possível origem tem
sido revisada em numerosas ocasiões e sob vários pontos de vista:
variação cromossômica em células cultivadas e plantas regeneradas
(BAYLISS, 1980; LEE & PHILLIPS, 1988; PHILLIPS et al., 1988;
PESCHKE & PHILLIPS, 1992), variação citoplasmática (PRING et al.,
1981), as bases biológicas e possível uso

em

progragamas de

melhoramento vegetal (EVANS et al., 1984; ILLG, 1984) e as bases
epigenéticas (MEINS, 1983). Entretanto, consideraremos aqui a variação
somaclonal sob o ponto de vista da variação cromossômica numérica e
estrutural em células cultivadas e plantas regeneradas.
Variações no número e estrutura dos cromossomos
tem sido atribuídas à anormalidades no fuso e quebras cromossômicas.
A frequência de cada aberração cromossômica resulta da intervenção de
mecanismos que alteram fisicamente o complemento cromossômico de
células individuais e a taxa relativa de proliferação de linhagens
celulares alteradas. Os eventos celulares que produzem alterações no
número e estrutura dos cromossomos podem ser determinados como
alterações na sequência normal da replicação do DNA, e nos próprios
mecanismos da mitose (revisão em BAYLISS, 1980; LEE & PHILLIPS,
1988).
Análises

citológicas

tem

provido

informações

importantes sobre os tipos e frequência de aberrações de cromossomos
específicos e regiões do cromossomo afetadas pelos rearranjos. Estes
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estudos tem sido usados para identificar o padrão de variação e,
subsequentemente, uma possível compreensão dos mecanismos que
geram algumas alter�ções estruturais (BAYLISS, 1980).

2.2.1. Fatores que afetam. a ocorrência de instabilidade
cromossômica em cultura de tecidos.

2.2.1.1. Fonte de expiante

Investigações com relação à influência da fonte de
explante

sobre

a

variação

cromossômica

têm

sido

limitadas,

possivelmente porque a fonte define se o sistema de cultivo funcionará,
pois explantes de diferentes fontes de tecidos não respondem igualmente
bem ao cultivo in vitro.
As plantas obtidas a partir de meristemas cultivados
sem um estado de dediferenciação apresentam pouca ou nenhuma
alteração

cromossômica,

comparadas

àquelas cuja

regeneneração

envolve a passagem pela fase de calo. Portanto, as plantas regeneradas
de calos ou cultura de células em suspensão podem apresentar
alterações genéticas envolvendo rearranjos cromossômicos, poliploidia
ou aneuploidia (BAYLISS, 1980; D'AMATO, 1985; POTTER & JONES,
1991).
Em milho, vários tipos de explantes tem sido
testados visando a indução de calos e regeneração de plantas, conforme
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mencionado

anteriormente.

No

entanto,

relatos

sobre

o

estado

cromossômico destas culturas e das plantas regeneradas se restringem
especialmente a culturas derivadas de embriões imaturos, o que
dificulta a avaliação do efeito da fonte de expiante sobre a ocorrência de
instabilidade cromossômica.
WANG {1987),

comparando fontes de expiantes

diferentes, observou que plantas regeneradas de embriões maturas da
linhagem B73 eram mais estáveis que aquelas derivadas de embriões
imaturos em termos de constituição cromossômica {refletida pela
esterilidade do pólen).
ARMSTRONG & PHILLIPS (1988) em culturas obtidas
a partir de um mesmo tipo de expiante, o embrião imaturo de milho,
mas com características morfológicas diferentes (calos Tipo I e Tipo II),
observaram um comportamento diferente quanto à ocorrência de
anormalidades

cromossômicas.

As

análises

citológicas

de

microsporócitos de 13 plantas regeneradas revelaram a ocorrência de
dez diferentes anormalidades citológicas. A permuta de segmentos entre
cromossomos foi a alteração mais frequente. Também foram observadas
alterações no número de cromossomos (trissarnia e setor tetraplóide) e
irregularidades meióticas. A frequência de plantas regeneradas com
anormalidades cromossômicas na meiose foi menor para cultura de
calos Tipo I em relação a culturas Tipo II.
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2.2. 1.2. Condições de cultivo

Embora a escolha do explante possa apresentar
alguma contribuição na variabilidade da cultura, há evidências de que
todas as formas de alterações cromossômicas podem ser consequência
direta do cultivo in vitro.
As condições de cultivo (consistência do meio e
intervalos de subculturas) e os componentes do meio, especialmente
hormônios e demais reguladores de crescimento, tem influenciado o
estado citológico das células cultivadas (para revisão veja PESCHKE &
PHILLIPS, 1992).
Segundo MORRISH et al. ( 1987), células proliferando

zn vitro estão em um ambiente estranho e sua taxa de divisão é
significativamente aumentada pelos hormônios presentes no meio. Estes
fatores podem ser responsáveis pelas alterações genéticas que ocorrem
em calos e células cultivadas durante os subcultivos, as quais podem ter
uma importante influência sobre a competência celular.
Quando reguladores de crescimento são usados para
estimular

crescimento

desorganizado

e

divisão

celular,

há

um

concomitante aumento na incidência de anormalidades mitóticas,
produzindo células filhas com diferentes complementos cromossômicos.
Os reguladores de crescimento podem induzir mitoses anormais com
núcleos endopoliplóides e endorreduplicados. Isto deve contribuir para a
variabilidade cromossômica da cultura resultante (BAYLISS, 1980).
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A auxina 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético) tem
sido o fitorregulador mais utilizado para induzir a formação de calos a
partir de embriões imaturos de milho. As referências da literatura sobre
a ação mutagênica do 2,4-D in vitro são muito contraditórias e
heterogêneas, não permitindo comparações corretas, uma vez que estão
envolvidas outras variáveis, como por exemplo o meio de cultura
utilizado e as condições de crescimento da cultura (luminosidade,
aeração e temperatura entre outras). O efeito destas variáveis nem
sempre é definido e conhecido, e muito menos as relações entre elas, e
destas com o genótipo em cultura.
SINGH & HARVEY (1975) verificaram que o 2,4-D
não induziu irregularidades mitóticas em suspensões celulares de Vicia
hajastana, nas concentrações de 0,1 a 10 mg/1, e de Haplopappus
gracilis, nas concentrações de 0,1 a 5,0 mg/1. Na realidade, ocorreu
menor frequência

de

irregularidades

mitóticas

quanto

mamr a

concentração de 2,4-D no meio, sendo esta conclusão obtida através da
análise de anáfases.
BAYLISS (1980) comenta que no caso da auxina
sintética 2,4-D é o crescimento desorganizado que leva a anormalidades
mitóticas, e não algum efeito direto desse componente sobre a mitose. O
efeito do 2,4-D

in

vitro,

portanto,

ainda necessita de maiores

esclarecimentos.
Em estudos entre calos Tipo I e II de milho,
empregando concentrações de 5,0 a 20 mg/1 de 2,4-D no meio, verificou-

14

se um aumento no número de cromossomos na presença de maior
concentração de auxina (REDDY & PETERSON, 1987).
ZIAUDDIN

&

KASHA

(1990)

observaram,

em

Hordeum vulgare, que prolongada exposição de cultura de células a altas
concentrações de 2,4-D (2,0 mg/1 ou mais) aumentou significativamente
a frequência de mitoses poliplóides e houve um acréscimo das
anormalidades do fuso.

2.2.1.3. Idade da cultura

A análise rigorosa do efeito da idade da cultura é
limitada pela capacidade de avaliar a taxa de crescimento (isto é,
número de gerações celulares/tempo), bem como o tempo para que o
mutante possa proliferar suficientemente para ser detectado na planta
regenerada. Entretanto, segundo PESCHKE & PHILLIPS (1992), o efeito
da idade tem sido atribuído a uma causa ou a uma combinação de
causas:
a) A cultura per se torna-se mais propensa a
alterações à medida que envelhece, isto é, a taxa de mutação por
geração celular aumenta.
b) A taxa de mutação é aproximadamente constante
no tempo, assim o número de mutações aumenta durante o tempo, em
virtude da seleção não eliminá-las.
c) Algumas alterações ocorrem no início da cultura
mas não são detectadas senão mais tarde, quando um suficiente
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número de células mutantes tenham sido acumuladas para serem
incluídas em uma amostra de calos ou em uma planta regenerada.
d) Alterações que ocorrem no início da cultura são
ativamente selecionadas, aumentando grandemente a proporção de
células durante o tempo.
As primeiras investigações sobre variação originada a
partir de cultura de tecidos em milho, usando Al88 ou material
relacionado, mostraram um alto grau de estabilidade genética e
citogenética em cultura mantidas por períodos inferiores a um ano. As
análises meióticas revelaram que mais de 90% das plantas regeneradas
avaliadas apresentaram cariótipo

e comportamento cromossômico

normais (GREEN et al., 1977; McCOY & PHILLIPS, 1982).
GREEN

et

al.

(1977)

analisaram

87

plantas

regeneradas a partir de culturas derivadas de embriões imaturos do
genótipo A188 x W22 R-nj R-nj. As plantas regeneradas foram obtidas
de culturas com 65 a 125 dias de idade. Das 43 plantas examinadas,
apenas duas apresentaram anormalidades citológicas: uma sendo
tetraplóide em um setor da inflorescência masculina e outra apresentou
um setor com monossomia do cromossomo 5. Oitenta e cinco plantas
foram examinadas quanto à fertilidade do pólen e 83 apresentaram mais
de 97% de fertilidade do pólen, e das duas restantes uma apresentou
60% e outra 92%. Os autores concluiram, portanto, que a maioria das
plantas regeneradas dos calos de milho 65-125 dias após o inicio da
cultura eram normais.
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Semelhantemente,

McCOY

&

PHILLIPS

(1982)

analisaram 124 plantas regeneradas do cruzamento A188 x W22 R-nj R
nj e seu recíproco, obtidas a partir de embrião imaturo, após 120 e 240

dias de cultivo in vitro. Somente cinco destas plantas apresentaram
anormalidades cromossômicas e 50% de aborto do pólen. Destas, três
exibiram quimerismo na inflorescência masculina com relação ao aborto

do pólen (50%), sendo que duas destas três plantas apresentaram-se
meioticamente normais, enquanto que a terceira tinha um setor
monossômico. A quarta planta perdeu uma grande parte do braço curto
do cromossomo 10. A quinta planta anormal tinha 50% de pólen
pequeno.

Ausência de aumento na frequência de mutações
com o tempo de cultura também foi relatada por EDALLO et al. (1981).
Estes autores examinaram culturas de células dos genótipos W64A e
S65, e verificaram que nessas culturas o tempo não levou ao aumento
na ploidia ou eliminação de cromossomos, mas ao decréscimo na
percentagem de células aberrantes. Entre 110 plantas regeneradas,
somente duas apresentaram número de cromossomos diferente de
2n= 20 em células de ponta de raiz. Aparentemente as células não
diplóides não participaram na regeneração de plantas. Apesar de não ter
sido realizada análise meiótica das plantas regeneradas ou sua progênie,
a

alta

esterilidade

observada

foi

atribuída

a

anormalidades

intracromossômicas, como pequenas deficiências ou duplicações, e não

a alterações na ploidia.
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Em contraste

aos

resultados

acima, tem sido

observado um aparente efeito da idade da cultura sobre a frequência de
alterações.

Muitos

investigadores

tem

notado

um

aumento

na

variabilidade de todos os tipos de aberrações com o aumento da idade
da cultura.
Análises meióticas mostraram que após 3-4 meses
em cultura, nenhuma anormalidade cromossômica foi observada em
plantas regeneradas de calos induzidos a partir de embriões imaturos de
familias F2 de isolinhas da linhagem Oh43 segregando para genes de
macho-esterilidade, enquanto que aproximadamente metade das plantas
regeneradas após 8-9 meses apresentaram-se com translocações, pares
heteromórficos heterozigotos para uma deficiência, presença de pontes
na anáfase I indicando a ocorrência de inversão pericentromérica (LEE &
PHILLIPS, 1987).
ARMSTRONG & PHILLIPS (1988) compararam a
frequência de variação genética e citogenética em plantas regeneradas de
culturas de tecidos de milho Tipo I e Tipo II. Os genótipos usados foram
A188 e A188-BC6. Após 16 semanas em cultura, 33,3 e 20,8% das
plantas regeneradas de culturas Tipo II e Tipo I, respectivamente,
apresentaram
cromossomos

pelo

menos

homólogos,

uma

anormalidade

trissonia,

(permuta

setores

entre

tetraplóides

e

irregularidades meióticas). Estes valores aumentaram para 37,2 (Tipo II)
e 24,2% (Tipo I) após 36 semanas em cultura.
Através

da

análise

de

pedigree

de

linhagens

celulares, iniciadas de embriões imaturos de linhagens e combinações
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híbridas de milho, BENZION & PHILLIPS ( 1988) verificaram que, de
modo geral, houve uma tendência de aumentar a frequência de plantas
anormais com o aumento da idade da cultura. Entretanto, a frequência
de cada aberração individual em cada cultura variou com o aumento da
idade da cultura. Estes autores concluiram que o aumento na
frequência de plantas anormais à medida que aumenta o tempo de
cultura não implica necessariamente em um aumento na taxa de
mutação devido ao ambiente de cultura, ou à ocorrência de novas de
aberrações enquanto a cultura é mantida, mas pode ser parcialmente
explicada pelo aumento na homogeneidade celular nestas culturas
devido a proliferação e acúmulo de células com aberrações que
ocorreram no início da cultura.
MOLINA et al. ( 1992) e MOLINA & GARCIA ( 1994)
estudaram a ocorrência de aberrações cromossômicas e fenotipicas em
plantas de milho regeneradas de calos após 17, 32, 50 e 60 meses de
subcultura. Os calos foram obtidos a partir de um embrião imaturo da
cultivar Colorado Klein. Análises meióticas de plantas regeneradas
revelaram que 30%, 95%, 100% e 100% delas, respectivamente, eram
citogeneticamente anormais. Análises citológicas das culturas com 60
meses de
cromossomo

idade

revelaram

(2n= 18

a

23),

grande

variabilidade

além de

aberrações

no

número

de

cromossômicas

estruturais. Algumas células apresentaram 2 a 4 cromossomos com
satélite, pares heteromórificos e cromossomos circulares. Todas as
plantas foram fenotipicamente anormais e completamente estéreis.
Entretanto, a análise de microsporócitos das plantas regeneradas
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demostrou que 90% das plantas apresentavam 2n= 21 e apenas 10% das
plantas possuíam 2n= 20. Os tipos de alterações observadas nestas
plantas foram deficiências, duplicações, elevado número de univalentes,
um ou mais cromossomos extra, inversões, cromossomos com duas
regiões organizadoras do nucléolo e translocações. Estes autores
concluíram que, para o genótipo testado, a frequência de alterações
cromossômicas aumenta com o tempo de cultura.

2.2.1.4. Genótipo do expiante

Embora os aspectos da fase de cultura citados acima
influenciem a frequência em que alterações ocorrem, diferenças na
extensão da variação podem ocorrer quando diferentes genótipos são
regenerados sob semelhantes condições de cultura. Isto sugere que
alguns genomas podem ser mais propícios a variação que outros.
Segundo PESCHKE & PHILLIPS (1992), dentro de
uma espécie o genótipo

do

explante pode

ser

um

importante

determinante da variação cromossômica devido a dois fatores principais:
variação pré-existente e diferenças v arietais.
Algumas variações citológicas podem pré-existir no
expiante, especialmente para espécies polissomáticas (onde células
diplóides e poliplóides coexistem em um mesmo tecido): esta condição
pode ser encontrada em cerca de 90% das espécies vegetais (D'AMATO,
1985). As variações cromossômicas pré-existentes no explante podem
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perpetuar na cultura e ser detectadas em plantas regeneradas, o que
não impede a ocorrência de variação de novo.
Diferenças varietais foram relatadas por diversos
autores. Em grande parte destes estudos as análises citológicas foram
realizadas em microsporócitos das plantas regeneradas.
McCOY et al. ( 1982) compararam a estabilidade
citológica em plantas regeneradas de duas cultivares de aveia, Lodi e
Tippecanoe. Os tipos de alterações cromossômicas mais frequentes
foram quebras e perdas de segm.entos cromossômicos levando à
formação de pares heteromórficos. Em plantas regeneradas após 4
meses, 12% das plantas Tippecanoe tinham um ou mais variantes
comparados a 49% de Lodi; estas frequências aumentaram em 8 meses
para 40 e 89%, respectivamente. Neste caso foi observado tanto o efeito
da idade da cultura quanto do genótipo. Apesar de ocorrer um aumento
na frequência de variantes com o aumento do tempo de cultura para os
dois genótipos testados, a cultivar Tippecanoe apresentou-se com menor
frequência de variantes em relação à cultivar Lodi.
Em milho, diversos genótipos têm sido empregados
na avaliação da frequência de variação cromossômica entre plantas
regeneradas (GREEN et al., 1977; EDALLO et al., 1981; McCOY &
PHILLIPS, 1982; LEE & PHILLIPS, 1987, 1988; BENZION & PHILLIPS,
1988). A maioria dos genótipos utilizados nestes estudos parecem ser
instáveis

a julgar pelas alterações

no número e estrutura

de

cromossomos observadas em plantas regeneradas (revisão em PHILLIPS
etal., 1988).
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Existem evidências de que a heterocromatina está
envolvida na ocorrência de quebras cromossômicas. Como a quantidade
e distribuição de heterocromatina varia entre linhagens de milho, um
efeito do genótipo poderia ser esperado com base nestas diferenças
(PHILLIPS et al., 1988).
FLUMINHAM Jr. ( 1992) analisou diversos linhagens
relacionadas, mas com constituição de knobs diferentes. Embora pontes
anafásicas tenham sido observadas na maioria dos genótipos estudados,
alguns apresentaram maior frequência de pontes na anáfase que outros.
Existem evidências de que pode haver interação entre genótipo,
composição de knobs e meio de cultura utilizado.

2.2.2. Aberrações numéricas
Possivelmente centenas de estudos sobre variação e
comportamento cromossômico têm sido realizados nos últimos 30 anos
e

têm

sido

(SUNDERLAND,

descritos
1977;

em

uma

BAYLISS,

série
1980;

de

revisões

D'AMATO,

detalhadas

1985; LEE &

PHILLIPS, 1988; PESCHKE & PHILLIPS, 1992). As observações iniciais
focalizaram alterações na ploidia porque poderiam ser detectadas
mesmo em células mitóticas com pequenos cromossomos e/ ou grande
número de cromossomos. As primeiras espécies cultivadas in uitro com
sucesso (tabaco e cenoura), pertenciam geralmente a esta categoria.
A poliploidia em cultura de tecidos origina-se via
mecanismos semelhantes àqueles vistos in uivo e tem sido geralmente
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explicada como produto de endopoliploidização ou fusão

nuclear

(SUNDERLAND, 1977; BAYLISS, 1980).
As evidências citológicas indicam que aneuploidia
pode ser causada por não disjunção, atraso cromossômico, aberração no
fuso, e quebras cromossômicas produzindo cromossomos dicêntricos e
acêntricos (SUNDERLAND, 1977).
BALSAN (1978) propôs que a aneuploidia pode ser
devido à poliploidia seguida pela eliminação de cromossomos.
A aneuploidia é melhor tolerada em espécies que
normalmente são poliplóides que em espécies diplóides. Regenerantes
aneuplóides são comuns em poliplóides mas raramente ocorrem em
diplóides

(sumarizado

em

D'AMATO,

1985).

Portanto,

quando

aneuploidia ocorre em espécies diplóides é muito menos provável que
seja transmitido à progênie que no caso de espécies poliplóides.
Em milho a ocorrência de alterações no número de
cromossomos é pouco frequente. LEE & PHILLIPS ( 1988) observaram
que de 78 plantas regeneradas somente três apresentaram o número de
cromossomos difrerente do normal (2n

=

20), sendo que duas destas

plantas eram tetrapóides e a outra era trissômica para um cromossomo
não identificado.
MOLINA & GARCIA (1994) observaram que apenas
10% das plantas regeneradas após 60 meses em cultura apresentavam
número normal de cromosssomos, enquanto que 90% das plantas
regeneradas apresentavam 2n=21. É interessante ressaltar que nestes
dois estudos alterações estruturais também foram observadas.
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2.2.3. Aberrações estruturais

Torna-se

evidente

em

algumas

pesquisas

interessadas em variação somaclonal que uma grande parte da variação
potencial não é detectada
cromossomos.

Em

alguns

apenas pelo estudo do número de
estudos,

a

frequência

de

rearranjos

cromossômicos em células cultivadas excedeu à de alterações na ploidia
(ASHMORE & GOULD, 1981; MURATA & ORTON, 1983).
A análise de alterações estruturais pode ser feita
utilizando

cromossomos

mitóticos

facilmente

distinguíveis,

uma

metodologia para marcar cromossomos mitóticos (como a metodologia
de bandamento-C), ou análises meióticas, o que requer a regeneração de
plantas.
SACRISTAN (1971), utilizando Crepis capillari.s, uma
espécie com um pequeno número de cromossomos mitóticos grandes e
distintos, estudou a ocorrência de rearranjos cromossômicos em calos e
mostrou que quebra cromossômica em cultura era um evento comum.
Quando
meioticamente,

quebras

(translocações,

inversões,

plantas

regeneradas

cromossômicas

e

são

suas

deleções e duplicações)

examinadas
consequências

constituem

as

aberrações mais comumente detectadas (ver LEE & PHILLIPS, 1988).
Entretanto, a posição da quebra parece não ser ao acaso, mas
frequentemente ocorre entre regiões heterocromáticas e o centrômero.
Por exemplo, McCOY et al. (1982) observaram, em
aveia, uma alta frequência de quebras cromossômicas próximo ao
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centrômero. Este trabalho será discutido mais detalhadamente no ítem
seguinte.
MURATA & ORTON ( 1983, 1984) notaram em aipo
uma alta frequência de fusões cromossômicas, que levaram à formação
de cromossomos contendo translocações e constrições múltiplas em
cultura de tecidos e plantas regeneradas. A origem destes eventos
poderia ser atribuída à quebra na heterocromatina telomérica, ou
próximo a ela, encontrada em todos os cromossomos de aipo.
Um estudo da

variação citológica em triticale

regenerado mostrou que 12 dos 13 pontos de quebra envolvidas em
translocações e deleções estavam na heterocromatina {LAPITAN et al.,
1984). Foi observado também em triticale, que entre 51 plantas da
cultivar 'Welsh' regeneradas de culturas com seis meses de idade, 29
continham cromossomos telo ou acrocêntricos (ARMSTRONG et al.,
1983). Novamente, os sítios de quebra produzindo cromossomos
aberrantes parecem estar localizados dentro da heterocromatina ou
adjacente a ela.
LEE & PHILLIPS ( 1987), identificaram alterações
estruturais em plantas de milho regeneradas (tais como: translocações,
pares heteromórficos heterozigotos para uma deficiência, presença de
pontes

na

anáfase

I

indicando

a

ocorrência

de

inversão

pericentromérica) e notaram uma alta frequência de cromossomos
quebrados entre o centrômero e os knobs heterocromáticos ou a região
organizadora do nucléolo.
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BENZION & PHILLIPS ( 1988) analisaram plantas
regeneradas de três linhagens celulares que produziram translocações
citologicamente idênticas entre o braço longo do cromossomo 7 e do
cromossomo 8. Estas culturas foram derivadas de híbridos onde A188
era um dos parentais. As aberrações cromossômicas originaram-se
aparentemente durante o ciclo de cultivo in vitro, haja visto que plantas
normais e anormais foram regeneradas destas culturas. Além disso,
sementes controle destes cruzamentos (isto é, sementes da mesma
espiga em que os embriões foram cultivados) não apresentaram
nenhuma aberração genética ou citogenética. A ocorrência da mesma
aberração citológica em três linhagens celulares individuais, sugere que
existem

"hot

spots",

ou

seJa,

pontos

específicos

de

quebra

cromossômica, que se manifestam durante o ciclo de cultura de tecidos.

2.2.3.1. Efeito da heterocromatina nas quebras
cromossômicas

O

tempo de

replicação

da

eucromatina e

da

heterocromatina tem sido estudado em diversas espécies de plantas
analisando-se

a

incorporação

de

timidina

3tt

através

de

autorradiografia. A heterocromatina normalmente tem replicação mais
tardia que eucromatina (LIMA-DE-FARIA, 1969).
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Conforme demonstrado por PRYOR et al. (1980),
diferentes classes de heterocromatina de milho apresentam tempos
distintos de replicação, sendo qüe o knob replica mais tardiamente que
as outras classes de heterocromatina.
O knob dos cromossomos de milho consiste de
heterocromatina constitutiva a qual permanece condensada durante o
ciclo mitótico. A composição de knobs pode ser determinada pela análise
de paquíteno. Entretanto, a posição da heterocromatina pode ser
detectada pela técnica de bandamento-C em cromossomos mitóticos
(HADLACZKY & KALMAN, 1975; AGUIAR-PERECIN, 1985; AGUIAR
PERECIN & VOSA, 1985; TITO et al., 1991). Os knobs são compostos de
sequências de 185 pares de base, altamente repetitivas, arranjadas em
tandem (PEACOCK et al., 1981).
O potencial da replicação tardia do DNA como um
mecanismo para induzir rearranjos cromossômicos em cultura de
tecidos foi reconhecido por SACRISTAN (1971), através da análise de
cultura de calos de Crepis capillaris, onde o cromossomo satélite (SAT)
estava envolvido em 82% dos rearranjos, com os pontos de quebra
correspondendo à região de síntese tardia do DNA.
GILL et al. (1980) sugeriram que a alta densidade de
DNA por unidade de comprimento na heterocromatina, a organização e
justaposição

da

cromatina

no

núcleo,

ou

mesmo

propriedades

fisicoquímicas das regiões heterocromáticas e centroméricas podem
explicar a susceptibilidade destas regiões à quebra.
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Segundo JOHNSON et al. (1987), a cultura de tecidos
pode afetar uma ou mais dessas propriedades da heterocromatina
afetando assim o seu tempo de replicação. Portanto, devido a
características singulares da heterocromatina, alterações no ambiente
celular induzidas por diferentes caminhos podem conduzir a um
semelhante resultado final: quebra em regiões heterocromáticas.
Uma hipótese para o efeito da heterocromatina em
causar quebras cromossômicas foi proposta por McCOY et al. (1982) e
tem sido recentemente revisada (CARLSON, 1988; LEE & PHILLIPS,
1988; PESCHKE & PHILLIPS, 1992).
A frequência muito alta de telocêntricos entre as
plantas de aveia regeneradas de cultura de tecidos, levou McCOY et al.
( 1982) a estabelecerem uma

hipótese sobre o envolvimento da

heterocromatina pericentromérica. Esta baseou-se na observação de que
a heterocromatina comumente tem replicação tardia (LIMA-DE-FARIA,
1969) e que várias espécies tem regiões de heterocromatina ao redor de
seus centrômeros. A hipótese é que se existe normalmente replicação
tardia na região pericentromérica nos cromossomos de aveia, esta
heterocromatina poderia ocasionalmente replicar mesmo mais tarde que
o usual no ambiente de cultura de tecidos. As cromátides envolvidas
permaneceriam unidas neste ponto de replicação tardia, formando uma
ponte na anáfase. Isto produziria um estresse que poderia resultar em
quebra (provavelmente localizada entre o centrômero e a região de
replicação tardia). Alternativamente, este mecanismo poderia resultar
em não disjunção e subsequente aneuploidia.
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Quando foi lançada esta hipótese em 1982, não se
sabia se aveia hexaplóide apresentava replicação tardia na região da
heterocromatina

pericentromérica.

Posteriormente,

a

análise

de

paquíteno de plantas de aveia, que não eram derivadas de cultura de
tecidos, mostrou que todos os cromossomos em aveia tinham grandes
regiões de heterocromatina ao redor do centrômero (JOHNSON et al.,
1987). A caracterização detalhada de uma planta regenerada com um
cromossomo satelitado mostrou que a quebra cromossômica tinha
ocorrido na região da heterocromatina pericentromérica, resultando
num par heteromórfico. Além disso, o padrão de incorporação de
timidina-3H em cromossomos de células de ponta de raiz, analisada
através de autorradiografia, indicou que havia replicação tardia de DNA
em regiões heterocromáticas de cromossomos de aveia. Baseados nestas
observações, JOHNSON e colaboradores (1987) concluiram que a
replicação da heterocromatina no fim do período S permite que estas
regiões sejam mais sensíveis a perturbações no ciclo celular que podem
ocorrer durante a cultura de tecidos.
LEE & PHILLIPS (1987) e PHILLIPS et al. (1988)
observaram, através de análises meióticas de plantas de milho
regeneradas a partir de calos derivados de embriões imaturos, a
ocorrência de

quebras cromossômicas envolvendo frequentemente

braços cromossômicos contendo knobs heterocromáticos e propuseram
que a causa de alterações citogenéticas na cultura de tecidos de milho
seria decorrente de distúrbios causados pela replicação tardia do knob.
Segundo os autores, perturbações afetando o período de síntese de DNA
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nos locais de replicação tardia (a nível dos knobs), poderia resultar na
não separação das cromátides-irmãs, posterior formação de ponte na
anáfase e quebra das cromátides envolvidas.
Com base nestes estudos, AGUIAR-PERECIN &
FLUMINHAN Jr.

(1992) e FLUMINHAN Jr.

(1992), analisaram o

envolvimento dos knobs na formação de pontes anafásicas em calos
obtidos a partir de embriões imaturos. Neste estudo foram utilizadas
linhagens endogâmicas de milho com diferentes conteúdos de knobs.
Foram encontradas evidências de ocorrência de pontes decorrentes de
atrasos na separação das cromátides, e de ocorrência de ciclo de
quebra-fusão-ponte. Além disso, foi observado através de bandamento-C
que em alguns casos braços cromossômicos que continham knobs
heterocromáticos estavam envolvidos na formação de pontes anafásicas.
Uma consequência da ocorrência de um atraso maior
na separação das cromátides ao nível do knob, conforme proposto por
LEE

&

PHILLIPS

(1987) e

observado

por

AGUIAR-PERECIN

&

FLUMINHAN Jr. (1992), é a que as cromátides envolvidas podem se
quebrar. O que ocorreria com os cromossomos contendo extremidades
quebradas? Três caminhos são possíveis: a) poderiam não se replicar
mais; b) poderiam se replicar dando origem a um dicêntrico, iniciando
um ciclo de quebra-fusão-ponte; ou c) poderiam se estabilizar devido a
um processo de cicatrização dos telômeros. Estas duas últimas
possibilidades serão discutidas nos itens a seguir.
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2.2.3.2. Ciclo de quebra-fusão-ponte

Estudos sobre a ocorrência de ciclos de quebra
fusão-ponte foram realizados por McCLINTOCK (1939, 1941, 1942). Foi
observado que a introdução de um cromossomo quebrado na célula
poderia iniciar um ciclo onde o cromossomo quebrado se replicaria, as
extremidade das cromátides irmãs {no sítio de quebra) se fundiriam, e
uma ponte anafásica seria formada pelo dicêntrico resultante. Esta
ponte eventualmente poderia quebrar, permitindo que o processo
começasse novamente, consequência do nome ciclo de quebra-fusão
ponte.
Esperava-se que o ciclo de quebra-fusão-ponte
produzisse cromossomos deficientes e com duplicações como resultado
de uma quebra ao acaso, mas isso não foi observado. McCLINTOCK
(1941) notou que as pontes envolvidas em um ciclo tendiam a quebrar
no mesmo lugar em sucessivas divisões, indicando que as fusões das
cromátides irmãs após as quebras poderia ser frágil ou incompleta.
Apesar disso, muitas quebras também ocorriam em outras posições.
MILES (1971) observou que certos cromossomos
derivados de pontes dicêntricas frequentemente sofriam quebras no sítio
original

de

quebra

durante

o

desenvolvimento

do

endosperma.

Especificamente, quebras em regiões heterocromáticas algumas vezes
mostraram uma completa ausência de perdas genéticas associadas com
ciclo de quebra-fusão-ponte.
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O ciclo descrito acima refere-se ao ciclo da cromátide
que envolve a junção entre as cromátides filhas de um mesmo
cromossomo. Além do ciclo cromatídico, McCLINTOCK (1942, 1978)
demonstrou

a

cromossômico

existência
ocorreria

de

se

um

dois

ciclo

cromossômico.

cromossomos

O

ciclo

quebrados fossem

introduzidos no zigoto, um através do tubo polínico e outro através do
saco embrionário, as extremidades quebradas frequentemente fundiam
se, formando um dicêntrico. A ponte dicêntrica resultante envolveria
dois centrômeros diferentes. Na anáfase, duas pontes seriam produzidas
se os centrômeros fossem arrastados para polos opostos. A quebra das
pontes na anáfase enviaria dois

cromossomos com extremidades

quebradas para cada polo. Os cromossomos quebrados em cada célula
filha se fundiriam com outros produzindo novamente um dicêntrico. A
formação subsequente de pontes duplas pelo dicêntrico daria início a
outro ciclo.
O ciclo cromatidico e o ciclo cromossômico são
fenômenos

distintos

(McCLINTOCK,

1942,

1951).

Entretanto,

SCHWARTZ & MURRAY (1957), encontraram evidências que um ciclo da
cromátide

pode

converter-se

espontaneamente

em

um

ciclo

do

cromossomo. Eles observaram o comportamento de cromossomos
quebrados no desenvolvimento do endosperma. Em alguns setores do
tecido,

pontes

simples

(padrão

do

ciclo

cromatidico)

sofreram

modificações para ocorrência de pontes duplas (padrão do ciclo
cromossômico). As pontes simples ocasionalmente sofrem não disjunção
ao invés de quebra na anáfase. A migração de ambos centrômeros para
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um mesmo polo estabelece um ciclo de quebra-fusão-ponte do tipo
cromossômico nas divisões sucessivas.
O ciclo de quebra-fusão-ponte pode ter efeitos
diversos no genoma do milho. Evidências tem sugerido que transposons
latentes podem ser ativados em

células que sofreram ciclo do

cromossomo ou da cromátide (McCLINTOCK, 1941, 1951, 1984;
DOERSCHUG, 1973; RHOADES & DEMPSEY, 1982, 1983). Além disso,
quebras e rearranjos cromossômicos podem ser induzidos em outros
cromossomos não envolvidos originalmente no ciclo (McCLINTOCK,
1951, 1978);
Em conformidade com o descrito citologicamente e
geneticamente por McCLINTOCK (1946, 1948), WEIL & WESSLER (1993)
observaram que cromossomos podem se quebrar nos sítios contendo
elementos Ds, as cromátides se fundir formando um cromossomos
dicêntrico, e iniciar um ciclo de quebra-fusão-ponte. Além disso, estes
autores caracterizaram dois alelos Ds em milho que frequentemente
provocam a quebra do braço curto do cromossomo 9.
LEE & PHILLIPS ( 1987) propuseram um modelo no
qual a replicação incompleta do knob pode levar à formação de pontes
cromossômicas, resultando em quebra cromossômica, que por sua vez
pode gerar a ativação de transposons e rearranjos cromossômicos,
duplicações e deleções.
Segundo PHILLIPS (1989) atrasos na replicação da
heterocromatina podem ser resultantes de perturbações no ciclo celular
induzidas pelo cultivo in vitro. Estas alterações no ciclo celular por sua

vez podem alterar a metilação normal do DNA, levando à hipo ou
hipermetilação. Além disso, em alguns sistemas vegetais a ativação de
transposons também pode estar relacionada à alterações no DNA,
incluindo alterações no padrão de meti.lação.
BROWN (1989) observou alterações significativas na
metilação do DNA em plantas de milho regeneradas. Mesmo entre
plantas que se originaram de um mesmo calo não foi observada uma
uniformidade no padrão de metilação. Além disso, o autor observou que
a cultura de tecidos induziu alterações na metilação de certos setores do
DNA ou em determinados genes.
Quanto à ativação de transposons, PESCHKE et al.
(1991) observaram que existe uma relação complexa entre atividade de
elementos Ac e metilação em certos sítios de restrição. A análise de
progênies de plantas de milho regeneradas que continham elementos Ac
ativados em decorrência de cultivo in vitro mostrou que a maioria das
plantas apresentaram algum grau de hipometilação no sítio PvuII. As
plantas com elementos Ac ativos apresentaram hipometilação mais
extensiva.
Portanto, ciclos de quebra-fusão-ponte submetem o
genoma a estresse severo resultando em alterações genéticas e
cromossômicas.
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2.2.3.3. Cicatrização de telômeros

Os primeiros estudos sobre as extremidades dos
cromossomos foram realizados há mais de 50 anos atrás por MÜLLER
(1938) em Drosophila, e McCLINTOCK (1938) em milho.
MÜLLER (1938) propôs que os segmentos terminais
eram necessários

para

a estabilidade linear

do cromossomo e

denominou estes segmentos de telômeros (do grego telos = fim, meros

=

parte).
Os estudos de McCLINTOCK (1938, 1939, 1941,
1942) ampliaram este conceito por apresentarem uma descrição das
consequências da deleção dos telômeros. Seus experimentos revelaram
que as extremidades quebradas resultantes da quebra de um dicêntrico,
frequentemente se fundiam com outras extremidades quebradas,
originando um novo dicêntrico dando continuidade ao ciclo de quebra
fusão-ponte, conforme mecionado no item anterior. Por outro lado, as
extremidades cromossômicas que não haviam sofrido quebra eram
estáveis e não se fundiam com as extremidades quebradas nem com
outros telômeros.
Alérn disso, McCLINTOCK (1939, 1942) demonstrou
que ocasionalmente,

durante

o

ciclo de

quebra-fusão-ponte os

cromossomos que apresentavam as extremidades quebradas tornavam
se estáveis ou "cicatrizavam". Após a fertilização, o ciclo de quebra
fusão-ponte continuava no tecido do endosperma, enquanto que no
tecido zigótico as extremidades quebradas cicatrizavam, cessando o
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ciclo. O cromossomo

cicatrizado

era propagado no subsequente

desenvolvimento da planta. Estas observações sugeriram que um
processo que cicatrizava as extremidades quebradas estava presente no
tecido zigótico mas ausente no endosperma. O processo de cicatrização
foi assumido como adição de um novo telômero (McCLINTOCK, 1984),
embora isto não tenha sido caracterizado molecularmente.
Nos últimos 15 anos têm sido relatada na literatura
u1na série de estudos que ampliaram a compreensão sobre a estrutura
molecular e função dos telômeros. As investigações sobre o processo de
cicatrização a nível molecular são muito recentes (revisão em ZAKIAN,
1989; BLACKBURN, 1991; GREIDER, 1990, 1991; RICHARDS et al.,
1993; GREIDER etal., 1993; BEISSMANN & MASON, 1992 e 1994).
BLACKBURN

&

GALL

(1978),

citados

por

SCHWARZACHER & HESLOP-HARRISON (1990), foram os primeiros a
sequenciar o DNA de um telômero. Em Tetrahymena thermophila, eles
obseivaram muitas cópias idênticas da sequência de nucleotideo
(TTGGGG)n e sua sequência cor11ple111entar (CCCCAA)n, na extremidade
linear das moléculas de DNA ribossômico.
Desde então o DNA telomérico tem sido caracterizado
em uma variedade de organismos eucariotos (RICHARDS et al., 1993).
Existem evidências de que os telômeros dos eucariotos são semelhantes
entre as espécies e são constituídos de sequências com poucos pares de
bases, repetidas em tandem. A orientação destas sequências en:1 relação
à extremidade do cromossomo é conservada, com a fita de DNA rica em
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guanina na direção 5'-3' (veja ZAKIAN, 1989; BLACKBURN, 1991;
BEISSMANN & MASON, 1992; RICHARDS et al., 1993).
Uma característica interessante da estrutura do
telômero é que na sua extremidade as guaninas na mesma fita de DNA
se pareiam umas com as outras de forma incomum, "non-Watson
Crick", formando um quarteto de guaninas. Esta disposição pode estar
relacionada com a função do telômero em manter a estabilidade do
cromossomo (BLACKBURN, 1991; BALAGURUMOORTHY et al., 1992).
Embora as evidências citológicas da existência dos
telômeros e de suas possíveis funções tenham sido decritas por
McCLINTOCK nas décadas de 30 e 40 em milho, caracterização
tnolecular destas estruturas em plantas é relativamente recente.
RICHARDS & AUSUBEL (1988) clonaram sequências
teloméricas de Arabidopsis thaliana, determinaram que a sequência do
oligonucleotídeo telomérico era TrTAGGG e observaram que estas
sequências hibridizavam com os telômeros de milho.
Sequências teloméricas clonadas de Arabidopsis
thaliana e oligonucleotídeos sintéticos com sequências correspondentes

foram usados em estudos de hibridização in situ em cevada e arroz
(SCHWARZACHER & HESLOP-HARRISON, 1990; HARRISON, 1991;
WANG et al., 1991, 1992; KARP et alii, 1992; RÔDER et al., 1993), em
Pisum sativum e Vicia faba (RAWLINS et al., 1991), em trigo (WERNER et
al., 1992) e tomate (GANAL et al., 1991; BROUN et al., 1992). Nestes

estudos

observou-se

que

tais

sequências

hibridizavam

com

a

extremidade dos cromossomos de todas estas espécies, sugerindo um
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elevado grau de conservação das sequências teloméricas em vegetais
superiores.
COX et al. ( 1993)

observaram que probes de

sequências teloméricas de A. thaliana, obtidos através de PCR,
hibridizavam telômeros dos cromossomos de 11 espécies de plantas (5
monocotiledôneas e 6 dicotiledôneas), mostrando que os telômeros são
altamente conservados entre as angiospermas. Além disso, estes autores
sugeriram um conceito mais abrangente para o telômero refletindo suas
cracterísticas

moleculares,

estruturais

e

funcionais

específicas:

"Telômeros são regiões contendo sequências repetidas (TRS = telomere
repeat sequence) posicionadas na extremidade do cromossomo, que
apresentam pareamento de bases diferente do modelo Watson-Crick, e
que protegem as extremidades cromossômicas da degradação".
Os eventos de cicatrização parecem ocorrer por dois
caminhos: a recombinação entre homólogos e a síntese de um novo
telômero. HARBER & THORBURN ( 1984) e HARBER et al. ( 1984)
observaram, através da análise de cromossomos quebrados após a
formação de pontes na anáfase, que em levedura uma pequena
proporção

de

derivados

estáveis

adquiriram

novas

sequências

teloméricas diretamente na extremidade quebrada, enquanto outros
derivados tornaram-se estáveis via recombinação ou rearranjo com
outros cromossomos.
A adição de novas sequências teloméricas também foi
observada na cicatrização de cromossomos em Schizoccharomyces
pombe, Plasmodium e humanos. Nestes dois últimos, os cromossomos
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cicatrizados foram caracterizados a nível de sequência de DNA. Foi
observado uma transição abrupta da sequência codificadora de um gene
conhecido para sequências teloméricas, sugerindo que os telômeros
foram

adicionados

nas

extremidades

quebradas

(revisão

em

BLACKBURN, 1991).
Estudos recentes evidenciaram que a telomerase
adiciona sequências teloméricas a sequências não teloméricas em
Thetraymena (HARRINGTON & GREIDER, 1991) e humanos (MORIN,
1991). Estes estudos apresentaram evidências bioquímicas de que a
telomerase é capaz de promover a cicatrização do cromossomo pela
adição de sequências teloméricas em DNA não telomérico.
WERNER et al. (1992) estudaram a distribuição de
sequências teloméricas em trigo e sua função na cicatrizaçao de
cromossomos que sofreram deleção. Através de hibridização in situ com
probes sintéticos de sequências teloméricas de A. thaliana, foi observado
que

todos

os

cromossomos,

inclusive

aqueles

com

deleções,

apresentaram sítio de hibridização em ambas extremidades. Estes
resultados sugerem a ocorrência de mescanismos de cicatrização
envolvendo a adição de sequências teloméricas nas extremidades
quebradas dos cromossomos.
Resultados semelhantes foram obtidos por WANG et
al. (1992) em Hordeum vulgare. Estes autores analisaram, através de
hibridização in situ com sequências teloméricas de A. thaliana, a
ocorrência de cicatrização em cromossomos de linhagens aneuplóides
contendo cromossomos quebrados em diferentes partes. Os resultados
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mostraram a presença de sequências teloméricas nas extremidades
quebradas, indicando a ocorrência de cicatrização, o que explica a
estabilidade desses cromossomos alterados através de muitas gerações.
Apesar de eventos de quebras cromossômicas e
cicatrização das extremidades quebradas terem sido documentados, o
processo de estabilização dos cromossomos quebrados ainda necessita
de maiores estudos.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Genótipos utilizados

Foram ultilizados dois materiais com constituição de
knobs

cromossômicos

determinados

através

de

medodologia

de

bandamento-C: a) uma linhagem, 13342/5 e b) um F2 derivado do
cruzamento entre duas linhagens endogâmicas relacionadas, (1315/ 1 x
13213/1)1. Os dois genótipos são derivados de linhagens endogâmicas
obtidas a partir da variedade Jac-Duro, que têm sido utilizadas em
estudos desenvolvidos no Departamento de Genética da Escola Superior
de Agricultura "Luiz de Queiroz" da Universidade de São Paulo, com o
objetivo

principal

de

estudar

os

efeitos

genéticos

dos

knobs

heterocromáticos (AGUIAR-PERECIN & DECICO, 1988; DECICO, 1991).
Os materiais analisados pertencem à mesma família
(300-13), mas a sub-famílias diferentes, e apresentam constituição de
knobs distintas (Tabela 1). A constituição de knobs foi determinada em
etapa anterior ao presente
bandamento-C (DECICO, 1991).

trabalho

através de metodologia de
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TABELA 1: Constituição de knobs heterocromáticos das linhagens
endogâmicas originais
Familia

Sub-

Linhagem

Posição dos Knobs*

família

(= banda-C)
K3L K6� K6La K7S K7L K8L1 K8� K9S

300-13

300-131

1315/1

00

++

++

++

++

++

++

++

300-132

13213/1

00

++

++

++

++

++

++

++

300-133

13342/5

+O

++

++

++

++

++

++

00

* K = knob
Número = número do cromossomo
L = braço longo
S = braço curto
00 = homozigótico para ausência de knob
++ = homozigótico para presença de knob
K6k e K6L3, bem como K8L1 e K8k, formam uma só banda nos
cromossomos metafásicos
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3.2. Obtenção de calos e linhagens celulares
As culturas foram obtidas numa etapa anterior aos
início do presente trabalho. Foram utilizados calos que vinham sendo
mantidos no Laboratório de Citologia pelo funcionário Carlos Veríssimo
e que foram utilizados em estudos desenvolvidos por FLUMINHAN Jr.
(1992). As culturas foram obtidas a partir de embriões imaturos,
segundo metodologia previamente estabelecida (AGUIAR-PERECIN &
FLUMINHAN Jr., 1985, 1986).
Aproximadamente 12-14 dias após a polinização,
espigas foram colhidas e lavadas em água corrente. Após esterilização
superficial com solução de hipoclorito de sódio 1% por 30 minutos, o
segmento central da espiga foi lavado por duas vezes em água destilada
esterilizada,

em

câmara

de

fluxo

continuo.

Os

embriões

de

aproximadamente 1,0 a 2,0 mm de comprimento foram removidos das
sementes, sob lupa, e inoculados em meio sólido, posicionados com a
coleoptile/coleoriza em contato com o meio e o escutelo voltado para
cima a fim de induzir calogênese. Foram removidos cerca de 120
embriões imaturos, de uma única espiga do F2 do cruzamento (1315/1
x 13213/1)1 Planta 3 (Novembro/89), e da linhagem 13342/5 Planta 12
(Janeiro/90).
As culturas foram mantidas no escuro em caixas de
madeira cobertas com tecido preto, a 25°C, sendo subcultivadas a cada
15-20 dias.
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Através de avaliações periódicas dos calos induzidos,
foram selecionados calos friáveis e embriogênicos (Tipo II), destacando
se dentre eles o calo F do genótipo 13342/5 Planta 12 (designado 12-F) e
o calo 57 do genótipo (1315/1 x 13213/1)1 Planta 3 (designado 3-57), os
quais foram utilizados no presente estudo.
Análises citológicas do calo 3-57 foram realizadas
previamente por FLUMINHAN Jr. (1992), e foi constatada a ocorrência de
um dos elementos do par número 7 com duas bandas em um dos braço,
aparentemente o braço curto. Isto justificou a escolha deste material
para uma maior investigação do ciclo de quebra-fusão-ponte.

3.3. Meios utilizados

Nas diversas fases do cultivo (indução, manutenção e
regeneração) foram utilizados os meios MS (MURASHIGE & SKOOG,
1962) e N6 (CHU et al., 1975), apresentados na Tabela 2 e 3.
O meio N6 difere do MS em relação a composição de
sais inorgânicos, especialmente na fonte de nitrogênio. A relação N
nitrato: N amoniacal é igual a 1 no meio MS, enquanto o meio N6 possui
esta relação igual a 7. O aminoácido L-prolina (12 mM) foi adicionado ao
meio N6. A inclusão de L-prolina neste meio é de especial interesse, uma
vez que tem

sido

demonstrado

significativamente a embriogênese

que

a

prolina

somática

pode

estimular

em alguns genótipos

(ARMSTRONG & GREEN, 1982, 1985; ARMSTRONNG & PHILLIPS, 1988).
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TABELA 2. Composição dos meios de cultura para o cultivo in vitro de
calos de milho (em mg/1)
Componentes

Meio MS

NH4NO3
(NH4)2SO4
KNO3
CaCl2. 2H2O
MgSO4.7H2O
KH2PO4

1.650,0

Meio N6
4 63,0

1.900,0
440,0
370,0
170,0

2.830,0
166,0
185,0
400,0

FeEDTA

38,3

38,3

H 3BO3
MnSO4.4H2O
ZnSO4.7H2O
KI
Na2MoO4.2H2O
C0Cl2.6H2O
CuSO4.5H2O

6,2
22,3
10,6
0,83
0,25
0,025
0,025

Inositol

99,0

99,0

Cisteína

78,8

78,8

0,5
1,0
1,0
1,0

0,5
1,0
1,0
1,0

Vitaminas
Tiamina-HCl
Piridmcina
Ácido Nicotínico
Pantotenato de Cálcio

1.381,56

L-prolina
Hidrolizado de caseína
Glicina

1,6
4, 4
1,5
0,8

20,00

20,0

2,0

2,0

Sacarose

20.000,0

Auxina (2, 4-D)

0,5 - 2,0

20.000,0
1,5
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TABELA 3. Meios de cultura utilizados para indução e manutenção dos
calos dos calos, e regeneração de plantas.

Composição

Meio de cultura
Meio de indução

MS + 2,0 mg/1 de 2,4-D

MS2
Meio de manutenção
MS2

MS + 2,0 mg/1 de 2,4-D

MSl

MS + 1,0 mg/1 de 2,4-D

N6

MS + 1,5 mg/1 de 2,4-D

Meio de regeneração
Etapa I - MS 0,5
N6 0,5

Etapa II - MS O
N60

Etapa III - MS 1/2

MS + 0,5 mg/1 de 2,4-D
N6 +

0,5 mg/1 de 2,4-D

MS sem 2,4-D
N6 sem

2,4-D

1/2 concentração de sais do MS
sem 2,4-D
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A auxina 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético) foi
utilizada para indução e manutenção dos calos e na primeira etapa de
regeneração de plantas, em concentrações que variaram entre 0,5 e 2,0
mg/1. Os meios foram solidificados com agar (8,0 g/1) e tiveram o pH
ajustado de forma que apresentassem pH 5,8 após a autoclavagem a 1
atmosfera por 20 minutos. As culturas foram mantidas em placas de
Petri (100 mm x 20 mm) com um volume de meio de aproximadamente
50ml.
Os calos foram induzidos em meio MS adicionado de
2,0mg/1 de 2,4-D (MS2), em novembro/89 (calo 3-57) e janeiro/90 (calo
12-F). Após algumas subculturas, fragmentos embriogênicos dos calos
foram transferidos também para meio MS
outubro/91 e N6

+

1,5 mg/1 de 2,4-D

+

+

1,0 mg/1 de 2,4-D (MSl), em

12mM L-prolina (calo 12-F -

outubro/91; calo 3-57 - junho/92). As placas de cada meio foram
numeradas, acompanhadas individualmente e consideradas como
sublinhagens celulares ou subclones.
O termo subclone foi sugerido por BENZION &
PHILLIPS ( 1988) para descrever um grupo de células da cultura de
tecidos que se derivaram de um mesmo calo, ou seja, uma amostra do
tecido subcultivado do qual uma ou mais plantas podem ser
regeneradas.

Isto não implica que

todos os subclones de um

determinado embrião apresentam a mesma identidade genética, mas
que eles estão relacionados. Estes subclones relacionados formam a
linhagem celular da cultura derivada de um determinado embrião.
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No

presente

estudo

o

termo

subclone,

ou

sublinhagem, foi usado para designar amostras do calo derivado de um
mesmo embrião imaturo, que foram mantidas em placas distintas
durante os subcultivos nos diferentes meios. Portanto, o calo 12-F e o
calo 3-57 constituem duas linhagens celulares distintas (derivadas de
embriões imaturos diferentes), cada uma delas apresentando seus
respectivos subclones ou sublinhagens celulares.
O calo 12-F e o calo 3-57 foram divididos em nove
subclones cada um. Um grupo de três foram mantidos em meio MS2
(subclones 1-MS2, 2-MS2, 3-MS2), outros três em MSl (subclones 1MSl, 2-MSl, 3-MSl), e ainda mais três em N6 (subclones 1-N6, 2-N6, 3N6). Alguns subclones foram perdidos devido a contaminações com
bactérias ou problemas de oxidação e, portanto, não foi possível analisar
o comportamento cromossômico em todas as sublinhagens como
desejado.

3.4. Regeneração de plantas e avaliação da fertilidade do pólen

3.4.1. Regeneração de plantas

A metodologia

de

regeneração

de

plantas foi

desenvolvida a partir de uma adaptação da metodologia padronizada no
laboratório e descrita por FULMINHAN Jr. (1992). Divide-se em três
etapas:
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Etapa I - Blocos de material embriogênico foram
removidos para meio MS ou N6 com 0,5 mg/1 de 2,4-D e mantidos sob
fotoperíodo 16/8 horas (lâmpadas Gro-LuxR com intensidade de 1.200
lux), para promover o amadurecimento mais uniforme dos pró-embriões.
Etapa II - Após 15 dias, os grupos de embriões foram
transferidos para placa com meio MS ou N6 sem 2,4-D, posicionando os
embriões somáticos no meio de forma a promover a sua germinação. A
medida que os embriões germinaram ( 1O a 15 dias) foram transferidos
para frascos médios (6,5 x 10,0 cm) contendo meio sem 2,4-D, onde
permaneceram até atingirem o topo do frasco e/ou possuírem raízes
bem desenvolvidas (aproximadamente uma a duas semanas), em
ambiente com maior intensidade luminosa (lâmpadas Gro-LuxR e Luz
do DiaR, com 3.200 lux).
Etapa III - As plântulas foram transferidas para
frascos maiores (6,0 x 12,0 cm) contendo meio com a concentração de
sais reduzida pela metade e sem 2,4-D, onde permaneceram por três a
oito dias para promover o crescimento das raízes e aumentar o vigor das
plântulas (ver Tabela 3).
A aclimatação das plantas regeneradas envolveu
alguns testes. As plântulas com sistema radicular bem desenvolvido
foram removidas do meio de cultura, suas raízes lavadas e mergulhadas
em solução fungicida (Benomil 30mg/ 100ml), por um a dois minutos,
transplantadas para copos plásticos contendo uma mistura esterilizada
de terra e vermiculite (2: 1) e mantidas na sala de cultura de tecidos, com
temperatura e fotoperíodos controlados, cobertas com sacos plásticos
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para manutenção da umidade do ar, onde permaneceram por cinco a
sete dias. Algumas plantas foram mantidas diretamente em casa-de
vegetação, em uma câmara úmida feita de madeira e coberta com
plástico, contendo micro-aspersores para conservar uma alta umidade
do ar.
Em seguida, as plantas foram transplantadas para
vasos de cerâmica e realizou-se a aplicação de um adubo foliar (Ouro
Verde - 20 g/1). Após três a sete dias as plantas em vasos de cerâmica
foram tranferidas para canteiro no fim do dia, para aclimatação, e
finalmente transplantadas para canteiro após um a três dias,
realizando-se a segunda aplicação do adubo foliar. A cobertura com
sulfato de amônio (granulado) foi realizada 15 e 30 dias após
transferência da planta para canteiro.
As plantas em canteiro foram preferencialmente
autofecundadas para obtenção de sementes Rl, que serão utilizadas em
estudos posteriores sobre alterações cromossômicas na progênie de
plantas regeneradas.

3.4.2. Avaliação da fertilidade do pólen

Anteras de plantas regeneradas (RO) foram coletadas
de diferentes pontos da inflorescência quando as primeiras anteras
começaram a abrir, e imediatamente fixadas em Carnoy (3 álcool: 1
ácido acético).
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Determinou-se a viabilidade do grão de pólen pela
coloração de uma antera com solução de iodo (0,3% iodo + 1,0% iodeto
de potássio) e, através de observação em microscópio, pela contagem dos
grãos corados. Foram analisadas 3 anteras por planta, sendo contados
um total de 200 grãos de pólen/antera.
A percentagem de pólens abortados é um indicador
sensível do estado citológico da planta (LEE & PHILLIPS, 1987).
Também foram verificadas as possíveis alterações
fenotipicas no tipo de inflorescência das plantas regeneradas (Ro), e sua
relação com a fertilidade do pólen.

3.5. Análise citogenética dos calos estudados
A

maioria

dos

estudos

sobre

alterações

cromossômicas decorrentes do cultivo in vitro foram realizados em
plantas regeneradas. Porém, as aberrações observadas em plantas
regeneradas refletem uma fração das alterações que ocorreram durante
os subcultivos ou no período de regeneração da planta. Daí a
importância de se estudar o comportamento cromossômico em calos,
visando uma melhor investigação dos mecanismos envolvidos na
geração destas variações.
O método de preparação de lãminas com fragmentos

de calos de milh.o, padronizado no laboratório (AGUIAR-PERECIN et al.,
1991; FLUMINHAN Jr., 1992; AGUIAR-PERECIN & FLUMINHAN Jr.,
1992) consiste das etapas descritas a seguir.
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3.5.1. Coleta de regiões meristemáticas de calos

Cinco dias após a transferência dos calos para meio
novo, amostras de regiões do calo contendo pró-embriões foram
coletadas e fixadas em Carnoy (3 partes de álcool etílico: 1 parte de ácido
acético glacial p.a.) para análise de anáfases.
Para análise de metáfases, os calos foram pré
tratados

com

8-hidroxiquinolina

0,002M

por

2-2,5

horas

e

posteriormente transferidos para o fixador, onde permaneceram por uma
noite, em temperatura ambiente. Após esse periodo, uma parte da
amostra foi transferida para álcool 70% para procedimento de coloração
pelo método de Feulgen, e outra parte conservada no próprio fixador
para ser corada através de Bandamento-C (AGUIAR-PERECIN, 1979 e
1985). Ambas foram mantidas em geladeira (0-5º C).
Amostras de todos os subclones foram coletadas
periodicamente (entre

23

e 42 meses de

cultivo),

realizando-se

simultaneamente a análise de anáfases e metáfases para cada subclone,
na tentativa de relacionar anormalidades na anáfase com alterações no
cariótipo.

3.5.2. Coloração pelo Método de Feulgen
O material fixado em Carnoy e transferido para álcool
70% foi retirado da geladeira, deixando-se atingir a temperatura
ambiente, e lavado em água destilada por aproximadamente 3 minutos.
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Em seguida foi feita a hidrólise em HCl lN durante 7 minutos, a 60°C,
lavagem em água destilada por 3 minutos e transferência para reativo de
Schiff, permanecendo por 45 minutos. Após esse período o material foi
lavado em água corrente por aproximadamente 5 minutos.
Fragmentos pequenos do material foram tratados em
solução enzimática de pectinase (2,5 ou 5%) por 5-10 minutos a 37°C,
sobre placa de aquecimento, lavados em água destilada (5 minutos) e
macerados em ácido acético 45% (10 minutos). Os pró-embriões
somáticos foram separados sob lupa e esmagados em carmim acético
1%, na preparação da lâmina.

3.5.3. Metodologia-de-Bandamento-C

A coloração através de metodologia de bandamento-C
foi realizada segundo o procedimento estabelecido por AGUIAR-PERECIN
(1985) e AGUIAR-PERECIN & VOSA (1985).
Os materiais fixados em Carnoy foram macerados em
ácido acético por 10-15 minutos. Após a separação dos embriões
somáticos, os fragmentos foram esmagados em ácido acético a 45% e as
lâminas foram observadas em microscópio de contraste de fase. A
seguir, as lamínulas foram removidas em ácido acético 45% e secas ao
ar. As lâminas e lamínulas foram conservadas em álcool absoluto a 4°C
até o procedimento àe coioração (tempo mínimo - 12 horas). Os
materiais

foram

retirados

temperatura ambiente.

da

geladeira,

esperando-se

atingir

a
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Após secagem ao ar, as lâminas foram incuba,das em
solução saturada de hidróxido de bário (Ba(OH)2) a 37ºC por 25

minutos, lavadas em água desmineralizada, incubadas em solução

salina 2x SSC à temperatura ambiente (cloreto de sódio 0,3M + citrato
de sódio 0,03M) por cinco minutos e em seguida transferidas para cubas
contendo ·2x SSC a 60ºC, onde permaneceram por 60 minutos. Após
estes tratamentos, as làminas foram lavadas em água desmineralizada,
imersas em uma série de álcoois: 70%, 95% e absoluto, e secas ao ar. A
coloração foi feita com solução Giemsa (Gurr s R 66 Giemsa) a 1% (em
solução tampão pH 6,8) por um tempo variável de 2 a 3 minutos.
Finalmente, as lâminas foram lavadas em água desmineralizada, secas
ao ar e montadas em Bálsamo do Canadá.

3.5.4. Análise de metáfases de plantas controle da cultura de
tecidos

Metáfases de ponta de raiz de plantas controle da
cultura de tecido foram coradas pela metodologia de bandamento-C.
Sementes das plantas controle da cultura de tecidos foram germinadas
em Sphagnum em banho-maria a 28ºC. Após dois dias, em média, as
raízes apresentavam 2 a 3 cm de comprimento e foram coletadas em
Hidroxiquinolina 0,03% (0,002M), onde permaneceram por duas horas e
meia, sendo posteriormente transferidas para fixador Carnoy. Depois àe
12 horas em temperatura ambiente, foram transferidas para geladeira. O
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procedimento para coloração de bandas-e foi semelhante ao utilizado
para fragmentos de calos, descrito anteriormente.

3.5.5. Análise de anáfases mitóticas dos calos
Para análise da frequência de pontes nas anáfases
coradas foram coletadas periodicamente amostras de regiões diferentes
de cada subclone e foram analisadas 50 anáfases iniciais e/ou típicas/
subclone/meio, em três repetições, coradas pelo método de Feulgen.
Na determinação da frequência de pontes não se
levou em consideração anáfases muito iniciais ou muito tardias,
conforme será descrito mais adiante.
O envolvimento

de regiões heterocromáticas na

formação de pontes foi investigado através da observação de anáfases
coradas pelo bandamento-e.

3.5.5. Análise morfométrica dos cromossomos
A fim de se verificarem alterações grosseiras no
cariótipo, foram analisadas metáfases e prómetáfases coradas pelo
bandamento-e. Para esta análise consideraram-se apenas as células
aparentemente intactas.
As metáfases com cromossomos bem espalhados e
apresentando coloração de banda-e

nítida foram selecionadas e
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fotografadas, com o uso do fotomicroscópio Zeiss, com aumento 100 x
1,25 x 3,2. O filme utilizado foi Agfa COPEXPAN A.H.U. TRI 13.
Os cromossomos das células dos calos foram
comparados com os cromossomos de células de ponta de raiz das
plantas controle da cultura de tecidos.
Os parâmetros avaliados para todos os cromossomos
que aparentemente não sofreram alterações foram: relação de braços
(RB) e comprimento relativo dos cromossomos (CR).
Os valores de relação de braços e comprimento
relativo foram estimados de acordo com a metodologia descrita por
AGUIAR-PERECIN & VOSA (1985) apresentada a seguir:
Relação de braços =

braço maior
braço menor

Para cada metáfase foi calculada a média da relação

de braços dos dois cromossomos de cada par de homólogos.

O comprimento relativo foi estimado dividindo-se o
comprimento absoluto de cada cromossomo da metáfase pela média do
comprimento absoluto dos homólogos do par número 10. Em seguida foi
calculada para cada célula a média desse índice cromossômico, de cada
par de homólogos.
Comprimento Relativo =

comprimento absoluto
comp. absoluto do cr. 10

X

100
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O cromossomo 1 O foi utilizado para o cálculo desse
parâmetro em virtude de não apresentar bandas na metafase dos
genótipos em estudo, e portanto, representam um ponto de referência
invariável para a comparação de cromossomos.
Os
avaliados

cromossomos

considerando-se

visivelmente

também

os

alterados

seguintes

foram

parâmentros:

comprimento do braço longo (BL), comprimento do braço curto (BC),
distância entre o centrômero e a banda do braço longo (DCBL), tamanho
da banda do braço longo (TBL), distância centrômero-banda do braço
curto (DBCSI ou DCB) e tamanho da banda do braço curto (TBSI ou
TBS), distância centrômero-banda extra do braço curto (DCBSII) e
tamanho da banda extra do braço curto (TBSII), conforme o caso.
O tamanho da banda-e foi calculado pela diferença
entre a medida da distância entre o centrômero e o início da banda e
entre o centrômero e o final da banda.

3.5.6. Análise estatística

Foi

realizada

uma

análise

de

variância

para

comparação do comprimento relativo e relação de braços de todos os
cromossomos dos calos 12-F e 3-57 e seus respectivos controles, exceto
para os cromossomos 7 e 9 que sofreram alterações, conforme será
descrito adiante. Esta análise foi reaiizada com o objetivo de avaliar
possíveis alterações que pudessem ter ocorrido nos cromossomos e que
não foram detectadas visualmente, através do bandamento-C.
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Os cromossomos 7 e 9 que sofreram alterações foram
avaliados separadamente.
Dada a estrutura dos dados, com número de
repetições variável para cada combinação de fatores (o número de
metáfases analisadas foi diferente para cada genótipo), e sob a
orientação do colega Antonio Augusto F. Garcia, a análise de variância
foi feita pelo método dos quadrados mínimos, mas sem uso das
expressões tradicionais.
Os dados obtidos através dos índices acima citados
foram analisados segundo delineamento inteiramente casualizado, pelo
programa SAS (Statistical Analysis System), através de sua rotina GLM
(General Linear Models Procedure) (SAS, 1988). Este programa fornece
quatro tipos de análises de variância, de acordo com vários tipos de
hipóteses testáveis estatisticamente.

Como neste caso os

tipos

coincidem, foi utilizada a análise do Tipo I, que compara as médias dos
níveis dos fatores, sem fazer a ponderação das médias (IEMMA, 1993).
Uma vez detectada significância da diferença entre os
níveis pelo teste Tipo I, optou-se pela utilização do teste de Tukey, onde,
embora haja apenas uma aproximação para o número de repetições pela
média harmônica, esta é compensada pelo grande rigor do teste (SAS,
1988).
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4. RESULTADOS

4.1. Aspectos morfológicos da cultura
Os calos dos dois genótipos testados apresentaram
as características descritas na literatura correspondentes ao Tipo II
(ARMSTRONG & GREEN, 1985). Mostraram-se friáveis e altamente
embriogênicos, com numerosos embriões globulares em sua superficie, e
com taxa de crescimento relativamente alta (Figuras 1 e 2).
Os calos foram de maneira geral semelhantes entre
si, porém a taxa de embriogênese foi sensivelmente maior nos subclones
mantidos em meio N6 com 12mM de L-prolina.
Foi observada uma variação

na frequência de

embriões somáticos, como se existisse um ciclo de embriogênese
durante os subcultivos. Os calos formavam muitos embriões somáticos
em sua superficie. Quando estes embriões eram transferidos para meio
de regeneração (sem 2,4-D), germin avam dando origem a plântulas.
Porém, quando permaneciam no meio de manutenção (com 2,4-D) os embriões
"regrediam", formando uma massa celular que posteriormente voltava a
apresentar embriões somáticos em sua superficie.
Após quatro anos em cultivo, a sublinhagem 1-MSl
do calo 3-57 apresentou setores não embriogênicos e brilhantes em
determinados pontos da placa.
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Figura 1. Subclones do calo 12-F mantidos em meio MS2 (a) e N6 (b),
após 4 e 5 anos de cultivo in vitro, respectivamente.
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Figura 2. Subclones do calo 3-57 mantidos em meio MS2 (a) e N6 (b),
após cinco anos de cultivo in vitro.
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4.2. Análise de aberrações cromossômicas em calos de milho

4.2.1. Alterações observadas em anáfases mitóticas

Através da análise de anáfases coradas pelo método
de Feulgen foi feito um levantamento do tipo e frequência de
anormalidades mitóticas nos diferentes subclones mantidos nos meios
MS e N6, durante os subcultivos, por um período de 23 a 42 meses.
As

anáfases

analisadas

foram

classificadas

arbitrariamente em três estágios:
a) Anáfases iniciais - quando as cromátides irmãs
estavam começando a migrar para os polos opostos da célula;
b) Anáfases típicas - quando as cromátides irmãs
estavam numa fase mais adiantada de convergência para os polos,
formando a figura característica da fase; e
c) Anáfases finais - quando as cromátides atingiram
os pólos da célula e começam a se descondensar.
Os tipos intermediários entre essas figuras podem
ser confundidos com uma certa facilidade.
A análise de anáfases finais envolve alguns nscos,
pois nesta etapa a frequência dos eventos como ponte e o que
denominamos de atraso na separação das cromátides (ASC), podem não
ser observados, devido a uma

quebra das cromátides envolvidas,

mascarando os resultados. Portanto, a frequência de anormalidades foi
estimada considerando-se anáfases iniciais e típicas em virtude destas
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permitirem uma melhor visualização dos cromossomos, embora em
anáfases inicias os resultados obtidos também possam ser super ou
subestimados devido as cromátides ainda estarem no começo do
processo de separação.
Os

tipos

de

anormalidades

observadas

são

apresentados na Figura 3, e correspondem às mesmas configurações
apresentadas por FLUMINHAN ( 1992):
•

Aderência entre cromátides sugerindo que a

mesma corresponde a um atraso na separação das cromátides (Fig. 3a);
•

Pontes típicas (uma ou duas, com ou sem

fragmentos) provavelmente decorrentes de cromátides dicêntricas,
resultantes de cromátides quebradas que iniciaram um em ciclo de
quebra-fusão-ponte. O número de anáfases com duas pontes foi muito
pequeno e portanto, não foi computado separadamente (Fig. 3b, c, d);
•

correspondem

a

Anáfases com fragmentos cromossômicos, que
fragmentos acêntricos

resultantes

de

quebras

cromossômicas (Fig. 3d, f);
•

O

Pontes que aparentemente se quebraram (Fig. 3e).
atraso na

separação

das cromátides

deve

corresponder ao evento inicial de formação de pontes. As cromátides
envolvidas neste evento apresentam-se muito coesas e com grande

resistência à separação normal, conforme se observa na Figura 4. As

cromátides podem sofrer um estresse em decorrência da tensão formada
em virtude de estarem sendo arrastadas para polos opostos, resultando
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em quebra (figura 5). As cromátides quebradas poderiam se fundir,
originando um dicêntrico e iniciar um ciclo de quebra-fusão-ponte.
Portanto, ponte quebrada é uma figura difícil de se
identificar com precisão, podendo ter diferentes interpretações: a) pode
ser resultante da quebra efetiva de uma ponte reta ou de um ASC, ou b)
de um ASC em que as cromátides unidas em um determinado ponto
sofreram tensão e se separaram sem que houvesse quebra (ver figura 6).
Os resultados da análise da frequência de pontes nas
anáfases observadas para cada subclone dos calos 12-F e 3-57 estão
apresentados na Tabela 4 e 5, e na Figura 7. Foram consideradas como
pontes as figuras de pontes típicas (simples ou duplas) e os eventos de
atraso na separação das cromátides.
A ocorrência de pontes em anáfases iniciais e típicas
foi observada tanto no calo 12-F quanto no calo 3-57. Entretanto, de
modo geral, o calo 12-F apresentou menor frequência de pontes e atraso
na separação das cromátides em relação ao calo 3-57. O atraso na
separação das cromátides praticamente não foi observado nas culturas
12-F, sendo que as duas únicas figuras deste evento foram observadas
no subclone 1-MS2. Por outro lado, o calo 3-57 apresentou eventos de
atraso na separação de cromátides em todos os meios de cultura
utilizados (ver Figura 7).
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l(

--

a

b

Figura 3. Tipos de anormalidades observadas em anáfases mitóticas
coradas pelo método de Feulgen. a) atraso na separação das
cromátides; b) uma ponte; e) duas pontes; d) pontes +
fragmento; e) ponte quebrada; f) fragmento.
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Figura 4.

Anáfase

mitótica,

corada

pelo

método

de

Feulgen,

apresentando um atraso na separação das cromátides, onde as
cromátides apresentam grande resistência à separação.
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/
b
Figura 5. Anáfases mitóticas de calos de milho, coradas pelo método de
Feulgen, apresentando a) atraso na separação das cromátides
e b) ponte quebrada decorrente da quebra das cromátides
envolvidas em um atraso na separação das cromátides.
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Figura 6.

Anáfases mitóticas,

coradas pelo método

apresentando pontes quebradas.

de Feulgen,
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Figura 7. Frequência de atrasos na separação das cromátides (ASC) e de
pontes nos calos 12-F e 3-57, nos meios testados.
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TABELA 4. Frequência de pontes em anáfases iniciais e típicas no calo
12-F, em diferentes períodos durante o cultivo(% entre parênteses).
SUBCLONE

IDADE

TOTAL

ATRASO

(MESES)

ANÁFASES

SEPARAÇÃO

PONTE

TOTAL
PONTE

CROMÁTIDE
1-MS2

23

34

40

2-MS2

23
34
40

3-MS2

25
34
40

1-MSl

26
34
40

2-MSl

26
28
29
34
40

1-N6

29
34
40

2-N6

29
34
40

150
150
150

1(0,7)
1(0,7)

3(2,0)

o

o
o

150
150
150

o
o
o

o
o
o

o
o
o

150
43
150

o
o

o
o

o
o

127
150
150

o

1(0,8)

1(0,8)

150
150
150
150
150

o
o
o
o
o

2(1,3)

2(1,3)

1(0,7)

1(0,7)

150
150
150

o

o
o

1(0,7)

1(0,7)

150
150
150

o
o
o

2(1,3)
3(2,0)

2(1,3)
3(2,0)

o

o
o

o
o
o

o

o
o

o
o

o

4(2,7)
1(0,7)

o

o
o
o

o

o
o

o
o

o
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TABELA 5. Frequência de pontes em anáfases iniciais e típicas no calo
3-57, em diferentes períodos durante o cultivo(% entre parênteses).
SUBCLONE

IDADE

TOTAL

ATRASO

(MESES)

ANÁFASES

SEPARAÇÃO

PONTE

TOTAL
PONTE

CROMÁTIDE
1-MS2

27
36
42

150
122
150

2 (1,3)

o
o

3 (2,0)
2 (1,6)
2 (1,3)

5 (3,3)
2 (1,6)
2 (1,3)

2-MS2

27

150

2 (1,3)

9 (6 ,0)

11 (7,3)

3-MS2

27
36
42

150
150
150

1 (0,7)

3 (2,0)
2 (1,3)
2 (1,3)

4 (2,7)
2 (1,3)
2 (1,3)

28

o

33
36
42

50
100
150
150
150
150
150

1 (2,0)
1 (1,0)
2 (1,3)
3 (2,0)
5 (3,3)

1 (0,7)

1 (2,0)
1 (1,0)
5 (3,3)
3 (2,0)
7 (4,6)
2 (1,3)

28
36
42

150
150
150

2 (1,3)
1 (0,7)

4 (2,7)
1 (0,7)
1 (0,7)

6 (4,0)
2 (1,3)
1 (0,7)

33
36
42

50
24
150

o
o
o

2 (4,0)
2 (8,3)

2 (4,0)
2 (8,3)

33
36
42

150

3 (2,0)

73
150

o

3 (2,0 )
1 (1,4)
2 (1,3)

6 (4,0)
1 (1,4)
3 (2,0)

1-MSl

30
31
32

2-MSl

1-N6

2-N6

o
o

o

3 (2,0)

o

2 (1,3)
1 (0,7)

o

o

1 (0,7)

o

o

o

o
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Os dados obtidos mostram ainda que a frequência de
pontes tende a decrescer com o tempo de cultura, na maioria das
amostras das sublinhagens celulares. Após 34 meses de cultivo do calo
12-F, pontes foram observadas apenas nos subclones 1-MS2 e 2-N6.
As amostras são relativamente pequenas mas, em
princípio, não mostraram uma tendência dos calos mantidos no meio
MS2 (MS + 2,0 mg/1 de 2,4-D) apresentarem maior frequência de
aberrações cromossômicas em relação aos mantidos no meio MS 1 (MS +
1,0 mg/1 de 2,4-D) ou no meio N6 (com 1,5 mg/1 de 2,4-D).
Semelhante ao observado quanto à frequência de
pontes, foi verificado uma tendência ao decréscimo na frequência de
outras anormalidades com o decorrer do tempo (tais como anáfases com
fragmentos e pontes quebradas), tanto no calo 12-F quanto no 3-57,
conforme pode ser observado nas Tabelas 6 e 7.
Apesar da ausência de atraso na separação de
cromátides e de menor frequência de pontes no calo 12-F, foram
observadas pontes quebradas e anáfases com fragmentos.
Um fato interessante ocorreu no subclone 1-MSl
do calo 3-57, onde amostras foram analisadas com maior frequência (28
a 42 meses)

dando uma visão da

variabilidade de eventos

de

instabilidade mitótica e cromossômica, que podem ocorrer durante o
cultivo do calo. A frequência total de anormalidades atingiu um pico aos
31-33

meses

de cultivo (8,0 a 8,6%),

um

dos

maiores valores

observados, e em seguida houve um decréscimo. Análises paralelas de
metáfases coradas pelo método de bandamento-C, demonstraram que
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nesse

período

houve

uma

alteração

no

cariótipo

envolvendo

cromossomos contendo knobs, o que pode ser uma evidência de que
essas aberrações são consequências de eventos de instabilidade
cromossômica durante a mitose.

4.2.2. Análise de metáfases coradas pela metodologia de
bandamento-C

As análises de metáfases foram realizadas em todos
os subclones cujas anáfases foram avaliadas, com o objetivo de se
investigar a presença de aberrações cromossômicas,

bem como

correlações entre estas e a presença de bandas.
A frequência de metáfases observada nos subclones
analisados foi relativamente pequena, sendo necessário um grande
número de lâminas para obtenção de um número razoável de metáfases
de boa qualidade para análise.
O método de bandamento-C mostrou-se eficiente na
detecção de alterações estruturais grosseiras em cromossomos com
knobs heterocromáticos. A análise de metáfases mitóticas coradas
através desta metodologia revelou que embora as culturas fossem
fenotipicamente

semelhantes,

quanto à estabilidade cariotípica.

apresentavam

diferenças

marcantes
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TABELA 6. Frequência de anormalidades em anáfases iniciais e típicas
no calo 12-F, em diferentes períodos durante o cultivo (% entre
parênteses).
SUBCWNE

1-MS2

2-MS2

3-MS2

1-MSl

2-MSl

1-N6

2-N6

IDADE

ANÁFASES

TOTAL

PONTE

FRAG-

TOI'AL

(MESES)

AVAUADAS

PONrE

QUEBRADA

MENTO

ANORMAL

23

150

4(2,7)

7(4,7)

3(2,0)

14(9,3)

34

150

1(0,7)

3(2,0)

3(2,0)

7(4,7)

40

150

23

150

3(2,0)

3(2,0)

6(4,0)

34

150

40

150

25

150

34

43

40

o

o
o

o

o

o

o

o

o

2(1,3)

1(0,7)

1(0,7)

2(1,3)

5( 3,3)

o

5(3,3)

1(2,3)

1(2,3)

2(4,6)

150

o
o
o

26

127

1 (0,8)

1(0,8)

5(3,9)

34
40

150

2(1,3)

4(2,7)

6(4,0)

150

o
o

3 (2,3)

26

150

2 (1,3)

2(1,3)

150

o

o

28

o
o

29

150

1(0,7)

2(1,4)

34

150

1(0,7)

1(0,7)

40

150

o
o

1(0,7)

29

150

1(0,7)

2(1,3)

5(3,3)

34
40

150

2(1,3)

1(0,7)

3 (2,0)

150

o
o

2(1,3)

29

150

2 (1 ,3)

2(1,3)

o

4(2,6)

34
40

150

3 (2,0)

1(0,7)

150

o

o

o

o
o

o

o

1(0,7)

o

o

o

o

o

7(4,7)
2 (1,3)

o

o

o

o

o

11(7,4)
3(2,0)
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TABELA 7. Frequência de anormalidades em anáfases iniciais e típicas
no calo 3-57, em diferentes períodos durante o cultivo (% entre
parênteses).
SUBCWNE

IDADE

ANÁFASES

TOfAL

PONTE

FRAG-

TOI'AL

MENfO

ANORMAL

(MESES)

AVALIADAS

PONI'E

QUEBRADA

27
36
42

150
122
150

5(3,3)
2 (1 ,6)
2 (1,3)

5(3,3)

o

o
o

3(2,0)

3(2,0)

10(6,7)
2 (1,6)
8(5,3)

2-MS2

27

150

11 (7,3)

4(2,7)

o

15(10,0)

3-MS2

27
36
42

150
150
150

4 (2,7)
2(1 ,3)
2(1,3)

4(2,7)
2(1,3)

o

1(0,7)

8(5,3)
5(3,3)
02 (1,3)

28

1 (2,0)
1 (1,0)
5(3,3)
3 (2,0)
7(4,7)
2(1,3)

1(2,0)

o

30
31
32
33
36
42

50
100
150
150
150
150
150

28
36
42

150
150
150

6 (4,0)
2 (1,3)
1 (0,7)

33
36
42

50
24
150

2(4,0)
2(8,3)

33
36
42

150
73
150

6 (4,0)
1 (1,4)
3 (2,0)

1-MS2

1-MSl

2-MSl

1-N6

2-N6

o

o

o

o

5(3,3)
5(3,3)
2(1,3)
1(0,7)

o

2(2,0)
3(2,0)
4(2,7)
3(2,0)

o

o

2(2,0)

2(1,3)

1(0,7)

2(4,0)
3(3,0)
13(8,6)
12 (8,0)
12(8,0)
3(2,0)
2 (2,0)

o

9(6,0)
2(1,3)
1(0,7)

o
o
o

o
o
o

2(4,0)
2 (8,3)

3(2 ,0)

6(4,0)
1(1,4)

15(10 ,0 )
2(2,7)
4(2,7)

o
o

o

1(0 ,7)

o

o

o
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O número de metáfases e prometáfases observadas
nos subclones do calo 12-F e 3-57 bem como as alterações observadas
no cariótipo são apresentados nas Tabelas 8 e 9, respectivamente.
O calo 12-F aparentemente não sofreu alterações em
seu cariótipo que pudessem ser detectadas pelo método de bandamento
C. Todas as metáfases analisadas eram aparentemente normais, como
mostra a análise morfométrica apresentada mais adiante. Algumas
metáfases dos subclones mantidos no meio MS2 foram exceção,
apresentando um dos cromossomos do par 7 com amplificação em K7L
(knob do braço longo do cromossomo 7), ou a banda do braço curto em
posição subterminal ao invés de telomérica (Tabela 8 e Figura 8).
Por outro lado,

o calo 3-57 sofreu alterações

grosseiras em seu cariótipo, isto é, alterações detectáveis em metáfases
mitóticas coradas através de bandamento-C. Basicamente, estavam
envolvidos nestas alterações os cromossomos 7 e 9, em estado
heterozigótico. Além da sua forma normal com uma banda subterminal
no braço longo (K7L) e uma banda telomérica no braço curto (K7S),
outros quatro tipos de cromossomos 7 foram observados (Tabela 9 e
Figura 9).
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TABELA 8. Número de metáfases e prometáfases observadas no calo 12F e alterações no cromossomo 7, sempre em estado heterozigoto.
SUBCLONE
1-MS2

IDADE

CARIÓTIPO

(MESES)

METÁFASES

PROMEfÁFASES

25

07
02
02
03
02

03

Amplificação em K7L

02
01
01

Amplificação em K7L

02
03
07

Norma1
Norma1
Norma1

02

28
34
2-MS2

NÚMERO OBSERVADO

04

Normal
Normal
Normal

26
28
34

04

3-MS2

25
28

04

20

07

K7S subterminal
Normal

1-MSl

26
29

01
12

01
07

Normal
Normal

2-MSl

26
28
29
34

21

22
01

07
17
5
03

Normal
Normal
Normal
Normal

10

06

64

l-N6

29
34

18
32

09
14

Normal
Normal

2-N6

29
31
34

17
9

21
30
28
6

Normal
Normal
Normal
Norma1

355

180

40

58
40
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Figura 8. Métafases de subclones do calo 12-F, coradas através de
bandamento-C, apresentando a) cromossomos 7 normais; b)
um dos cromossomos do par 7 com uma amplificação no braço
longo, e c) com 7KS s ubterminal.
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TABELA 9. Número de metáfases (M) e prometáfases (PM) observadas no
calo 3-57, e alterações dos cromossomos 7 e 9, sendo todas em estado
heterozigoto (exceto algumas metáfases do subclone 1-MSl com 42
meses de idade).
SUB-

IDADE

CLONE

(MESES)

M

PM

1-MS2

32

03

01

36

02

K.7S subterminal e 9 normal

27

04

7 três bandas e 9 normal

02

7 três bandas + segmento eucromático terminal

2-MS2

N. OBSERVADO

ALTERRAÇÕES

K.7S subterminal e 9 normal

e9normal
3-MS2

1-MSl

31

06

7 três bandas e ausência de K.9S

32

02

7 três bandas e ausência de K9S

30

04

03

7 normal e 9 normal

31

09

05

7 três bandas, ausência de K.9S e micro

05

06

7 três bandas, K9S subterminal e micro

32

27

33
42

7 três bandas, K.9S subterminal e micro
01

7 três bandas, K9S subterminal e micro

16

06

7 três bandas, K.9S subterminal e micro

16

02

7 três bandas, K.7S amplificado
K9S subterminal e micro

2-MSl

33

02

02

7 três bandas e ausência de K9S

l-N6

33

07

03

K.7S subterminal e 9 normal

42

2-N6

K.7S subterminal e 9 normal

04

33

06

03

K.7S subterminal e 9 normal

36

04

01

K.7S subterminal e 9 normal
7 três bandas + segm. eucr. term. e 9 normal

42

TOTAL

12

09

7 três bandas + segm. eucr. term. e 9 normal

02

02

7 três bandas e 9 normal

133

44
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Figura 9. Metáfases de subclones do calo 3-57 apresentando alterações
nos cromossomos 7 ( - ) e 9 ( - ), e presença de micro
cromossomo (

t ) . a) 7 com três bandas e 9 normal (7A 9N);

b,c) 7 com três bandas, K9S subterminal e micro (7A 9B +
micro); d) 7 com três bandas + segmento eucromático terminal
e 9 normal (7B 9N); e) K7S subterminal e 9 normal (7C 9N); f)
7 com três bandas, K7S amplificado K9S subterminal e micro
(7A 7D 9B + micro).
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O tipo mais

frequente

(designado 7A)

foi

o

cromossomo 7 com três bandas, que corresponde a uma deficiência e

duplicação no braço curto incluindo a banda, (Figura 9a, 9b, 9c e 9f).

Esta aberração tinha o mesmo aspecto da aberração observada
anteriormente neste calo (FLUMINHAN Jr., 1992). O segundo tipo (7B)
consistia de um cromossomo semelhante ao anterior mas, sem a
presença da banda terminal no braço curto (Figura 9e). O terceiro tipo

de cromossomos 7 alterado observado (7C) apresentou duas bandas no
braço curto e um segmento eucromático terminal no braço contendo a
deficiência e duplicação (Figura 9d). Nestes três casos as alterações eram
em estado heterozigótico, ou seja, apenas um dos cromosssomos do par
7 sofreu alteração e o outro aparentemente permaneceu normal.
O quarto tipo (7D) ocorreu em algumas células do
subclone 1-MS 1 que já apresentavam um dos elementos do par 7 com
alteração do tipo 7A, e consistia em um cromossomo com um braço
menor sem banda e outro maior com uma banda amplificada
subterminal (Figura 9f).
O cromossomo 9, que neste genótipo possuía uma
banda-e grande no braço curto (K9S) apresentou deficiência terminal no
braço curto e ausência de K9S (designado 9A), ou com 9KS subterminal
e parcialmente deficiente (9B). Semelhante ao observado no cromossomo 7,
apenas um dos cromossomos do par 9 sofreu alteração (veja Figura 9).

Os cromossomos 7 e 9 normais foram representados

por 7N e 9N, respectivamente.
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Foram
mecanismos

para

explicar

elaboradas
a

hipóteses

ocorrência

dos

dos

diversos

possíveis
tipos

de

cromossomos alterados, que serão discutidas mais adiante.
Os

demais

cromossomos

eram

aparentemente

normais, com poucas exceções, como será comentado mais adiante, a
respeito dos dados referentes à análise morfométrica.
A análise das amostras dos subclones coletadas
periodicamente durante o subcultivo, permitiram a avaliação do
comportamento cromossômico no decorrer do tempo de cultura, por um
período de aproximadamente 2 a 4 anos. As Figuras 1 O e 11 mostram o
diagrama das alterações estruturais observadas em metáfases mitóticas,
coradas através da metodologia de bandamento-C, das amostras
coletadas em diferentes períodos durante o cultivo dos calos 12-F e 357, respectivamente. Devido à baixa frequência de metáfases nas
lâminas analisadas, em algumas coletas foi impossível a obtenção de
figuras metafásicas ou mesmo de prometáfases e prófases.
Conforme se observa na Figura 10, todos os
subclones do calo 12-F apresentaram seu cariótipo inalterado, exceto os
subclones 1-MS2 e 3-MS2. É interessante notar que mesmo após
aproximadamente três anos de cultivo, este calo apresentava-se sem
alterações visíveis no cariótipo, apesar da análise de anáfases coradas
pelo método de Feulgen mostrar a ocorrência de pontes e outras
anormalidades na anáfase nas a.TTI.ostras analisadas.
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Figura 10. Pedigree do calo 12-F.

Análise de metáfases mitóticas de

amostras do calo 12-F coletadas periodicamente, coradas
através da metodologia de bandamento-C. São apresentadas
as alterações observadas no cromossommo 7. Os números (1,
2, 3 e 4) representam os subclones mantidos nos respectivos
meios de cultura. Nos subclones 1-MS2 e 3-MS2 foram
observadas alterações em um dos cromossomos do par 7,
envolvendo amplificação do knob do braço longo e uma
duplicação no braço curto, respectivamente (setas). Nos
demais

subclones

cromossômicas.

não

foram

detectadas

alterações

INDUÇÃO DO CALO 12F
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Figura 11. Pedigree do calo 3-57.

Análise de metáfases mitóticas de

amostras do calo 3-57 coletadas 15-42 meses após o início da
cultura, coradas através da metodologia de bandamento-C.
São apresentados os cromossomos 7 e 9 que sofreram
alterações durante o cultivo in uitro. Os números (1, 2, 3 e 4)
representam os subclones mantidos nos respectivos meios de
cultura. Em todos os subclones observou-se alterações no
braço curto de um dos cromossomos do par 7 (exceto o
subclone 1-MSl aos 42 meses, onde os dois cromossomos 7
apresentaram alterações). O cromossomo 9 apresentou-se com
alterações envolvendo o knob do braço curto (K9S) nos
subclones 3-MS2, 1-MSl

e 2-MSl, sempre em estado

heterozigótico. Nota-se apresença de um micro-cromossomo no
subclone 1-MSl que se manteve estável na cultura.
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O

subclone

1-MS2

apresentou

a

ocorrência

simultânea de células com cariótipos normais e alterados (com uma
duplicação no knob do braço longo) nas amostras analisadas (Figura 8 e 10).
Outra alteração no cromossomo 7 foi observada no
subclone 3-MS2 do calo 12-F. Aos 25 meses após o início da cultura foi
observada a presença de células com um dos cromossomos do par 7
apresentando a banda do braço curto em posição subterminal (Figura 8 e 10).
A análise prévia de 27 metáfases e prometáfases do
calo 3-57 coradas através da metodologia de bandamento-C, realizada
após 15 e 18 meses de cultura, quando este era mantido apenas no
meio MS2, revelou a ocorrência de dois tipos de alterações no
cromossomo 7: a) deficiência e duplicação no braço curto, envolvendo o
knob e resultando num cromossomo com três bandas, alteração mais
frequente (25 das 27 metáfases e prometáfases);

b) perda da banda

extra do braço curto. Todos os outros cromossomos do cariótipo
aparentemente estavam inalterados. Apenas um dos cromossomos do
par 7 sofreu alteração. Células com os dois cromossomos 7 normais não
foram observadas

(FLUMINHAN

Jr.,

1992;

AGUIAR-PERECIN

&

FLUMINHAN Jr., 1992).
Após estas observações, os calos foram subdivididos
em subclones e passaram a ser mantidos em três meios diferentes (MS2,
MSl

e

N6).

Foram

observadas

diferenças

no

comportamento

cromossômico entre os subclones, especialmente em relação aos
cromossomos 7 e 9 (Figura 11).
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Em alguns subclones do calo 3-57 analisados a
alteração observada manteve-se em todos os subcultivos subsequentes.
Isto foi observado nos subclones 1-MS2 e 1-N6 que apresentaram o
cromossomo 7 com um segmento eucromático terminal no braço curto
em todas as células analisadas; e no subclone 3-MS2 que apresentou o
cromossomo 7 com três bandas e o cromossomo 9 com uma banda
subterminal no braço curto. Isto sugere que os cromossomos que
sofreram alterações aparentemente se estabilizaram na cultura (Figura
12 e 13).
Entretanto,

alguns

subclones

apresentaram

alternância entre os tipos de alterações nos cromossomos 7 e/ou 9
durante os subcultivos, ou mesmo parte da amostra apresentava um
tipo de alteração e outra parte outro tipo, como se pode observar nos
subclones 1-MSl, 2-MS2 e 2-N6 (Figuras 12, 13 e 14).
Nas amostras do subclone 1-MSl detectou-se sempre a
presença do cromossomo 7 com três bandas inalterado, mas o outro
elemento do par 7 que não havia sofrido alterações apresentou-se, nas
metáfases analisadas aos 42 meses de cultura, com um braço menor
sem banda e um braço maior com uma banda amplificada (Figura 14).
Com relação ao cromossomo 9, aos 31 meses, dois
tipos de alterações foram observadas: perda do knob 9S e presença de
uma banda menor que o normal, em posição subterminal no braço
curto. O outro cromossomo 9 permaneceu sem alterações que pudessem
ser detectadas.
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Análises de metáfases de amostras deste subclone,
coletadas subsequentemente, mostrou que o cromossomo 9 com banda
subterminal aparentemente predominou e não se observou mais o
cromossomo sem a banda nas subculturas seguintes.
Além dessas alterações, aos 31 meses de cultura
observou-se a presença de um micro-cromossomo, que se manteve
presente em todas as células analisadas nas subculturas subsequentes,
que deve ser resultante de ciclos de quebra-fusão-ponte envolvendo
provavelmente o cromossomo 9, porque os demais cromossomos são
aparentemente normais (Figura 9f e 14).
As análises citológicas de amostras dos subclones 2MS2 e 2-N6 do calo 3-57 revelaram casos de ocorrência simultânea de
células com diferentes alterações em um dos cromossomos do par 7,
indicando a corrência de ciclos de quebra-fusão-ponte (Figuras 12 e 13). Em
ambos os casos o cromossomo 9 permaneceu aparentemente inalterado.
Nos subclones 3-MS2 e 2-MSl, um dos cromossomos
9 apresentou deficiência no braço curto, perdendo o knob (Figuras 12 e 14).

4.2.3. Análise estatística dos cariótipos estudados

Os cromossomos dos calos de milho investigados
foram medidos para melhor avaliação das aberrações descritas, bem
como para investigação de possíveis alterações nos cromossomos sem
banda ou com bandas pequenas aparentemente normais através de
simples observação ao microscópio.
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Foram realizadas análises dos cromossomos de células
de ponta de raiz de plantas da linhagem de onde se derivaram as culturas,
arbitrariamente designadas controle da cultura de tecidos (CCT).
As Tabelas 1 O e 11 mostram as médias dos valores
do comprimento relativo (em relação ao cromossomo 10) e da relação de
braços, respectivamente, dos cromossomos do calo 12-F, 3-57 e dos
controles da cultura de tecidos que não apresentaram alterações
detectáveis visualmente, bem como os resultados do teste de Tukey.
Nesta análise estão incluídos os cromossomos 7 e 9 com aparência
normal.
Os resultados da análise de variância para cada um
dos cromossomos são apresentados nas Tabelas 12 e 13. Os dados
revelam que não houve diferenças entre os cromossomos das células em
cultura e de células de pontas da raiz obtidas de sementes dos controles
da cultura de tecidos com relação aos índices cromossômicos avaliados.
Apesar dos cromossomos 3, 6 e 8 apresentarem knobs
não foram detectadas alterações nestes cromossomos em nenhum dos
subclones analisados.
Os cromossomos 7 e 9 normais do calo 12-F, do calo
3-57 e seus respectivos controles da cultura de tecidos não diferiram

estatisticamente entre si.
Foram medidos os cromossomos 7 e 9 alterados para
melhor interpretação dos possíveis mecanismos que teriam causado

estas aberrações, conforme será discutido adiante.

7,91

(12)

(12)

9,25

152,0A

(12)

(12)

180,4A

153,8A

(33)

(35)

181,3A

155,8A

(23)

(23)

177,7A

153,4A

182,8A

2

7,79

(12)
6,84

(10)

(12)
142,7A

163,lA

(23)

157,9A

3K

146,2A

(36)

148,7A

(21)

145,6A

3

6,89

(12)

137,4A

(12)

140,4A

(35)

142,7A

(23)

142,9A

4

7,30

(12)

130,7A

(12)

8,54

(12)

126,0A

(12)

127,8A

(36)

(36)
134,8A

129,2A

(24)

128,0A

6

133,3A

(24)

133,lA

5

23,84

(12)

155,5A

(12)

160,2A

(25)

158,8A

(24)

161,3A

7

6,97

(12)

129,6A

(12)

133,7A

(36)

128,3A

(23)

130,3A

8

DMS = Diferança mínima significativa.

* Médias com a mesma letra não são significativamente cliferentes pelo teste de Tukey a nível de 5%.

DMS

CCT-1315

CCT-13342

C57

12F

1

CROMOSSOMO *

-

9,25

(12)

113,0A

(23)

110,0A

9

9K

9,25

(12)

130,4A

(34)

136,2A

expresso em percentagem do cromossomo 10. Entre parênteses número de metáfases analisadas.

(12)

100,0

(12)

100,0

(36)

100,0

(24)

100,0

10

Tabela 10. Comprimento relativo dos cromossomos do calo 12F, do calo C57 e seus respectivos controles,

0,07

0,10
0,12

(12)

(12)

(12)
0,15
0,09

(12)
0,03

(12)

1,02A

0,11

(12)

1,65A

0,15

(12)

(12)
0,26

2,37A
1,83A

(12)

(12)

1,34A

1,61A

1,39 A

1,24A

(12)

(12)

(12)

(12)

(12)

(12)

(12)

DMS = Diferença mínima significativa.

0,12

(12)

1,54A

0,12

(12)

0,91A

-

0,08

(12)

1,57A

(12)

1,62A

(36)
(34)
(36)
2,28A

1,61 A

(24)

1,62A

10

0,94A

(23)

(23)

9K

2,42A

1,50A

9

2,34A

8

1,76 A

1,67 A

1,03A

1,37A

1,94A

1,65A

1,36A

1,22A

(25)

(36)

(36)

(35)

(36)

(33)

(35)

1,75 A

1,64A

1,04A

(24)

1,79A

7

1,34A

1,61A

1,31A

1,68A

6

(24)

1,05A

5

(24)

1,24A

(23)

(23)

(21)

(23)

(23)

1,32A

1,54A

1,35A

1,84A

4

3K

3

1,23A

2

* Méclias com a mesma letra não são significativamente diferentes pelo teste de Tukey a nível de 5%.

DMS

CCT-1315

CCT-13342

C57

12F

1

CROMOSSOMO *

Tabela 11. Relação de braços dos cromossomos do calo 12F, do calo C57 e seus respectivos controles.

I.O
CJl

QM

130,94

103,91

3

78

TRAT.

RESIDUO
76

3

GL
QM

75,39

55,46

2

72,64

120,62

3
77

QM

GL

3

78,31

190,67

1

31

QM

GL

3K

78

3

GL
QM
57,67

100,43

4

80

3

GL

QM

65,61

35,22

5

80

3

GL

QM

89,77

32,90

6

79

3

GL

QM

59,21

88,42

8

0,0066

3

78

TRAT.

RESIDUO

0,0013

QM

1

GL

FV

76

3

GL
QM

0,0194

0,0194

2

77

3

GL

QM

0,0168

0,0335

3

31

1

GL

QM

0,0376

0,0623

3K

78

3

GL

QM

0,0010

0,0065

4

CROMOSSOMO

80

3

GL

QM

0,001

0,0017

5

80

3

GL

QM

0,0141

0,0106

6

79

3

GL

QM

0,0287

0,0731

8

Tabela 13. Quadro geral da análise de variância da relação de braços dos cromossomos do calo 12F, do calo
C57 e. seus respectivos controles.

FV

GL

1

CROMOSSOMO

Tabela 12. Quadro geral da análise de variância do comprimento relativo dos cromossomos do calo 12F, do
calo C57 e seus respectivos controles·.

I.O
O\

97

Nesta análise foram comparados os valores de
distância entre o centrômero e a banda do braço longo (DCBL), tamanho
da banda do braço longo (TBL), distância cêntrômero-banda do braço
curto (DCBSI), tamanho da banda do braço curto (TBSI), distância
centrômero-banda extra do braço curto (DCBSII) e tamanho da banda
extra do braço curto (TBSII), conforme o caso.
As médias dos valores correspondentes a cada um
desses parâmetros relativos ao cromossomo 7 do calo 12-F juntamente
com os resultados do teste de Tukey são apresentadas na Tabela 14. O
quadro geral da análise de variância é apresentado na Tabela 15.
Os resultados obtidos mostraram que o tamanho da
banda do cromossomo 7 que aparentemente sofreu amplificação no
knob do braço longo foi maior que o tamanho normal mas não chegou a
ser o dobro do tamanho, indicando uma duplicação parcial do knob. É
interessante ressaltar que não houve diferenças significativas entre os
cromossomos 7 normais e alterados com relação à distància entre o
centrômero e a banda do braço longo.
Apenas uma metáfase que apresentou a banda do
braço curto em posição subterminal (K7S subterminal) foi incluída nesta
análise.

O

tamanho

do

braço

curto

deste

cromossomo

foi

significativamente maior em relação aos outros tipos de cromossomos 7
do calo 12-F, contudo o tamanho da banda do braço curto foi um pouco
maior que o normal mas não diferiu significativamente.

189,00 A
160,17 B

01
12

K7S ALT- 12F

7N CCT-13342

* DMS = diferença mínima significativa.

22,90

162,67 B

03

K7L ALT- 12F

OMS*

161,33 B

CR

24

NQMETÁF.

7N - 12F

CROMOSSOMO

0,33

19,32

102,83 A

103,00 A

1,10 B
1,75 A

105,33 A

102,58 A

BL

1,90 A

1,79 A

RB

13,53

59,75 B

86,00 A

57,00 B

59,50 B

BC

12,45

59,50 A

59,00 A

53,00 A

58,29 A

DCBL

8,40

25,75 B

27,00 AB

35,33 A

27,38 AB

TBL

8,73

40,42 A

45,00 A

6,59

17,92 A

23,00 A

18,33 A

19,08 A

39,50 A
39,00 A

TBS
DCBS

(BC), distância centrômero-banda do braço longo (DCBL), tamanho da banda do braço longo (TBL), distância
centrômero-banda do braço curto (DCBS) e tamanho da banda do braço curto (TBS) dos cromossomos 7 do calo 12F
e seu respectivo controle. As letras à direita representam o teste de Tukey (5%). Médias com a mesma letra não
diferem significativamente.

Tabela 14. Médias dos valores do comprimento relativo (CR), relação de braços (RB), braço longo (BL), braço curto

I.O
00

99

Tabela 15. Quadro geral da análise de variância do comprimento do
braço longo (BL), comprimento do braço curto (BC), distância
centrômero-banda do braço longo (DCBL), tamanho da banda do braço
longo (TBL), distância centrômero-banda do braço curto (DCBS) e
tamanho da banda do braço curto (TBS) dos cromossomos 7 do calo 12F
(normal, K7L amplificado e K7S subterminal) e seu respectivo controle
(CCT-13342).

QM
FV

GL

BL

TRAT.

3

6,74

36

70,61

RESIDUO

DCBS

TBS

241,75 34,01 73,81** 11,82

9,85

BC
34,62

** significativo a 1% pelo teste F.

DCBL

TBL

29,33 13,35

14,41

8,21

100

Estas medidas foram utilizadas para a obtenção do
idiograma dos tipos de cromossomos 7 observados em amostras do calo
12-F apresentado na Figura 15.
Conforme

descrito

anteriormente,

o

calo

3-57

apresentou alterações diferentes nos cromossomos do par 7. As médias
dos valores dos parâmetros utilizados nas análises de cromossomos
alterados e os resultados do teste de Tukey são apresentadas na Tabela 16.
Os cromossomos dos tipos 7A e 7B observados em
subclones diferentes (veja Tabela 9 e Figura 11) foram analisados
assumindo-se que estes cromossomos tiveram a mesma origem nos
vários subclones.
Estas médias foram utilizadas para a obtenção do
idiograma dos tipos de cromossomos 7 observados no calo 3-57,
apresentados na Figura 16.
Os cromossomos 7 alterados do calo 3-57 dos tipos
7A, 7B e 7C, não apresentaram diferenças significativas entre si para a
distância centrômero-banda do braço longo (DCBL), o tamanho da
banda do braço longo (TBL), a distância centrômero-banda do braço
curto (DCBSI) e o tamanho da banda do braço curto (TBSI) (figura 16).
Entretanto, quando estes foram comparados aos
cromossomos non:p.ais observados em amostras do calo 3-57 e em
células de ponta de raiz do controle da cultura de tecidos (CCT-1315) foi
observada uma diferença pequena, mas significativa, com relação ao
tamanho da banda do braço curto do cromossomo tipo 7B, que
apresentou a banda do braço curto em posição subterminal (Tabela 16 e 17).
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Normal

K7L amplificado

K7S subterminal

Figura 15. Idiograma representando os tipos de cromossomos 7
observados no calo 12-F.

225,60A

05

07

12

7C

7D

7NCCT-1315
17,07

155,50 D

149,43 D

RB

0,16

1,83A

1,38 B

0,82 D

1,20 e

0,93 D

1,75A

* DMS = diferença mínima significativa.

DMS*

185,75 e

04

7B

205,60 B

25

7A

158,76 D

CR

25

NºMETÁF.

7N

CROMOSSOMO

significativamente.

11,95

55,00 D

133,00A
8,98

86,oo c

123,SOA

101,60 A
62,00 B

87,25 e

108,20 B

57,92 D

BC

100,00 A

98,16 A

100,52 A

BL

6,63

6,62

4,53

17,25 BC
7,72

30,86A

35,57 A

38,00 A

17,20 BC

13,75 e

17,36 BC

19,76 B

TBSI

39,00 A
26,17 A

27,60 A

55,00 A

41,75 A

36,56 A

38,08 A

DCBSI

55,58 A

29,25 A

25,92 A

27,20 A

TBL

55,00 A

58,88 A

57,48 A

DCBL

8,54

95,60A

88,04A

DCBSII

19,16

16,40A

21,04A

TBSII

seu respectivo controle. As letras à direita representam o teste de Tukey (5%). Médias com a mesma letra não diferem

banda extra do braço curto (DCBSII) e tamanho da banda do braço curto (TBSII) dos cromossomos 7 do calo C57 e

centrômero-banda do braço curto (DCBSI), tamanho da banda extra do braço curto (TBSI), distância centrômero

(BC), distância centrômero-banda do braço longo (DCBL), tamanho da banda do braço longo (TBL), distância

Tabela 16. Médias dos valores do comprimento relativo (CR), relação de braços (RB), braço longo (BL), braço curto

1.\:)

�

o

103

7N

Figura

7A

7B

7C

7D

16. Idiograma representando os tipos de cromossomos 7
observados no calo 3-57. 7N = cromossomo 7 normal; 7A = 7
com três bandas; 7B = K7S subterminal; 7C = 7 com três
bandas mais um segmento eucromático terminal; 7D = K7S
amplificado e ausência de K7L.
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Um fato interessante é que os dois tipos de
cromossomos 7 que apresentaram três bandas, 7A e 7C (veja Figura 16),
diferiram

quanto

apresentaram

ao

comprimento

diferenças

do

significativas

braço
com

curto

relação

porém
à

não

distância

centrômero-banda extra do braço curto (DCBSII) e ao tamanho da banda
extra do braço curto (TBSII), o que sugere que estes podem ter se
originado de um mesmo ciclo de quebra-fusão-ponte.
Os dados da análise morfométrica relativos ao
cromossomo 7 que aparentemente apresentava uma banda amplificada
no braço maior e ausência da banda no braço menor (tipo 7D),
revelaram que a distância centrômero-banda é semelhante à observada
para distância centrômero banda do braço curto dos outros tipos de
cromossomos alterados e que o tamanho da banda corresponde
aproximadamente a duas vezes o tamanho da banda do braço curto
observado nos outros tipos de cromossomos 7.
Portanto, é possível que o braço menor corresponda
na realidade ao braço longo e o braço maior corresponda ao braço curto,
que sofreram deficiência e duplicação, respectivamente. O esquema
representativo do possível mecanismo para obtenção deste tipo de
alteração é apresentado mais adiante (veja Figura 31).
Com

relação

ao

cromossomo

9,

o

idiograma

apresentando os tipos observados é apresentado na Figura 17. Os dados

da Tabela 18 mostram que os cromossomos 9 normais do calo 3-57 não
diferiram dos observados no controle da cultura de tecido (CCT-1315)
pelo teste de Tukey a nível de 5%. Por outro lado, os dois tipos de
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cromossomos 9 alterados diferiram entre si em todos os parâmetros
testados. Entretanto, o cromossomo que apresentou K9S em posição
subterminal (tipo 9B) não apresentou diferenças significativas em
relação ao cromossomo normal das células do calo, exceto para o
tamanho da banda que correspondeu aproximadamente à metade do
tamanho da banda normal.
O quadro geral da análise de variância para a
distância centrômero-banda do braço curto (DCBS) e o tamanho da
banda do braço curto (TBS) dos cromossomos 9 (normal, 9B e CCT1315) do calo 3-57 é apresentado na Tabela 19. Os resultados revelaram
que as distâncias entre o centrômero e a banda do braço curto não
diferiram significativamente pelo teste F. No entanto, o tamanho da
banda apresentou diferenças significativas pelo teste F ao nível de 1%.
Isto sugere que a quebra cromossômica ocorreu possivelmente no knob
heterocromático, conforme será discutido.
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Tabela 17. Quadro geral da análise de vari ância para os valores do braço
longo (BL), braço curto (BC), distância centrômero-banda do braço longo (DCBL),
tamanho da banda do braço longo (TBL), distância centrômero-banda do
braço curto (DCBSI) e tamanho da banda do braço curto (TBSI) dos
cromossomos 7 do calo 3-57 (7N, 7A, 7B e 7C) e seu respectivo controle
(CCT-1315).
GL
FV

QM
BL

BC

DCBL

TBL

DCBSI

TBSI

12.306,98**

36,52

13,73

27,62

42,45**

30,88

22,72

20,01

9,28

TRAT.

4

24,83

RESIDUO

66

38,20

** si gnificativo a 1 % pelo Teste F.

68,29
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9N

9A

98

Figura 17. Idiograma representando os tipos de cromossomos 9
observados no calo 3-57. 9N = 9 normal; 9A = ausência de
K9S; 9B

= K9S subterminal.

5
14
12

Ausência de K9S (9A)

K9S subterminal (9B)

Normal CCT-1315

DMS = diferença mínima significativa

DMS

34

N º METÁF.

Normal C57 (9N)

CROMOSSOMO

10,33

130,42 A

133,86 A

107,20 B

136,00 A

CR

0,11

o,91 e

1,04 B

1,39A

0,94 BC

RB

6,98

62,08 AB

67,71 A

59,80 B

66,21 AB

BL

6,71

68,42 A

65,64 A

45,20 B

70,68 A

BC

4,96

39,92 A

39,36 A

40,88 A

DCBS

3,41

31,67 A

14,36 B

30,62 A

TBS

Tabela 18. Médias dos valores do comprimento relativo (CR), relação de braços (RB), braço longo (BL),
braço curto (BC), distância centrômero-banda do braço curto (DCBS) e tamanho da banda do braço curto
(TBS) dos cromossomos 9 do calo C57 e seu respectivo controle. As letras à direita representam o teste de
Tukey (5%). Médias com a mesma letra não diferem significativamente.
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Tabela 19. Quadro geral da análise de variância para os valores da
distância centrômero-banda do braço curto (DCBS) e do tamanho da banda do
braço curto (TBS) dos cromossomos 9 ( normal, 9A e 9B) do calo 3-57 e seu

respectivo controle.

QM
FONTE DE VARIAÇÃO
TRATAMENTO
RESIDUO

** Significativo a 1% pelo Teste F.

GL

DCBS

TBS

3

71,04

1.472,01 **

61

34,56

16,38
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4.2.4.

Análise

de

anáfases

coradas

pelo

método

de

bandamento-C.

A análise de anáfases coradas pela metodologia de
bandamento-C

teve

dois

objetivos.

O primeiro

foi

investigar

o

envolvimento dos knobs heterocromáticos na formação de pontes
cromossômicas em anáfases mitôticas, em células cultivadas in vitro,
conforme proposto por McCOY & PHILLIPS (1982), BENZION et al,
(1986) e LEE & PHILLIPS (1988) e comentado na revisão de literatura.
FLUMINHAN Jr. (1992) e AGUIAR-PERECIN & FLUMINHAN Jr. (1992)
analisaram linhagens de milho com diferentes conteúdos de knobs e
encontraram evidências de ocorrência de ciclos de quebra-fusão-ponte
envolvendo cromossomos com knobs.
Conforme relatado no item anterior as análises de
metáfases

mostraram

ocorrência

de

aberrações

principalmente

envolvendo o cromossomo 7 que tem dois knobs, sugerindo que estas
são decorrentes de pontes formadas na anáfase.
Entretanto, em algumas células foi observado que
pontes anafásicas envolveram cromossomos que não possuiam banda
C. A Figura 18 mostra anáfase do subclone 1-MSl do calo 3-57
apresentando pontes e atraso na separação de cromátides envolvendo
cromossomos que não possuem bandas, enquanto cromossomos com
bandas, inclusive um cromossomo 7 alterado (com três ba..11.das),
segregam normalmente. Além disso, a Figura 19 apresenta uma ponte
quebrada, provavelmente resultante de um atraso na separação das
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cromátides, em que as cromátides envolvidas aparentemente não
apresentam bandas.
O segundo objetivo desta análise foi verificar a
ocorrência

de cicatrização das extremidades quebradas devido

a

ocorrência de ciclos de quebra-fusão-ponte, em cromossomos que
apresentavam marcadores citológicos (bandas-C). Após a estabilização
os cromossomos deveriam segregar normalmente na anáfase. Isto foi
observado em algumas anáfases do calo 3-57.
As Figuras 20 e 21 apresentam anáfases em que o
cromossomo 7 com alterações no padrão de bandas-e segregando
normalmente (veja também as figuras 18 e 19). Além disso, verificou-se
que o micro cromossomo que surgiu no subclone 1-MSl do 3-57 e se
manteve na cultura também segregava normalmente (Figura 22).

4.3. Regeneração de plantas

Um total de 101 e 369 plantas foram regeneradas
dos calos 3-57 e 12-F, respectivamente, desde o estabelecimento da
cultura. A Tabela 20 mostra o número de plantas regeneradas de cada
linhagem celular que chegaram até a fase de canteiro e o número de
plantas que atingiu a maturidade, produzindo sementes. Este processo
de regeneração foi realizado com a colaboração do técnico Carlos Alberto
Veríssimo.
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Figura 18. Anáfase inicial do subclone 1-MSl do calo 3-57, corada pelo
método de bandamento-C, mostrando pontes e atraso na
separação de cromátides envolvendo cromossomos que não
apresentavam knobs heterocromáticos. Todos os cromossomos
com knobs (bandas-C) tiveram segragação normal.
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/
Figura 19. Anáfase do calo 3-57, subclone 1-MSl,

corada pelo

bandamento-C, apresentando uma ponte quebrada envolvendo
cromossomos que aparentemente não possuíam bandas.
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Figura 20. Anáfase mitótica do calo 3-57, subclone 1-MSl, corada pelo
método de bandamento-C, apresentando o cromossomo 7 com
três bandas segregando normalmente.
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Figura 21. _Anáfase do calo 3-57, subclone 1-N6, corada pelo método de
bandamento-C,

apresentando

segregação

normal

do

cromossomo 7 com a banda do braço curto em posição
subterminal.
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Figura 22. Anáfase do calo 3-57, subclone 1-MSl, corada pelo método
de

bandamento-C,

apresentando

segregando normalmente.

o

micro-cromossomo
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TABELA 20. Número de plantas regeneradas do calo 12-F e 3-57 desde o
início da cultura e número de plantas que produziram sementes (%
entre parênteses).
CALO

MEIO

12-F

MS2

1-MS2
3-MS2
2-N6
2-MSl
1-N6
2-N6

IDADE
(MESES}
14
18
19
20
21
22
29
29
33
56
56
56

TOTAL
3-57

MS2

1-N6
2-N6
1-N6

08
10
12
15
16
33
56
58

TOTAL

* plantas ainda em canteiro

PLANTAS
REGENERADAS
11
28
05
10
43
18
72
06
128
02
22
24

PLANTAS C/
ESPIGAS
03 (27,3)
15 (53,6)
04 (80,0)
08 (80,0)
18 (41,9)

369

219

01
20
34
27
02
09
02
06

o

101

o

64 (88,9)
04 (66,6)
103 (80,5)

*

6 (30,0)
4 (11,8)

o
o
o

10
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As

alterações

propostas

no

procedimento

para

regeneração foram positivas. Por exemplo, a transferência de blocos
embriogênicos para meio com 0,5 mg/1 de 2,4-D, sob a luz, promoveu
uma maior uniformidade na germinação dos embriões somáticos. A
câmara úmida na casa-de-vegetação reduziu a mortalidade das plantas
durante o periodo de aclimatação.
Entre as regenerações destacam-se duas derivadas
dos subclones 1-MS2 e 1-N6 do calo 12-F, nas quais um grande número
de plantas férteis foi obtido (Figura 23). De uma maneira geral, as
plantas regeneradas do calo 12-F mostraram-se vigorosas e férteis,
enquanto que a maioria das plantas obtidas a partir do calo 3-57,
apresentaram-se frágeis, com crescimento lento e dificilmente atingiam a
maturidade, sendo que a altura média das plantas variou entre 30 e 50 cm.
Foram verificadas alterações fenotipicas no tipo de
inflorescência

masculina nas plantas

regeneradas

do calo

12-F,

subclones 1-MS2 e 2-N6, provavelmente decorrente de um estresse
fisiológico. Sete tipos foram observados:
1 - Normal
2 - Com a base feminilizada
3 - Com o ápice feminilizado
4 - Com ápice e base feminilizados
5 - Totalmente feminilizada
6 - Flecha parei�lmente seca
7 - Flecha totalmente seca ou macho-estéril
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Figura 23. Vista geral do canteiro de plantas regeneradas dos subclones
1-MS2 e 2-N6 do calo 12-F (a), e amostra das espigas obtidas (b).
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A Figura 24 apresenta uma inflorescência normal
observada em plantas regeneradas do calo 12-F. Exemplares de algumas
flechas anormais são apresentados na Figura 25. Apesar da ocorrência
destas anormalidades na inflorescência masculina, foi possível obter
espigas com sementes da maioria das plantas, através de auto
polinização ou sib (Figura 23b).
As plantas regeneradas obtidas (Ro) foram analisadas
quanto à fertilidade do pólen.
Os grãos de pólen viáveis coraram facilmente com a
solução de iodo. Grãos de pólen defectivos e/ou inviáveis foram
observados.

Estes

estavam

vazios

ou

coraram

fracamente,

apresentando-se na coloração marrom-alaranjado. Pólens de tamanho
pequeno foram também observados (Figura 26).
Os resultados da análise fertilidade do pólen são
apresentados na Tabela 21 e comparados com o tipos de inflorescência.
A maioria das plantas apresentou fertilidade do pólen superior a 90%,
mesmo para plantas com inflorescência anormal (Figura 27).
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.

.
Figura 24. Inflorescência masculina normal de uma planta regenerada
do calo 12-F, subclone 2-N6 ..
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,.

Figura

25.

Inflorescências

masculinas

observadas

regeneradas do calo 12-F, subclone 2-N6.

em

plantas

a) Flecha com ápice

femin ilizad o. b) Flecha totalmente feminilizada.
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Figura 26. Grãos de pólen das plantas regeneradas do calo 12-F,
coradas com solução de iodo. a) normal, b) vazio o u inviável,
c) com coloração fraca, d) de tamanho pequ eno.
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Tabela 21. Tipos de inflorescências masculinas observados e fertilidade
do pólen em plantas regeneradas do calo 12-F.
SUBCLONE

TIPO
INFLOR.

PLANTAS

REGENERADAS

FREQUÊNCIA DE PÓLEN
VAZIO
a:R
NORMAL PEQ.
I<WO\

1-MS2

2-N6

1

13(26,0)

91,3

1,9

0,7

6,1

2

1 (2,0)

95,5

0,3

0,7

3,5

3

16(32,0)

91,5

1,5

1,1

5,9

4

14 (1,0)

95,4

0,1

0,7

3,8

5

1 (2,0)

6

3 (6,0)

94,6

0,4

0,6

4,4

7

2 (4,0)

1

47(53,4)

90,7

1,4

0,3

7,6

2

6 (6,8)

95,7

1,6

0,1

2,6

3

13(14,8)

88,9

0,3

1,7

9,1

4

15(17,1)

95,5

0,1

0,4

4,0

5

3 (3,4)

6

3 (3,4)

7

1 (1,1)

97,3

2,7
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Figura 27. Tipos de inflorescência masculina e fertilidade do pólen em
plantas do calo 12-F regeneradas do subclone 1-MS2 e 2-N6
após aproximadamente 30 meses de cultivo.
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5. DISCUSSÃO

5.1. Aspectos do cultivo in vitro de milho

As características fenotipicas das culturas de ambos
os calos foram semelhantes (Figuras 1 e 2). Os calos apresentaram-se
friáveis e embriogênicos, sendo classificados como Tipo II de acordo com
as descrições na literatura.
No entanto, o meio N6 com L-prolina induziu maior
embriogênese, em relação ao meio MSl e MS2, confirmando as
observações de ARMSTRONG & GREEN ( 1985), em que a L-prolina
estimulou a formação de embriões somáticos em calos Tipo II obtidos a
partir de embriões imaturos de milho (linhagem A 188). A seleção
periódica de regiões do calo que se multiplicavam mais rapidamente
pode ter contribuído para que houvesse essa 'uniformidade' fenotipica.
Testes

preliminares

sobre

a

possibilidade

de

utilização destes genótipos para obtenção de suspensões celulares,
realizados em agosto e outubro de 1993, evidenciaram que o calo 12-F
forma uma suspensão finamente dispersa de células, em menor tempo
(aproximadamente 45 dias) e que a taxa de multiplicação também foi
maior em relação ao calo 3-57. Isto sugere que o calo 12-F pode ser
utilizado

para

obtenção

de

suspensões

celulares,

as

quais
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posterionnente podem ser utilizadas em experimentos de transformação
de plantas de milho.

5.2. Instabilidade cromossômica nas sublinhagens celulares

5.2.1. Anormalidades na anáfase mitótica

Os resultados da análise da frequência de alterações
em anáfases dos calos 12-F e 3-57 demonstrou que os genótipos
respondem diferentemente ao cultivo in vitro com relação à estabilidade
cromossômica, apesar das duas culturas serem mantidas em cultura
por um período semelhante. O calo 12-F apresentou menor frequência
de pontes e outras anormalidades na anáfase em relação ao calo 3-57,
sendo portanto mais estável.
Com o aumento da idade da cultura observou-se uma
tendência à redução na frequência de anormalidades na anáfase (atraso
na separação de cromátides, pontes, fragmentos e pontes quebradas)
nos dois genótipos testados. Se a frequência de pontes na anáfase reflete
a ocorrência de ciclos de quebra-fusão-ponte, a diminuição na
frequência de pontes poderia ser verificada devido a ocorrência de

estabilização de cromossomos que derivaram desses ciclos.

As análises citológicas de amostras dos subclones
mantidos nos diferentes meios mostraram que anormalidades mitóticas

ocorreram nos três meios utilizados (MS + 1,0 ou 2,0 mg/1 de 2,4-D e N6
+ 1,5 mg/1 de 2,4-D + 12mM L-prolina), indicando não haver uma
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influência direta destes meios em causar alterações cromossômicas nas
amostras analisadas
A análise de anáfases coradas pelo bandamento-C
mostrou que, em algumas anáfases os cromossomos 7 do calo 3-57 que
sofreram alterações, como duplicação do braço curto gerando um
cromossomo com duas bandas no braço curto (subclone 1-MSl) ou com
K7S em posição subterminal (subclone 1-N6), segregavam normalmente
(veja Figuras 18, 19, 20 e 21). Isto sugere que, nestes casos pode ter
ocorrido a adição de um novo telômero na extremidade quebrada,
levando à estabilização do cromossomo.
Foi

observado

em

algumas

anáfases

que

cromossomos que aparentemente não possuiam knob participavam na
formação de pontes. Segundo LONGLEY (1939) e McCLINTOCK (1978),
todos os braços dos cromossomos de milho, exceto 8S e l0S, possuem
sítios de knob potencial.
BENZION & PHILLIPS (1988) observaram eventos de
quebra em braços cromossômicos que não apresentavam knobs em
análises meióticas de plantas regeneradas e sugeriram que a ausência
de knob não significa que a sequência de DNA comum ao knob não
esteja presente no sítio de knob. Se a sequência está presente mas não
em quantidade que possa ser detectada citologicamente como um knob,
o efeito da replicação tardia do DNA no sítio de knob poderia ainda
influenciar a localização do evento de quebra.
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5.2.2. Análise de metáfases mitóticas
5.2.2.1. Sublinhagens do calo 12-F
A análise periódica de amostras do calo 12-F
mostrou que o cariótipo deste genótipo manteve-se inalterado na
maioria dos

subclones.

Somente

os subclones 1-MS2 e 3-MS2

apresentaram alterações em um dos cromossomos do par 7 em algumas
células das amostras coletadas (Figuras 8 e 10, Tabela 8). Os
cromossomos 7 com banda amplificada no braço longo ou com a banda
do braço curto em posição subterminal podem ter surgido em
consequência de ciclos de quebra-fusão-ponte.
A Figura 28 apresenta os esquemas do mecanismo
para explicar o surgimento destas alterações, com base nos trabalhos de
McCLINTOCK (1941) e JOHNSON et al. (1987). Segundo estes esquemas,
um atraso na separação das cromátides (ASC) ao nível do knob
provocaria uma tensão nas cromátides envolvidas, o que poderia levar à
quebra da cromátide.
A

análise

morfométrica

dos

cromossomos

que

apresentaram amplificação em K7L mostrou que o tamanho da banda
do braço longo (TBL) era maior que o normal, mas não chegava a
representar o dobro do tamanho normal (Tabelas 14 e 15). Isto indica
que neste caso a quebra deve ter ocorrido dentro do 1-a1ob, dando origem
a um cromossomo com um knob terminal no braço longo. Na próxima
divisão as extremidades quebradas se fundiriam após a replicação do
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DNA

originando

um

cromossomo

dicêntrico

(com

uma

banda

amplificada entre os dois centrômeros) que na anáfase formaria uma
ponte simples. Esta ponte poderia se quebrar entre o centrômero e a
banda dando origem ao cromossomo 7 com a banda do braço longo
amplificada (Figura 28a).
O fato deste cromossomo ter sido observado em
amostras do calo coletadas após 25 e 34 meses de cultivo (ver Tabela 8 e
Figura 1 O) sugere que as extremidades destes cromossomos devem ter se
estabilizado, provavelmente pela adição de um novo telômero.
Por outro lado, se o evento de atraso na separação
das cromátides ocorresse ao nível do knob do braço curto, e a quebra
acontecesse dentro do knob, após a replicação as extremidades
quebradas se fundiriam dando origem a um cromossomo dicêntrico (com
uma banda de tamanho semelhante ao normal) que formaria uma ponte
na anáfase, a qual se quebraria originando o cromossomo 7 com uma
banda intersticial no braço curto, observado no subclone 3-MS2 em
amostras coletadas aos 25 meses de cultivo (Figura 28b).
Um fato interessante é que este tipo de alteração não
foi mais observado nas amostras deste subclone coletadas três meses
depois. Isto pode ter ocorrido devido às células com esta alteração no
cromossomo 7 não se mantiveram na cultura ou então a problemas de
amostragem.
Em an1bos os casos as células que receberam os
cromossomos que sofreram deleção provavelmente foram eliminadas.
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Figura 28. Possível origem das alterações do cromossomo 7 do calo 12-F.
a) Cromossomo com amplificação em K7L. b) Cromossomo
com K7S subterminal.
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5.2.2.2. Sublinhagens do calo 3-57

O

fato dos cariótipos alterados do calo 3-57

representarem 100% das metáfases da cultura indica que a alteração do
normal para o anormal ocorreu muito rapidamente, e podemos sugerir
que estas células anormais tenham sido selecionadas positivamente,
possivelmente devido apresentarem melhor adaptação e maior taxa de
crescimento nas condições de cultivo, com relação as células normais in uitro.
Segundo SACRISTAN (1971) em estudos com Crepis
capillares, o estabelecimento de cariótipos aberrantes indica que uma

cultura in vitro com seu crescimento desorganizado, ao contrário de um
organismo como um todo, é mais indiferente à presença de complemento
cromossômico desbalanceado, e que os cromossomos aberrantes tem
um mecanismo de divisão tão eficiente quanto os cromossomos normais.
BAYLISS

(1980)

comentou

que

a

constituição

cromossômica final da cultura parece ser mais dependente da
capacidade competitiva das células com diferentes cariótipos que da
frequência de sua origem. Condições de seleção podem permitir a
retenção de um determinado complemento cromossômico na maioria
das células.
Uma interessante comparação pode ser feita entre o
comportamento cromossômico de células de plantas e de animais em
cultura. HAYFLICK & MOORHEAD (1961) e HSU & COOPER (1974),
citados por BAYLISS (1980), em estudos com linhagens celulares
diplóides de humanos e primatas, verificaram que quando as células
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eram propagadas em série, cada subcultura invariavelmente atingia um
estágio de crescimento reduzido e senescência celular. Algumas culturas
que

sobreviveram

anormalidade

a

esta

fase

cromossômica,

apresentaram

frequentemente

uma

transição

acompanhada

à

pela

emergência de linhagens celulares dominantes com complementos
cromossômicos modificados.
Em culturas de células vegetais um comportamento
semelhante pode ser observado, em que após uma fase inicial de
normalidade cromossômica ocorrem alterações no cariótipo que com os
subcultivos consecutivos se estabelecem na cultura, predominando
sobre

as

células

normais

chegam

ao

ponto

de

eliminá-las

completamente (BAYLISS, 1980).
As alterações no cariótipo dos subclones do calo 3-57
envolveram basicamente os cromossomos 7 (K7L e K7S) e 9 (K9S). O
cromossomo 8, apesar de possuir também dois knobs (K8L1 e K8L2), não
apresentou

alterações que pudessem ser detectadas

através da

metodologia de bandamento-C, e a análise das medidas dos parãmetros
avaliados neste estudo também demonstraram não haver diferenças
significativas entre os cromossomos 8 dos calos e das plantas controle
da cultura de tecidos (Tabelas 11, 12 e 13). Isto sugere que os
cromossomos 7 e 9 são mais propensos a alterações que o cromossomo
8, devido a algum fator ainda não esclarecido.
A presença de pontes e a ocorrência de cromossomos
alterados sugerem que esses cromossomos podem ter se originado a
partir de ciclos de quebra-fusão-ponte e que depois se estabilizaram.
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Nas Figuras 29, 30 e 31 são apresentadas sugestões
sobre a possível origem dos cromossomos 7 alterados.
A análise morfométrica do cromossomo 7 com três
bandas, mostrou que o braço curto deste cromossomo é o dobro do
tamanho normal e que a banda é do mesmo tamanho da banda do braço
curto do cromossomo normal (Tabelas 17 e 18). Além disso, a distãncia
entre o centrômero e a banda do braço curto e do tamanho da banda do
braço curto mostrou que estes valores eram semelhantes entre os
cromossomos 7 alterados (com ou sem a banda extra no braço curto)
observados no calo 3-57. Isto sugere que estes podem ter uma origem
comum. Além disso, como o tamanho da banda não se alterou pode-se
supor a ocorrência de uma translocação, ou de um atraso na replicação
do knob heterocromático ou mesmo a não ocorrência da replicação.
Suponhamos que o cromossomo 7 com três bandas
seja decorrente de uma translocação. Neste caso, seria necessária a
ocorrência de duas quebras: uma cromátide se quebraria adjacente ao
centrômero e a outra cromátide na extremidade do knob, na região
telomérica. O fragmento acêntrico deveria se fundir com a extremidade
que apresentava o knob originando assim o cromossomo com a
duplicação do braço curto, conforme esquema apresentado na Figura
29, mas a extremidade do braço curto seria estável devido apresentar o
telômero intacto.
Uma

segunda

alternativa

sena

semelhante

ao

esquema para o calo 12-F. A ocorrência de um atraso na separação das
cromátides ao nível do knob do braço curto causaria uma tensão que
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poderia levar à quebra do cromossomo. Para que o tamanho da banda
fosse mantido, a quebra deveria ocorrer aproximadamente no meio do
knob, dando origem a um cromossomo com um knob menor na posição
terminal

(deficiência). Após a

replicação,

as cromátides com a

extremidade quebrada se fundiriam dando origem a um cromossomo
dicêntrico com uma banda de tamanho semelhante ao da banda normal
do braço curto, entre os dois centrômeros. Na anáfase, o dicêntrico
formaria uma ponte, ocorreria uma nova quebra dando origem a dois
cromossomos

com

a

extremidade

quebrada,

sendo

que

estes

segregariam para células opostas.
Novamente, após a replicação, as extremidades
quebradas se fundiriam dando origem a um novo dicêntrico, com duas
bandas iguais entre os dois centrômeros (ciclo de quebra-fusão-ponte). A
ponte formada na anáfase poderia se quebrar em três pontos, resultanto
em cromossomos com deficiência e duplicação no braço curto: 1) entre
os dois centrômeros, originando dois cromossomos com um segmento
eucromático após a banda, semelhantes aos gerados no ciclo anterior; 2)
entre o centrômero e o knob, mas adjacente ao knob, dando origem ao
cromossomo 7 com três bandas; e 3) entre o centrômero e o knob,
gerando o cromossomo 7 com duas bandas mais um segmento terminal
(Figura 30).
Um esquema para o surgimento de alterações no
outro cromossomo do par 7, em células que já apresentavam um
cromossomo 7 com três bandas é apresentado na Figura 31.
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A princípio, pela análise do comprimento relativo e
da relação de braços destes cromossomos foi proposto que o braço que
não apresentava a banda era o braço curto e que o braço longo
apresentava uma banda amplificada. Porém, através da análise da
distância centrômero-banda e do tamanho da banda, verificou-se que a
distância entre o centrômero e a banda do cromossomo alterado era
semelhante à distância entre o centrômero e a banda do braço curto do
cromossomo normal. Além disso, o tamanho da banda correspondia a
aproximadamente duas vezes o tamanho da banda do braço curto do
cromossomo normal.
Estas

observações levaram

quanto à origem deste cromossomo alterado:

a seguinte hipótese
ocorreriam atrasos

simultâneos na separação das cromátides ao nível do knob do braço
curto e do braço longo. Devido à tensão causada pelo fato dos
cromossomos estarem sendo arrastados para polos opostos, ocorreriam
duas quebras no mesmo cromossomo: uma no braço longo entre o
centrômero e o knob; e outra no braço curto na extremidade final da
banda, na região telomérica.
Após a replicação, as extremidades quebradas se
fundiriam dando origem a um cromossomo que na anáfase forma uma
ponte dupla. Esta ponte se quebraria em dois pontos dando origem a
um cromossomo com um braço menor sem banda e outro maior com
uma banda a..-rnplificada.
Alterações no cromossomo 9 envolveram o knob do
braço curto. A Figura 32 apresenta o esquema da possível origem dos
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tipos de cromossomos alterados que foram observados pela análise de
metáfases coradas pelo bandamento-C.
De modo semelhante ao descrito nas alterações do
cromossomo 7, ciclos de quebra-fusão-ponte também podem ter ocorrido
em consequência de um atraso na separação das cromátides ao nível do
knob.
O atraso na separação das cromatides poderia levar
à quebra das cromátides envolvidas. Caso a quebra ocorresse dentro do
knob, daria origem a um cromossomo com uma banda terminal de

tamanho menor e outro normal.

Após a replicação, as extremidades quebradas se
fundiriam dando origem a um cromossomo dicêntrico com uma banda
entre os dois centrômeros. O tamanho desta banda dependeria do local
onde ocorreu a quebra no knob. Este dicêntrico poderia sofrer não
disjun_ção, ou seja, os dois centrômeros ser arrastados para o mesmo
polo.
Posteriormente, o dicêntrico se replicaria e na
anáfase seguinte formaria duas pontes, as quais poderiam se quebrar
em posições deferentes (segundo ciclo de quebra-fusão-ponte).
Se uma das pontes quebrasse adjacente ao knob
daria origem a um cromossomo sem a banda do braço curto o qual, após
sofrer deleções, poderia originar o micro-cromossomo observado no
subclone 1-MSl do calo 3-57.
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observado em subclones do calo 3-57, considerando-se a
ocorrência de translocação.
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Caso a outra ponte quebrasse dentro do knob daria
origem a um cromossomo com knob terminal de tamanho reduzido o
qual entraria num terceiro ciclo de quebra-fusão-ponte. A ponte formada
poderia quebrar adjacente ao knob ou entre o knob e o centrômero,
dando origem ao cromossomo sem banda ou com a banda do braço
curto em posição subterminal, respectivamente (Figura 32). Isto
explicaria a ocorrência de células com cromossomo 9 sem banda+ micro
e de cromossomo 9 com banda subterminal + micro observadas nas
amostras do subclone 1-MSl do calo 3-57.
Um fato interessante é que a maioria das alterações
observadas envolveram cromossomos com bandas próximas a regiões
teloméricas.

Assim como os knobs,

as regiões teloméricas são

geralmente heterocromáticas e apresentam replicação mais tardia na
fase S (BERENDS & MEYER, 1968; LIMA-DE-FARIA & JAVOSKA, 1968;
CROSSEN et al., 1975). Isto poderia contribuir também para um maior
atraso na separação das cromátides nestes casos.
Apesar de ter sido observada uma certa frequência de
pontes em anáfases coradas pelo método de Feulgen (0,7 a 8,3%), não se
observou a presença de metáfases

mitóticas

com cromossomos

dicêntricos em nenhuma das amostras de calos analisadas. Isto
possivelmente pode ter ocorrido em virtude da baixa frequência com que
estes cromossomos ocorreram ou então devido a amostragem.
LEE & PHILLIPS ( 1987) também não observaram
cromossomos dicêntricos em análises meióticas de plantas de milho
regeneradas, apesar de ter sido verificada a ocorrência de quebras

143

cromossôrnicas. Concluíram, portanto, que a aberração pode ter
ocorrido no início da cultura e que a repetição do mesmo evento era
menos provável.
Os dados obtidos da análise do pedigree (Tabela 9)
sugerem que os cromossomos que se quebraram em etapas anteriores
não mantiveram por muito tempo um ciclo de quebra-fusão-ponte. Em
algumas culturas foi observado que o cromossomo alterado se manteve
na cultura sem sofrer novas alterações, sugerindo que após um ou mais
ciclos

de

quebra-fusão-ponte

os

cromossomos

se

estabilizaram,

cessando o ciclo, conforme relatado por McCLINTOCK (1941). Daí a
redução na frequência de pontes anafásicas com o aumento do tempo de
cultura.
Evidências

de

estabilização

de

cromossomos

alterados foram verificadas em anáfases coradas pelo método de
bandamento-C. Amostras dos subclones 1-MSl e 1-N6 apresentaram
anáfases em que os cromossomos 7 alterados segregavam normalmente,
ou seja, o ciclo de quebra-fusão-ponte havia cessado (Figuras 18, 19, 20
e 21).
Análises preliminares de metáfases de ponta de raiz
de plantas regeneradas do calo 3-57, quando este era mantido apenas
em meio MS2 (12-18 meses de idade), revelaram que o cromossomo 7
com três bandas foi transmitido às plantas R1. Isto sugere mais uma vez
que o cromossomo 7 com três bandas estabilizou-se na cultura e além
disso foi transmitido para as plantas regeneradas.
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A

cicatrização

da

extremidade

cromossômica

quebrada poderia explicar a estabilidade dos cromossomos alterados
bem como do micro-cromossomo observados. Como relatado por

McCLINTOCK (1941), a cicatrização da extremidade quebrada era
permanente e os cromossomos permaneciam estáveis de geração a

geração. Por outro lado, os cromossomos que sofreram quebra sem
subsequente cicatrização eram suscetíveis a fusões e degradação
(McCLINTOCK, 1941, 1942; HABER & THORBURN, 1984; BIESSMANN
& MASON, 1988).
WANG et al. ( 1992) utilizando linhagens aneuplóides
de Hordeum vulgare contendo cromossomos extra com quebras em
diferentes partes, investigaram a ocorrência de cicatrização das
extremidades quebradas. Os resultados obtidos através da hidridização

in situ com o telômero de Arabidopsis thaliana, revelaram a presença de

sequências teloméricas nas extremidades quebradas, indicando que os
cromossomos cicatrizaram.
Futuros estudos são necessários para confirmar e
determinar se a cicatrização dos cromossomos quebrados em calos de
milho envolve a formação de novo telômero ou algum outro mecanismo.
A utilização da hibridização in situ poderá trazer grandes avanços nesta
área.
5.3. Capacidade de regeneração dos calos

Os

resultados

apresentados

na

Tabela

20

evidenciaram que a capacidade para regeneração nos genótipos testados
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foi mais dependente do estado cromossômico da cultura do que da idade
ou tempo de cultivo.
MURASHIGE & NAKANO ( 1967) observaram que
existe uma correlação positiva entre a estabilidade cromossômica e a
capacidade regenerativa da cultura de células. O acúmulo de cariótipos
alterados in vitro pode ser responsável pela perda do potencial
regenerativo em culturas com o decorrer do tempo de cultivo (REINERT
& BACKS, 1967; SMITH & STREET, 1974).

O calo 12-F, que apresenta maior estabilidade
cariotipica, produziu maior número de plantas férteis, tanto nas
subculturas mais jovens quanto nas mais velhas (Tabela 20).
Entretanto, o calo 3-57, que apresentou alterações no cariótipo em
todas as amostras analisadas, praticamente perdeu a capacidade de
regeneração com o tempo. As poucas plantas que se conseguiu
regenerar após 15 meses em cultura não atingiram a maturidade, foram

plantas fracas, com internódios curtos, que chegaram a medir em média
menos de 50 cm de altura. Toma-se evidente portanto, que para alguns
genótipos é possível a manutenção de calos em culturas de longa
duração, com capacidade de regeneração de plantas.
WAN et al. ( 1992) identificaram, através da análise de
RFLP, seis regiões cromossômicas envolvidas na resposta ao cultivo in
vitro. ARMSTRONG et al. ( 1992) verificaram que a região cromossômica

mais critica para a formação de calos com capacidade para regeneração
encontrava-se no cromossomo 9. Com base nestes estudos, podemos
sugerir que a redução na capacidade para regeneração do calo 3-57
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pode estar relacionada às alterações observadas no cromossomo 9. No
entanto, esta possibilidade necessita ser melhor investigada.
Alterações

fenotipicas

observadas

nas

plantas

regeneradas de subclones do calo 12-F, em relação a inflorescência
masculina, podem ter ocorrido em consequência de um estresse
fisiológico durante o período de regeneração e aclimatação. Entretanto,
as progênies das plantas regeneradas podem não apresentar estas
alterações. Conforme evidenciado na Tabela 21, foi observado uma
frequência relativamente elevada de grãos de pólem viáveis (cerca de
90%) mesmo em plantas que apresentaram inflorescências anormais.
A fertilidade do pólen é um indicativo do estado
cromossômico da planta. LEE & PHILLIPS (1987) e LEE et al. (1988)
observaram que a regularidade meiótica e a integridade da constituição
cromossômica foram refletidas pela baixa percentagem de pólens
abortados entre as plantas regeneradas (O - 10 %).
No presente estudo, foram regeneradas plantas dos
subclones 1-MS2 e 2-N6, que em cultura apresentaram estabilidade
cromossômica, com raras exceções (Tabelas 8 e 20). A fertilidade do
pólen destas plantas refletiu esta estabilidade, uma vez que a maioria
das plantas apresentaram uma frequência de pólens inviáveis inferior a
10%, independente do tipo de alteração da inflorescência (Tabela 21).
A análise meiótica das plantas regeneradas e suas
respectivas progênies poderá confirmar a estabilidade cromossômica
destas plantas.
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6.CONCLUSÕES

Os resultados obtidos neste estudo permitiram as
seguintes conclusões:
1. Ocorreram ciclos de quebra-fusão-ponte em células de calos de milho
cultivadas in vitro que conduziram a alterações no cariótipo,
envolvendo especialmente cromossomos

com

knob

na

região

telomérica. Isto sugere que estes ciclos podem ter iniciado em
decorrência de um atraso maior que o usual na replicação do knob
heterocromático,

que resultou

em

atraso

na

separação das

cromátides, quebra no knob ou adjacente a ele, fusão das cromátides
após a replicação e novas quebras, originando cromossomos com
deficiência e duplicação.
2. Os cromossomos 7 e 9 que sofreram alterações em consequência de
ciclo de quebra-ponte-fusão se estabilizaram, provavelmente devido a
cicatrização do telômero nas extremidades quebradas.
3. À medida que aumenta a duração da cultura acumulam-se
aberrações cromossômicas que ocorreram ao longo da cultura,
observadas em metáfases coradas através da metodologia de
bandamento-C, mas aparentemente não aumenta a frequência de
pontes na anáfase.
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4. As culturas de calos derivados de linhagens relacionadas podem
responder diferentemente às condições de cultura com relação à
instabilidade cromossômica. Além disso, os subclones derivados de
um mesmo calo podem apresentar alterações cromossômicas
diferentes.
5. Os cariótipos apresentando os cromossomos 7 com deficiência e
duplicação,

resultantes

de

ciclos

de

quebra-fusão-ponte,

predominaram na cultura sobre os cariótipos normais, e podem ser
transmitidos para as plantas regeneradas.
6. A capacidade para regeneração de plantas aparentemente está mais
relacionada com a estabilidade cromossômica em cultura do que com
a idade da cultura, nos genótipos utilizados.
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