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ISOLAMENTO" CULTIVO E FUSAO DE PROTOPLASTOS DE
"'
CANA-DE-AtUCAR
(Saeeh44um spp.)
Autora: "MARINA YUKIE MURAYAMA
Orientador: Prof. Dr. OTTO JESU CROCOMO

RESUMO

Neste trabalho foram estudadas diferentes
tes de prqtoplastos de cana-de-açúcar, entre as quais,

fonfolhas

jovens e adultas, plantas cultivadas "in vitro" e em sala

de

crescimento, calos de explantes foliares e suspensões celulares.
Nas condições testadas, folhas adultas de plantas cultivadas "in vitro" produziram preparações de protoplastos
homogêneas.

Entretanto, não foi possivel obter

protoplastos

de folhas adultas de plantas cultivadas em vermiculita e somen
te as folhas bem jovens se mostraram capazes de liberá-los.
Não foram observadas divisões em protoplastos de
mesofilo cultivados em diferentes meios de cultura.
Foi estudado o efeito da pré-cultura de segmentos de folhas jovens em meio de cultura sólido,

observando-se

uma diminuição na produção de protoplastos em periodos de précultura mais prolongados.
Quando se utilizou calos jovens originados

de

XV-L.

explantes foliares, somente foram obtidos protoplastos

das

porções não friáveis (nodulares).
A qualidade da suspensao celular afetou a
çao e a qualidade dos protoplastos isolados.
(Saccha~um

spp. c.v.

prod~

A suspensao

H

H-50-7209),com crescimento mais rápido

e

constituída de aglomerados celulares menores em relação a 2 ou
tras suspensões celulares testadas (NA I e NA 2 ,c.v. NA 56-79),
. apresentou maiores produções de protoplastos em todas as soluçoes enzimáticas testadas.
QUando cultivados, os protoplastos da suspensao
H foram capazes de se dividir até a formação de calos, enquanto os da suspensão NA

I

e NAa se limitaram às primeiras

divi-

soes.
Verificou-se também que a produção de protoplas
tos é diminuída e que a vacuolização dos mesmos aumentou quando foram empregadas células da fase estacionária do seu ciclo

de

crescimento.
Utilizando-se uma solução de PEG 4000 (50%) foi
possível induzir a fusão de protoplastos de células em suspensão com protoplastos de mesofilo.

x.vii.

ISOLATION CULTURE AND FUSION OF PROTOPLASTS OF
SUGARCANE (Sac.c.ha.h.um spp.)
J

Author: MARINA YUKIE MURAYAMA
Adviser: Prof. Dr. OTTO JESU CROCOMO

SUMMARY
In this work, different

sources of protoplasts

of sugar-cane were studied, among which

young and

leaves, plants cultivated "in vitro" and in

mature

vermiculite

callus from foliar explants and suspension cultures.
Under the tested conditions, mature leaves

of

plants cultivated "in vitro" produced homogeneous preparations
of protoplasts.

It was impossible,

however,

to

obtain

protoplasts of mature leaves of plants cultivated in vernrlculite
and only very young leaves proved to be capable of liberating them.
No divisions were noted in protoplasts

of

foliar mesophyll cultivated in different culture.media.
From a study carried'out on the effect of thé preculture
o;E'young leaves segments in a solid culture medium, it was
that the production of protoplasts decreased during

noted
longer

periods of preculture.
When young callus derived from foliar
were used, only protoplasts from nonfriable
obtained.

parts

explants
were

vxiii.
Thequality of the suspension culture

affected

both the production and the quality of the isolated protoplasts.
The H suspension (Sa.c.c.ha.ltum

spp. c.v.

H-50-7209), growing more

quickly and consisting of smaller cellular agglomerates
compared with two other tested suspension cultures (NA
NA 2 , both from

Sa.c.c.ha.~umspp.

if
and

I

c.v. NA 56-79), showed a

higher

protoplast production in alI tested enzymatic solutions.
When cultivated, the

protoplasts

of

the

suspension were capable of dividing up to the formation
callus, whereas those of the NA

I

and NA

2

H

of

suspensios were unable

to go beyond the first divisions.
It was also noted that production of protoplasts
decreased and their vacuolationincreased, when cells

in

the

stationary stage of their growth cycle were used.
By using a solution of PEG 4000 (50%) it
been possible to induce the fusion of protoplasts from
sion

culture with protoplasts from mesophyll.

has
suspe~

1. INTRODUÇÃO
As técnicas de isolamento e cultura de

protopla~

tos são relativamente recentes, sendo estas "células nuas" obtidas através da remoção da parede celular por processos enzimáticos ou mecânicos.
Os protoplastos tornaram-se especialmente impor
tantes por abrir novos caminhos para o melhoramento

genético

de plantas através da transformação celular (engenharia genéti
ca) e hibridação somática, uma vez demonstrado que são capazes
de absorver macromoléculas ou organelas celulares e de
induzidos à fusão, inclusive de regenerar

plantas

serem
inteiras

(VASIL, 1976; BAJAJ, 1977; VASIL et alii, 1979; UCHIMIYA,1979;
CROCOMO et alii, 1981; AHUJA, 1982).
Sua crescente importância já foi

responsável

por outros recentes artigos de revisão publicados (EVANS,1983a;
PELLETIER & CHUPEAU, 1984; HARMS, 1983).
A maioria destes artigos tem focalizado em primeiro lugar o potencial biotecnológico dos protoplastos,
como ERIKSSON (1985) salientou, os protoplastos também
ser explorados em pesquisas básicas da Biologia Vegetal.

mas
podem

2.

Como exemplos, os protoplastos podem ser utilizados em estudos de organelas celulares (FOWKE et alii, 1985),
formação da parede celular (WILLISON, 1985), citodiferenciação
(KOHLENBACH, 1985), fisiologia vegetal (LEONARD

&

RAYDER, 1985),

virologia(MOTOYOSHI, 1985) e isolamento demutantes

(NEGRUTIU

et alii, 1984; BLONSTEIN & KING, 1985).
A fusão dos protoplastos pode fornecer combinaçoes genéticas singulares, produzindo híbridos somáticos entre
espécies sexualmente incompatíveis.

Além disso, através

da

produção de "cíbridos" pode-se obter a transferência de características codificadas pelo citoplasma, tais como macho-ester!
lidade e resistência a herbic.idas e doenças (EVANS, 1983a). Mu!
tas vezes essas características sao codificadas pelos

cloro-

plastos ou mitocôndrias.
Ag~obaete~ium tumeüaeien~

mo

o

tem sido utilizada co

vetor· natural de genes para transformar plantas.

Entre-

tanto, como esta bactéria não infecta cereais e outras

espé-

cies da família das gramíneas, os protoplastos constituem
sistema alternativo para a transformação destas plantas

um
(LORZ

et alii, 1985; POTRYKUS et alii, 1985).
A cana-de-açúcar

(Saeeha.~um

spp.), pertencente

família das gramíneas, é uma fonte importante de sacarose

~

a
e

etanol, sendo o Brasil um dos maiores produtores desta cultura.
Em programas de melhoramento genético da cana-de-açúcar tem si
do utilizada a indução de variabilidade genética através
calos e suspensão celulares, mas poucos progressos têm

de
havido

3.

em relação

à fusão de protoplastos para se obter a hibridiza-

ção somática e a transformação celular (LIU, 1984).
Uma-das principais limitações para a

obtenção

de híbridos somáticos em gramíneas tem sido a falta de

siste-

mas eficientes de regeneração de plantas a partir de protoplas
tos.

Para superá-la ainda serão necessários estudos que possi

bilitem a definição dos requerimentos de crescimento "in
tro"e de diferenciação de culturas celulares

e

vi-

protoplastos

de gramíneas (AHUJA, 1982).
Ao contrário da família das Solanáceas
toplástos de gramíneas são considerados difíceis de se
var e de regenerar plantas (VASIL

&

VASIL, 1980).

No

os procultiBrasil,

nao existem trabalhos de pesquisa com protoplastos de cana-deaçúcar, surgindo então a iniciativa de se estudar alguns aspec
tos do isolamento, cultura e fusão de protoplastos desta espécie.

o objetivo deste trabalho foi

estudar a meto

dologia para o isolamento, cultivo e fusão de protoplastos
tecidos e células de cana-de-açúcar
56-79 e H-50-7209) .

(SaQQha~um

spp.

C.v.

de
NA

4.

2, REVISÃO DE LITERATURA
2.1. PROTOPLASTOS DE GRAMiNEAS
A capacidade dos protoplastos 'se dividirem com posterior
formação de calos ou regeneração de plantas, é um fenômeno que
ainda está restrito à uma pequena lista de espécies

vegetais,

e que se restringe ainda mais se forem consideradas

apenas

àquelas que possuem valor econômico.
Ao contrário da família das Solanáceas, na qual

sao

conhecidas pelo menos 38 espécies que regeneraram plantas
partir de protoplastos (EVANS & BRAVO, 1983), os

a

protoplastos

de gramíneas são considerados difíceis de se cultivar e de regenerar plantas (VASIL et alii, 1979; VASIL & VASIL, 1980). En
tretanto, divis6es celulares levando à formação de calos
sido obtidas em HoJtde.um vulgCVLe. L. (LUHRS

Jtum Iam.

(JONES

&

IDRZ, 1986), LoUum muLü6io-

DALE, 1982), OJtfjza -óa:tiva L. ' (DEKA

&

SEN,

VASIL, 1979),

Ze.a

(POTRYKUS et alii, 1977; VU DYK KUANG et alii, 1983),

SOJtgum

1976) , Pe.nYlÁÁe.:tum ame.Jt-Lc.anum Auth.

mafj-ó L.

&

têm

bic.oioJt L. '(KARUNARATNE

(VASIL

&

SCOIT, 1981), Pe.nYlÁÁe.;{;um pwz.pwz.e.um

Schum.

(VASIL et alii, 1983), Panic.um maximum Jacq. (LU et alii,

1981),

&
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Sa.C.c.ha.JLU.m spp. (EVANS et alii, 1980) e TIL.Ltlc.um mortoc.c.um

. L.

(NemeE e Dudits, citados por VASIL, 1983).
A regeneração

de plantas a partir de protoplastos

de gramíneas é um fato bem recente, sendo apenas relatada para

Pe.n.n.l.6e.tum a.me.lLlc.a.n.um (VASIL & VASIL, 1980),

Pd. n.l c. um ma. xl -

mum Jacq. (LU et alii, 1981), Pe.n.n.l.6 e.tum pu.Jr.pUfLe.um Schum. (VASIL
et alii, 1983), Pa.n.lc.um mlllac.e.um L.
spp.

(HEYSER, 1984), Sa.c.c.ha.lLum

(SRINIVASAN & VASIL, 1985) e OIL!:fZa. .6a.tlva. L.

(COULIBALY &

DERMALY, 1986).
A maior parte dos trabalhos de isolamento e cul
tivo de protoplastos de gramíneas tem empregado

protoplastos

isolados de folhas, calos ou suspensão celulares.

Poucos

sao

os estudos que utilizam ápices radiculares como fonte de prot~
plastos, e neste caso podem ser citados aqueles conduzidos por
POWER et alii (1970) com aveia e por SEN & PILET (1980),com mi
lho.
Com relação à protoplastos de milho, um dos pri
meiros trabalhos de isolamento e cultivo

realizado por

MOTO-

YOSHI (1972) não apresentou resultados positivos quanto à divi
são dos protoplastos cultivados.

O autor isolou

protoplastos

de calos derivados de endosperma de milho utilizando uma mistu
ra enzimática de Cellulase e Macerozyme e cultivou-os

*

NEMET, G. & DUDITS, D.

poste-

Potencial of protoplast, cell

tissue culture in cereal research.

In: NOVAR, F.J. ed.

Use of Tissue Culturesin Plant Breeding.
lovak Academic of Sciences, 1977.

and

Praga, Czechos

p.145-63.
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riormente em meio líquido com composição semelhante ao meio de
cultura de calos.

Foi observada apenas a divisão nuclear nes-

tes protoplastosem cultura, sem divis6es mit6ticas.
Os primeiros relatos sobre a divisão de
plastos de milho ,surgiram somente com a utilizaçao de

protosuspen-

Assim é que, POTRYKUS' et alii (1979)

realizaram

vários estudos, dos fatores que pudessem aumentar a

freqüência

soos celulares.

de divisões mit6ticas e formação de colônias celulares em cultura de protoplastos de suspensões de,milho.
dos protocolos

Foram desenvolvi-

para o isolamento de grandes quantidades

protoplastos a partir de uma suspensão celular

de

estabelecida,a~

sim como a formação de suspensões secundárias oriundas da div!,
sao destes,protoplastos em cultura.

Os fatores críticos pare-

ciam estar mais associados com a "qualidade" da cultura utilizada para o isolamento ,dos protoplastos, do que com as

condi-

ções de isolamento ou de cultura testados.
Do mesmo modo, CHOUREY & ZURAWSKI (1981) obtive
ram divisões celulares e formação de calos em protoplastos

de

suspensqes celulares de milho (linhagem "Black Mexican Sweet") •
Estas suspensões, obtidas de calos friáveis, apresentaram rápi
do crescimento e eram constituídos de pequenos agregados

celul~

res, características muito importantes para a produção de protoplastos.

A densidade mínima de 5 x 10 4 protoplastos por mi-

lilitro de meio de cultura'pareceu ser muito importante para a
divisão continuada dos protoplastos.

VU DYK KUANG

et

alii

(1984), trabalhando com protoplastos de milho híbrido, não en-
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contraram nenhum meio de cultura adequado, e somente com a uti
lização de sistemas de "nursery" foi possivel a obtenção

de

colônias celulares.
No caso do arroz

(O~yza ~a~~va

L.)

LIU & LAI

(1982) observaram que a fase de crescimento da suspensao

celu-

lar e o tamanho de seus agregados celulares produziram um efei
to mais pronunciado sobre a liberação de protoplastos do que a
concentração enzimática, o tempo de incubação ou o pré- tratamento dos agregados celulares.

Quando cultivados foram

obti-

das divisões mitõticas iniciais, dando origem a várias células
apos

na forma de filamentos lineares, mas estas degeneraram
uma semana.
Encontramos ainda

exem-

na literatura, outros

pIos de isolamentos e cultivos de protoplastos de calos
veis de

O~yza ~a~iva

Pe.nni~e.~u.m ame.~~c.anu.m

L.

friá-

(DEKA & SEN, 1976) e suspensões

(VASIL & VASIL, 1979) com longo

de
periodo

de cultura, e que deram origem à calos sem capacidade de regeneração de plantas.
Com os avanços obtidos no cultivo de calos
suspensoes embriogênicas

e

em várias espécies de gramineas (VA-

SIL, 1983) a partir dos anos 80

p~ssou

a se dar maior

ênfase

à utilização decaIas e suspensoes com caracteristicas embriogênicas como fonte de protoplastos.

Tanto que um dos

primei-

ros trabalhos de regeneração de plantas, relatados por VASIL
VASIL (1980), utilizou protoplastos originados de

&

suspensoes

8.

celulares embriogênicas de Pe.n.n.-t..óe.:tum a.me.Jti.c.a.n.um.

Estas

sus-

pensões celulares embriogênicas foram obtidas de calos de

em-

briões imaturos e produziré;l.m dois tipos de protoplastos: os não
vacuolados, com citoplasma denso, que se dividiram

formando

aglomerados celulares, embriõides e plantas intactas;- e os vacuolados, que não se dividiam.
Protoplastosde outras gramíneas

forrageiras,

Pa.n.i.c.um ma.xi.mum Jacq., também regeneraram plantas quando

isol~

,

dos de suspensões embriogênicas de calos de embriões
ou inflorescências jovens (LU et alii, 1981).

imaturos

Os protoplastos

cultivados em meio modificado de KAO & MICHAYLUK (1974) líquido, formaram agregados celulares embriogênicos e a transferência destes agregados para meio de MURASHIGE-SKOOG (1962) sólido contendo 2,4-Dpropiciou a formação de novos embrióides.
tes embrió,ides imaturos quando transferidos para meio de

Es
MU-

RASHIGE-SKOOG sem reguladores de crescimento, deram origem

a

plantas verdes, porém sem desenvolvimento posterior apos

a

formação das primeiras folhas e raízes.
Em trabalhos similares, VASIL

et alii

(1983),

obtiveram embrióides e plantas enràizadas "in vitro" a

partir

do cultivo de protoplastosde suspensões embriogênicas da espé
cie forrageira Pe.n.n.l..óe.:tum pUJtpuJte.um

Schum~

Estes

embrióides

apresentaram maiores dificuldades de desenvolvimento do que os
derivados de calos que não passaram pela fase de protoplastos.
Segundo o autor,

a dissociação crescente das células de calos

para suspensões celulares e depois

~protoplastos

parece di-

ficultar progressivamente a organização e a maturação de

em-
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briões somáticos

e seu posterior

desenvolvimento em

plantas

intactas.
HEYSER (1984) também encontrou dificuldades com
protoplastos isolados de suspensões embriogênicas obtidas

de

calos de sementes maduras, conseguindo somente a regeneração de
plantas albinas, algumas delas apresentando sistema radicular.
IMBRIE-MILLIGAN& HODGES (1986) conduziram
rios testes para estudar as variáveis que poderiam

vá-

otimizar a

produção de protoplastos viáveis de calos embriogênicos de milho.

As condições de cultivo dos calos, as soluções enzimáti-

cas e os procedimentos de purificação afetaram tanto a produção
como a viabilidade dosprotoplastos.

Os protoplastos plaquea-

dos em meio sólido, regeneraram a parede celular e sofreram várias divisões, mas somente em meio solidificado com

agarose

houve a formação de microcalos (0,1 - 0,5 mm de diâmetro). Estes microcalos cessaram seu crescimento e nao regeneraram

pla~

tas.
Recentes trabalhos relataram a regeneraçao
plantas em calos provenientes de cultura de protoplastos

de
de

arroz, onde não foi especificado a utilização de suspensões em
briogênicas, no entanto, escolheram caios recém-formados sobre
os explantes de coleóptilos de arroz (COULIBALY & DEMARLY, 1986 )
ou suspensoes de células com citoplasma denso (YAMADA et a1ii,
1986).
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COULIBALY & DEMARLY (1986) encontraram,
o

que,

isolamento de protoplastos de calos totipotentes de Onyza

-óa.tiva L. (cultivar Monoverekan,) está correlacionado com a ida
de dos calos.

No primeiro experimento, obtiveram 10 plantas a

partir de 105 calos provenientes da cultura dos

protoplastos,

mas não esclareceram se elas foram transferidas para

condições

ambientais externas.
Por sua vez, YAMADA et alii (1986)

conseguiram

a regeneração de plantas de arroz de protoplastos de suspensões
celulares selecioanadas (células com citoplasma denso) da

li-

nhagem A-58 macho estéril e de suspensões celulares da varieda
de Fujiminori.

As plantas obtidas (1 de linhagem A-58 e 3

da

variedade Fujiminori) foram transferidas para vasos e mantidas
em casa de vegetação.

Neste estudo observou-se a

importância

do genótipo sobre a produção, divisão e regeneração dos protoplastos, pois de 25 variedades de arroz

testada~utilizando-se

a mesma metodologia, somente protoplastos

de

2

variedades

(Toyotama e Fujiminori) apresentaram altas freqüências de divi
são e formação de colônias celulares e apenas 1 delas
rou plantas (Fujiminori).
A-58, assim

regene-

As células em suspensão da linhagem

como destas duas variedades dividiram-se rapidamente

e apresentavam citoplasma denso, verificando-se então que a
leção de uma linhagem celular com uma boa taxa de

s~

crescimento

é uma condição necessária, porém, nao suficiente para se obter
a regeneraçao de plantas.
Além desses trabalhos, os novos relatos de

reg~
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neraçao de plantas a partir de protoplastos isolados de suspen
sões celulares de calos de antera

(TORIYA~A

& HINATA, 1986)

de suspensões de calos de embriões (SHIMAMOTO et alii,

e

1986;

FUJIMURA et alii, 1986) somados aos anteriores confirmam

as

possibilidades reais da produção de híbridos ou plantas transformadas nesta espécie.
Até ,o presente, os estudos de isólamento e cultivo de protoplastos de mesofilo foliar e outros tecidos (com
exceçao de calos e suspensões celulares) de gramíneas não foram bem sucedidos.

Tentativas de cultivo de protoplastos iso-

lados de folhas adultas de T41z1eum

Avena

~azlva

ae~zlvum,

H04deum vufga4e,

e Seeafe ee4eafe (EVANS et alii, 1972), folhas

j~

vens de S04ghum blc..ofo4 (KARUNARATNE & SCOTT, 1981) e epicótilo de Sec..afe c..e4eafe e T41z1c..um

ae~zlvum

(de la RCCHE et alii

1976}, falharam quanto a obtenção de divisões mitóticas continuadas.

POTRIKUS et alii (1977) conseguiram obter a divisão de protoplastos de milho, quando isolados
plântulas com 8 semanas de idade.

do caule

de

Porém, mais tarde foi rela-

tado que este trabalho não era reproduzível (POTRYKUS et alii,
1979) .
Em

pesquisa conduzida por DEKA & SEN (1976)com

arroz foi possível obter a formação de calos a partir de

pro-

toplastos isolados de bainha foliar jovem, cultivadas em

meio

sólido.
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A transferência dos calos para meio de

cultura

adequado provocou a formação de raízes.
Segundo VASIL (1983) os insucessos no
de protoplastos de mesôfilo

de· gramíneas

cultivo

não podem

ser

explicados pelo fato de serem incapazes de dividir-se ou serem
morfogenicamente incompetentes, mas pela falta de determinadas
condições corretas para seu cultivo.
KAUR-SAWHNEY.et alii (1980) sugerem que a falta
de divisões continuadas em protoplastos de gramíneas pode

ser

devido a um bloqueio mitõtico.

2.2. PROTOPLASTOS DE CANA-DE-ACÕCAR
As dificuldades encontradas nos trabalhos
isolamento e cultivo de protoplastos de cana-de-açúcar

de

(SaQQh~

num spp.) são semelhantes àquelas já apresentadas no ítem
rior, a respeito dos protoplastos de gramíneas.

ant~

A maior parte

dos trabalhos que relata divisões continuadas foi realizada com
protoplastos de suspensões celulares (MARETZKI & NICKELL,1973;
LARKIN, 1982; QUIUSHENG & XIANGHUI, 1984; GUIDERDONI,

1985) e

são recentes os primeiros sucessos na regeneração de plantas a
partir de cultivo de protoplastos (QUIUSHENG & XUEQIN,

1984

SRINIVASAN & VASIL, 1985).
Um dos primeiros trabalhos de reestabelecimento
de suspensoes celulares a partir do cultivo de protoplastos de
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cana-de-açúcar foi relatado por MARETZKI & NICKELL (1973).

Os

protoplastos foram isolados de suspensões celulares através da
digestão enzimática com Cellulase Onozuka (5%) e

Glusulase

(1,5%) .
O estágio de crescimento da suspensao utilizada
foi crítico para a obtenção de uma alta porcentagem de células
convertidas em protoplastos.

Aproximadamente 46% da suspensao

celular original foi convertida em protoplastos após a filtraçao, mas muitos deles foram danificados pela ação da enzima
sulase.

Gl~

Os protoplastosplaqueados em meio sólido "pré-condi-

cionado", regeneraram a parede celular, dividiram-se, e
1 mês observou-se pequenos aglomerados de células

após

semelhantes

aos das suspensões celulares que lhe deram origem .. Como estas
suspensões não eram competentes morfogenicamente, não foi obti
da a regeneraçã(i) de plantas.
LARKIN (1982) isolou protoplastos de suspensoes
celulares derivadas de calos de explantes foliares de cana-deaçúcar, utilizando uma solução enzimática contendo

Driselase

(2%), Cellulysin (2%), _ Hemicellulase (1%), Pectolyase (0,1%),
0,27 M de sacarose, 0,12 M de manitol e 0,024 M de CaCi 2 .
Das várias suspensoes testadas, apenas

2 va-

riedades de cana-de-açúcar produziram preparações de protoplas
tos mais uniformes, sem a

presença

de células não digeridas.

Quando cultivados em meio líquido ou sólido (agar) alguns

de-

les se dividiram e formaram pequenos agregados celulares, sen-
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do que a maior freqüência de divisõés iniciais observadas

foi

de 19% dos protoplastos plaqueados, e destes um máximo de

5%

formaram colônias maiores.

No meio de cultura de protoplastos

02,4-D mostrou-se essencial e o BAP benéfico, sendo o AIA e . o
AIA-fenilalanina desnecessários.
Suspensões celulares de crescimento rápido

fo-

ram utilizadas por QUIUSHENG.& XIANGHUI (1984) para isolar
cultivar protoplastos de cana-de-açúcar em solução
contendo

1~5%

enzimática

de Cellulase"Panda", 2% deCellulase

R-lO,' 0,05% de Pectolyase Y-23, 10
MES e 0,5 M de manitol.

mM

e

Onozuka

de CaCl , 2H 20, 0,5%
2

As .suspensões de protoplastos

de

foram

cultivadas à uma densidade de 2~5 x .10 4 protoplastos/ml

em

meio liquido, onde formaram pequenos aglomerados após 3

meses

de cultura.

As condições de çultura, especialmente a tempera-

tura, pareceram ser essenciais à divisão c6ntinuada dos protoplastos.

Utilizando oS.calos obtidos destas culturas de pro to

plastos, QUIUSHENG & XUEQIN (1984) realizaram experimentos
diferenciação de plantas.
trutural

Foi observado que a morfologia

dos calos afeta de maneira significativa a

de regeneração de plantas.

de
es-

capacidade

Calos translúcidos, do tipo friável

não mostraram sinais de organogênese, enquanto calos compactos
constituídos de massas celulares embriogênicas,

apresentaram

formação de coleóptilos e"raízes após transferência para vários
tipos de meio de cultura.

Para a cultura destes calos. foi ne-

cessária uma concentração relativamente alta de 2,4-D

durante

os estágios iniciais da organogênese ou da embriogênese somáti
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ca.

O trabalho nao esclarece se houve desenvolvimento

poste-

rior das plantas de cana-de-açúcar.
GUIDERDONI (.1985) utilizou calos friáveis

ou

suspensoes celulares para isolar e cultivar protoplastos de
variedades comerciais de cana-de-açúcar (Q 75 e HJ 5741).

As

enzimas mais utilizadas' foram a Cellulase Onozuka R-lO
Pectolyase Y-23 CO,l%).eDriselase Fluka (0,5%).

2

(2%)

Foram obser-

vadas fusões espontâneas durante o isolamento, detectadas pela
presença de protoplastos bi, tri ou tetranucleados.

O compor-

tamento dos protoplastos.foi melhor quando cultivados à
densidade de 10 5 protoplastos/ml em microgotas (50 ~l)

uma
quando

comparado a seu cultivo em meio ·líquido dentro de placas
Petri.

de

Observou-se divisões celulares na freqüência de 1%

e

após 8 dias de cultura, a formação de estruturas pluricelulare's que, no entanto, não evoluíram para calos nem

regeneraram

plantas.
Praticamente, nestes trabalhos já

comentados,

nao houve a seleção de' suspensões celulares com capacidade

de

regeneração de plantas, sendo o critério de escolha somente

o

rápido crescimento e a constituição por pequenos agregados celulares.
No entanto, com a detecção de suspensoes

celu-

lares embriogênicas em cana-de-açúcar (clone B 43-62), de rápi
do crescimento e constituídas de células embriogênicas com citoplasma denso (HO & VASIL, 1983) foi possível obter a neo-for
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maçao de plantas a partir de protoplastos isolados destas suspensoes (SRINIVASAN & VASIL, 1985).

Estes últimos autores cul

tivaram os protoplastos em meio solidificado com agarose, contendo 2,4-D e BAP como reguladores de crescimento.

A regenera

ção da parede celular ocorreu após 3-4 dias de cultura e

-

apos

10 dias formaram-se microcalos que desenvolveram-se posteriormente em calos brancos compactos e embriogênicos.

Estes calos,

transferidos para outro meio de cultura produziram embriões so
máticos,os quais germinaram

dando origem a brotos.

Este tra-

balho não r,elata se as plantas obtidas continuaram seu

desen-

volvimento, chegando a ser transferidas para condições -ambientais externas.

Mais tarde, no entanto, estes autores relata-

ram a transferência bem sucedida para o solo de várias plantas
regeneradas de protoplastos (SRINIVASAN

&

VASIL, 1986).

Protoplastos de folhas de cana-de-açúcar

têm

apresentado maiores dificuldades em relação aosprotoplastosde
suspensões ou calos.

Normalmente. são utilizadas folhas

bem

jovens de cana-de-açúcar.
FERENCZY & MARETZKI (1970) utilizaram o

tecido

foliar próximo à região meristemática apical de plantas

de

cana-de-açúcar e conseguiram isolar protoplastos com uma mistu
ra enzimática de Cellulase Onozuka e Macerozyme.

Do mesmo mo-

do, KANAI & EDWARDS (1973) também conseguiram isolar
tos de folhas bem jovens com solução enzimática de
(2 %) e pectinase (O, 1%) .

protopla~

celulase
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Em pesquisas conduzidas por CHEN & LIU

(1974)

foram isoladosprotoplastos de folhas bem jovens de várias espécies de cana-de-açúcar tais como S.066.<.c..<.na.l1.um, S.,ópon;ta.ne.um,

S. ,ó.<.ne.n,ó.<.,ó S. l1.obu-ó;tum e a variedade comercial

F-160,utiliza~

do-se a combinação de enzimas Cellulase Onozuka e

Macerozyme.

Houve diferenças significativas no número de protoplastos

lib~

rados pelas diferentes espécies, sendo que houve tendências de
maiores produções com S ..l1.0 bu,ó;tum.

A liberação de.. protoplastos

foi afetada signficativamente pela idade das folhas
tanto que folhas maduras não liberaram protoplastos.

testadas,
Durante

o

isolamento foram observadas fusões espontâneas ocasionais.
CHEN & LIU (1976) cultivaram protoplastos

iso-

lados de folhas jovens de cana-de-açúcar da variedade F-160
observaram a regeneração da parede celular após 24 horas
cultura.

e
de

Também observaram um efeito apreciável da concentra-

ção de auxina e sacarose sobre a regeneração da parede celular.
As primeiras divisões observadas ocorreram após 5 dias de cultura, havendo uma baixa freqüência de divisões continuadas po~
teriormente.
Divisões continuadas conduzindo à formação

de

pequenos aglomerados celulares foram obtidas por KRISHINAMURTHI
(1976), em protoplastos isolados de folhas bem jovens

deS.066~

c..<.na.l1.um e S.,ópon;ta.ne.um, e fusionados com solução de PEG 6000.
EVANS et alii (1980) também relataram a

forma-

çao de pequenas colônias celulares em protoplastos isolados de
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mist~

folhas jovens de cana-de-açúcar, variedade NA 56-79, com
ra enzimática de Cellulase Onozuka R-lO
Rhozyme 150 (1,5%).

(3%), pectinase (4%) e

Quando cultivados à dens·idade de 10 3 -10 4

protoplastos/ml em gotas, observou-se a regeneração da

parede

celular ap~s 7 - 10 dias de cultivo e divisão ap6s 14 dias

de

cultivo.

2.3. FUSÃO DE PROTOPLASTOS
Durante vários anos a hibridização sexual

tem

sido utilizada no melhoramento de espécies cultivadas (BATES &
DEVOE, 1973).

Infelizmente, a hibridização sexual é dificulta

da por barreiras que impedem a sua utilização.
A aplicação da hibridização somática ou assexual
já tinha sido sugerida por KüSTER (1909), mas as

experimenta-

ções ficavam prejudicadas pelo pequeno número de

protoplastos

cirurgicamente obtidos pela remoção da parede celular de tecidos plasmolisados e pelas condições de ctiltura e fusão

inade-

quadas.
Somente com o desenvolvimento de técnicas

que

permitiram o isolamento de grandes quantidades de protoplastos
(COCKING, 1960), é que foi possível iniciar novas

tentativas

de fusão dos protoplastos.
Embora tivessem sido observadas fusões espontâneas sob certas condições, a hibridização somática

tornou-se
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realmente praticável somente com o desenvolvimento de técnicas
eficientes de fusão celular, notavelmente com a introdução
PEG (Polietileno Gicol) em 1974
et alii, 1974).

do

(.KAO & MICHAYLUK, 1974; WALLIN

Após esta descoberta, procurou-se dar

mais

ênfase à fusões de protop1astos entre espécies distantes no sen
tido de produzir combinações que não fossem possíveis

através

dos métodos convencionais de melhoramento, ou então, que pudes
sem ser facilmente distinguíveis das espécies parentais.
Os primeiros híbridos somáticos foram

obtidos

entre N..i.c.ot..i.aYl.a giau.c.a + N..i.c.ot..i.aYl.a.iang.6 dOJtô..i...i. por CARLSON

alii (1972·).

et

Mais tarde plantas foram 'regeneradas de combina-

çoes intergenéricas tais· como batata + tomate e cenoura + salsa (EVANS, 1983a), no entanto, a maior parte dos híbridos

de

espécies mais distantes eram estéreis, impedindo sua utilizaçao em programas de melhoramento.
Além de possibilitar a obtenção de híbridos entre espécies sexualmente incompatíveis, a fusão de

protoplas-

tos possui o mérito .da criação de combinações genéticas singulares, nucleares ou citoplasmáticas, que não poderiam ser obti
das por outros meios (HARMS, 1985).

Novas técnicas têm

desenvolvidas para a transformação das células vegetais, e

sido
os

protoplastos, por seus atributos, constituem urna valiosa ferra
menta para a incorporação de informação genética
Assim, os protoplastos podem ser utilizados para a
dos "díbridos" (GALUN & AVIV, 1983), incorporação de

"estranha".
produção
organelas

20.

celulares (WHITAKER & EVANS, 1986), microrganismos (GILES

&

WHITEHEAD, 1977), ou fragmentos de DNA (WULLENS et alii, 1986).
Finalmente, a fusão de protoplastos pode contri
buir em estudos biológicos'e genéticos.

Como exemplos

podem

ser citados os estudos bisicos da regulação .daexpressã~ génica, particularmente com respeito ao controle da __ diferenciação
e ã compreensão dos processos morfogenéticos

(HARMS ,1985).

Tam

bém poderi ajudar a elucidação da estrutura das membranas celu
lares (CONSTABEL & CUTLER, 1985).
Os progressos da fusão celular com estes objeti
vos complementam a proposta quase exclusiva da fusão para fins
de hibridização somitica e transformação celular (CONSTABEL

&

CUTLER, 1985).
Recentemente novas técnicas tem sido
e otimizadas para induzir protoplastos

estudadas

ã fusão, como é o

caso

da eletrofusão (ZIMMERMANN, 1982; SILVA et alii, 1987).
Considerando os progressos na irea de fusão
protoplastos

e hibridização somitica, esta última década

de
ji

permitiu vários resultados, documentados nas revisões de AHUJA
(1982), HARMS (1983), EVANS (1983b), PELLETIER

&

CHUPEAU (1984)

Com relação a estudos de fusão de

protop1astos

e HARMS (1985).

de gramíneas e em particular, de espécies do gênero
são raras as informações disponíveis.

SaeQha~um,

Desconhece-se até o mo-
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gr~

mento algum trabalho de fusão e cultura de protoplastos de
mineas que tenha regenerado plantas.
Utilizando~se

PEG como agente fusogênico,

et alii (1980) realizaram a fusão de protoplastos de

suspen-

soes celulares de sorgo (SofLghu.m b-<..c.o.toJL L. Moench cv.

GPR -

168) e de protoplastos de mesófilo foliar de milho (Ze.a.
L. cv. punjab Local).

BRAR

ma.!f.6

A freqüência de fusões variou· de 3,6

12,1% em diferentes testes, sendo identificados os produtos de
fusão pela ocorrência
plastos de mesófilo,

proto~

simultânea de cloroplastos dos

leucoplastos e citoplasma denso dos pro-

toplastos das suspensões celulares.

Cultivados em fina camada

de meio liquido, os produtos de fusão· dividiram-se
pequenas colônias de 8 - 10 células.

formando

Após 3 semanas de culti-

vo, não foi possivel identificar os produtos de fusão devido à
despigmentação dos cloroplastos.
Alguns pesquisadores têm estudado a

utilização

da eletrofusão como outro método de indução de fusão, e

neste

sentido ZIMMERMANN & SCHEURICH (1981) e VERHOEK-KOHLER et alii,

(1983) têm trabalhado com protoplastos de mesófilo de Ave.na. .6a.

:t-<..va..
Trabalhos mais recentes têm pesquisado a transferência

de genes para protoplastos de milho através da

ele-

troporação (FROMM et alii, 1986).
Em cana-de-açúcar, CHEN & LIU (1974) utilizaram
nitrato de sódio para induzir a fusão de protoplastos de

fo-
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lhas jovens, mas observaram que a freqüência de produtos de
s~o

foi baixa.

No entanto, ocasionalmente encontraram

f~

proto-

plastos binucleados ou multinucleadosdurante o isolamento enzimático, provavelmente oriundos da

fus~o

espontânea dos

prot~

plastos.
KRISHNAMURTHI (1976), isolou _ protoplastos
folhas jovens de S.

à

fus~o

o66lelna~um

adicionando uma

soluç~o

e S.

~pontaneum

de PEG 6000.

de

induziu

e os

Os dois tipos de
coloraç~o,

protoplastos diferiram-se quanto à intensidade da
sendo os protoplastos de S.

o66lelna~um

S~

O'autor observou divisões celulares

~pontaneum
formaç~o

até a

mais claros.

mais escuros e os

de

de pequenos aglomerados de células, no entanto,

nao foi esclarecido em que tipo de protoplasto ocorreram estas
divisões (produtos de

fus~o

ou protoplastos

n~o

fusionados).

Somente em trabalhos mais recentes, foi estudacaracterizaç~o

da a

bioquimica e molecular, e

n~o

apenas morfo

lógica dos hibridos somáticos de gramineas (TABAEAZADEH
alii, 1986).

gem celular de

et

Neste estudo, protoplastos isolados de uma linha
PennJ.~etum

ame~J.eanum

resistente ao AEC

(S-2

amino-etil-L cisteina) e inativados com iodoacetato, sendo ent~o

fusionados com protoplastos de linhagens celulares embrio-

gênicas de PanJ.eum maxJ.mum e
mente.
de P.

Saec.ha~um o66lelna~um,

Os hibridos somáticos de P.
ame~leanum

+ S.

o6nlelna~um

ame~J.eanum

respectiv~

+ P. maxlmum

foram selecionados em

enriquecidos com AEC e confirmados através de padrões

e

meios
eletro-
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foréticos.

Os híbridos possuíam

as bandas dos

progenitores

assim como mostravam outras bandas novas.
Os calos híbridos formaram embriões

somáticos

sendo que o padrão de desidrogenase fosfogluconatodosembriões
foi similar ao dos calos híbridos.
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3. MATERIAL E MÉTODOS
Os experimentos foram conduzidos na seção

de

Bioquímica de Plantas do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, Campus da Universidade de são Paulo (USP) , em PiracicabasP.

3.1. CULTURAS DE CALOS) SUSPENSOES CELULARES E REGENERAÇÃO
DE PLANTAS DE CANA-DE-AÇÓCAR "IN VITRO"

3.1.1. Obtenção e cultivo de calos

Toletes de cana-de-açúcar

(Sa~Qha~um

spp., varo

NA 56-79), com 4 - 6 cm de comprimento, contendo gemas individuais, foram mergulhadas em solução de Benlate (300 mg/l)
rante 10 minutos.

du-

Após este tratamento, os toletes foram ger-

minados em bandejas contendo vermiculita previamente esterilio

zada (120 C, 1 atm, durante 20 minutos) e regada com

solução

nutritiva (HOAGLAND & ARNON, 1950) em sala de crescimento com
fotoperíodo de 12 horas (lâmpadas fluorescentes Philips luz do
dia TL 20W/54RS

e Sylvania Gro-Lux F20/GRO/U) .
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Após 15 - 20 dias, as plantas foram colhidas
as folhas retiradas e descartadas.

A parte aérea foi

e

cortada

em segmentos (explantes) de 5 cm de comprimento,permanecendo
em água corrente durante 3 a 4 horas antes de serem esteriliza
dos e inoculados.
A esterilização dos segmentos foi realizada com
solução comercial de hipoclorito de sódio ("Q.Boa" diluida

a

25%) com a adição de 5 - 6 gotas/l de detergente (Extran MAO 2
neutro), preparado com água destilada estéril.

O material foi

colocado em frascos cônicos e estes foram mantidos em agitação
durante 20 minutos,

em seguida os explantes foram

3 vezes com água destilada e deionizada estéril.

enxaguados
Cada um

les foi dividido em segmentos de 1 - 2 cm de comprimento

de(ex-

,

plantes) e

~noculados

individualmente, em vidros tipo

"French

square" contendo 10 ml dei meio condicionador (meio MC)

para

formação de calos.

o meio condicionador é formado pelos sais

do

meio básico de MHURASHIGE & SKOOG (1962), acrescido de 20 g de
sacarose, 100 mg de inosi tol " 6 O mg de arginina, 3 rng de 2, 4-D,
0,1 mg de tiarnina, 0,5 rng de piridoxina, 0,5 mg de ácido nicotinico, 2 rng de glicina, e 8 g de bacto-agar (DIFCO) por litro
de meio de cultura.

O pH do meio de cultura foi ajustado para

5,8 com solução de KOH

lN~

Os explantes foram incubados no escuro à
o

~

27

±

1 C, e apos 3 - 4 semanas os calos produzidos nas extremidades
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dos explantes foram separados e reinoculados em meio MC fresco.
As culturas de calos foram mantidas sob fotoperíodo de
12 h (claro/escuro) em sala de crescimento a

25

±

12 h/

3°C.

3.1.2. Regeneração de plantas a partir de calos

Porç6es de calos foram transferidos para

fras-

cos contendo 10 ml de meio de cultura para .r:egeneração de plantas.

Foram utilizados 2 tipos de meio para regeneração

de

plantas, os meios MP e MS, com composição apresentada na Tabela 1.
Os frascos permaneceram em sala de crescimento,
sob luz fotoperíodo de 12 h/12 h

(claro/escuro) em sala

de

crescimento ~ 25± 3°C.

3.1.3. Obtenção e cultivo de suspensoes celulares

Culturas novas de calos cultivados em meio

MC

(apôs 2 - 3 meses da data de inoculação do explante) foram uti
lizadas para iniciar suspensões celulares.

Porções de

calos

de aspecto friável e translúcido foram separadas daquelas

de

aspecto não friável, e mais opaco.
Inoculou-se cerca de I g de massa fresca de

ca-

los, macerados com a ajuda de estiletes, em 25 ml de meio

de

cultura líquido Me (Tabela 2).
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Tabela 1. Composição dos meios de cultura de regener~çao

de

plantas em cana-de-açúcar .

. Me.i.o. MP

Componente

Meio

MS

*Macronutrientes (mg/l)
1650.
1900
440
370
170
37,3
27,8

NH4N0 3
KN03

Cacf. 2 • 2H20
MgS04
7H20
Klh • P04
Na2 EDTA
FeS04 • 4H20

1650
1900
440
370
170
37,3
27,8

*Micronutrientes (mg/l)
6,2
22,3
8,6
0,83
0,25 .
0,025
0,025

H3B03

MnS04. 4H20
ZnS04. 4H20
KI
NaMo04 • 2HaO
CUS04 • 5H20
Cocl2 • 6H20

6,2
22,3
8,6
0,83
0,25
0,025
0,025

•Vitaminas (mg/l)
Inosito1
Ãcido nicotinico
Piridoxina
Tiamina - Hcl
Glicina
• Reguladores

100
0,5
0,5
0,1
2,0

(mg/l)

ANA
Cinetina
.Adi.tivos
água de câco (rol/i)
cas.eína hidro1isada (mg/l)
sacarose (g/l)
bacto-agar (Difco) (g/l)
pH

*

100
0,5
0,5
0,1
2,0

Segundo MURASHIGE & SKOOG (1962).

1
1
100
400
20
8
5,8

20
8
5,8
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Os frascos cônicos .contendo estes meios foram colocados em agi
tador rotatório à 120. rpm, em sala de crescimento, ã 25± 3°C e
fotoperíodo de 12 h/12 h

(claro/escuro), sob luz difusa.

Tabela 2. Composição dos meios de cultura de calos e suspensões
celulares de cana-de-açGcar

(SaQQha~um

spp. C.v.

NA

56-79) •

Meios

Componente

MC 0.,5

MC

M Cas

1) Macronutrientes

MS*

MS

MS

2) MicronutrieI).tes

MS

MS

MS

3) Vitaminas (mg/i)
Inosito1
Ãcido nicotínico
Piridoxina
Tiamina - Hci
Glicina

0.,5
0.,5
0.,1
2,0.

0.,5
0.,5.
0.,1
2,0.

10.0.
0.,5
0.,5
0.,1
2,0.

3

0.,5

3

IDO.

IDO.

4) Reguladores (mg/i)

2,4-D
5) Aditivos
água de côco (rol/i)
Caseina hidrolisada (mg/i)
Arginina (mg/i)
Sacarose (g/i)

10.0.

10.0.

60.
20.

60.
20.

5,8

pH

50.
50.0.
60.
20.
5,8

5,8

Obs: adiciounou-se 8 g de Bacto-agar (Difco)/litro aos meios sólidos
* Segundo MURASHIGE

& SKaOG (1962)

Após 5 dias acrescentou-se 25 mi de meio líquido fresco, e depois de uma semana, volumes de 25 mi

contendo

pequenos agregados celulares e células dispersas foram transfe
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ridos para frascos contendo 25 ml de meio líquido fresco a cada 6 - 7 dias.

Decorridas 4 - 6 transfer@ncias (1 - 1,5

me-

ses), as suspensões foram filtradas através de peneiras de metal

de malhas com tamanho de poro de 1 mm e 0,5

vamenté,

mm, sucessi-

Cinquenta mililitros de suspensio filtrada foram adi

cionados a frascos cônicos de 250 inl contendo 50 ml de meio de
cultura

fresco~

A manutençio das suspensoes

que continuavam

crescendo foi realizada através de transfer@ncias a cada 8- 10
dias.

3.1.4. Determinação de . curvas. de crescimento de suspen

soes celulares

Para a determinação de curvas de crescimento fo
ram selecionadas duas suspensões celulares

(Saccha~um

spp .. var.

NA 56-79) que apresentavam rápido crescimento em meio MC
constituídas de pequenos aglomerados celulares.

c

e

Estas suspen-

sões, denominadas de NA l e NA , tinham sido iniciadas há 8 me2
ses

e mantidas com transfer@ncias a intervalos de8 - 10 dias,

na proporção de 50 ml de inóculo para 50 ml de meio MC líquido,
em frascos cônicos de 250 ml.

Além das suspensões da variedàde NA·56-79, utilizou-se uma terceira, da variedade H-50-7209, cedida pelo Dr.
A. Maretzki (Hawaiian Sugar Planters'Association).

Esta

pensão, denominada H, foi cultivada em meio YE (Tabela 3)

suse
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transferida a cada 7 dias, na proporçao .de 10 ml de inóculo

p~

ra 100 ml de meio YE fresco em frascos cônicos de 250 ml.
Tabela 3. Composição do meio de cultura da suspensão H(meio Y~

Componente

Concentração

(mg/.t)
Macro e

Micronutrientes

MgS04 • 7H20
Ca(N03)2 . 4H20
Na2S04
KN03

176
200
200
80
65
16,5
0,8
4,5
1,5
1,5
2,7
3,7

KC.t
NaH2P04 • H2 0
KI
MnS04. H20
ZnS04 • 7H20
H3 B0 3
FeS04 • 4H20
Na2 EDTA
Vitaminas
Piridoxina - Hcl
Biotina
Tiamina - Hct .
Ãcido nicotínico
v.
R~'h o fI av~na

0,02
0,001
0,003
0,014
0,020

Reguladores
2,4-D

2

Aditivos
Extrato de levedura (Difco)
Arginina
Sacarose

1000
60
20000
5,5

pH

A avaliação do crescimento destas suspensoes ce
lulares foi realizada através de curvas de crescimento com base em dados de massa de matéria seca.
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Para a determinaçãc- dá massa de matéria celular seca,
2 amostras de 5 mi de suspensão foram coletadas

em

filtros

"miracloth" , previamente tarados, e então, colocados para
..

o

car em estufa a 115 C durante 2 horas.

se-

As amostras -:foram pesa-

das apSs permanecerem durante 1 hora em dessecador, em presença de silica-gel.

A massa de matéria celular seca foi determi

nada por subtração do peso do filtro "miracloth".
Para a determinação das curvas de

crescimento,

as suspensoes celulares foram preparadas da seguinte maneira:
- Os trªs tipos de"suspensoes celulares,

9

com

dias

apSs a data da última transferªncia, foram filtradas
através de peneiras metálicas de malhas com
de poro

1 mm e 0,5

mm, sucessivamente.

tamanho
Determi-

nou-se a massa de matéria seca (método já descrito)
e padronizou-se as suspensões de modo que todas elas
possuissem 0,5 mg de massa celular seca/mi de
sao.

suspe~

O ajuste da densidade celular inicial, com ba-

se em massa de matéria seca, foi realizado de

tal

forma que fossem mantidas as proporções de volume de
meio condicionado de inSculo para volume

de

fresco, de 1:3 para a suspensão H e de 1:1 para
suspensoes NA

l

meio
as

e NA 2 .

As suspensoes celulares padronizadas foram distribuidas em aliquotas de 5 mi em vidros de 10 mi,

incubadas

à 120 rpm em agitador rotatSrio na sala de crescimento com fre
.. ,...
+ o
quencla de 25 - 3 C.
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Foram coletadas 2 amostras de frascos com 5

ml

de suspensao aos O, 2, 6, 9, 12, 15 r 19 e 23 dias ap6s a inocu
lação das suspens6es preparadas, e realizadas as determinaç6es
de massa de matéria seca.

3.2. MATERIAL VEGETAL UTILIZADO COMO FONTE DE PROTOPLASTOS
3.2.1. Folhas

3.2.1.1. Folhas de plantas cultivadas
"in vitro"

Folhas "adultas" de plantas
(Sa.c.c.ha.!T..u.m spp. C.v.

de

cana-de-açGcar

NA 56-79) cultivadas seja "in vitro", seja

em vermiculita (sala de crescimento) foram testadas quanto

a

sua capacidade de liberação de protoplastos em diferentes tratamentos enzimáticos.
Plantas de cana-de-açGcar foram regeneradas

a

partir de calos de explantes foliares e cultivadas "in

vitro"

em meios MP ou MS (como já foi descrito no item 3.1.2)

até

atingirem uma altura de 6 - 8 cm de comprimento (Figura 1).
Os frascos com as plantas foram mantidos no escuro(24 - 36 horastantes do isolamento dos protoplastos.
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Figura 1. Plantas de cana-de-açúcar

(Sa~~ha~um

spp. c.v.

NA

52-79).

3.2.1.2. Folhas de plantas cultivadas em sala
de crescimento
Toletes de cana-de-açúcar

(Sa~~ha~um

spp.

c.v.

NA 52-79) foram colocados para germinar de acordo com a metodo
logia descrita no item 3.1.1.

Plantas com 20 - 30 em de altu-

ra forneceram o material para a digestão em diferentes
ções enzimáticas.

solu-

A Figura 2 mostra a posição dos 2 tipos

de
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material testados: a) folhas bem jovens,_ enroladas, e pr6ximas
ao meristema apical (tecido foliar "jovem") e b) lâminas folia
res expandidas (tecido foliar "adulto").

LÃMINAS FOLIARES
(tecido folior "adulto")

~1ERlSTEMA~~~~3cm }

FOLHAS ENRROLADAS
(tecido folior "jovem")

Figura 2. Posição das folhas de plantas -: de
(Sac..c..haJtum spp. c.v.

cana-de-açúcar

NA 56-79)cultivadas em sala

de

crescimento, utilizadas como fonte de protoplastos.
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Antes do isolamento, ·as plantas permaneceram no
escuro durante 24 - 36 horas.

3.2.1.3. Folhas de plantas de campo com précultura "in vitro"
Folhas jovens, enroladas, foram cortadas à
ra do

último

alt~

nó abaixo do ápice de plantas de cana-de-açúcar

(Sa.c.c.ha.Jtum spp. var. NA 56-79), com 4 meses de idade

mantidas

a campo, para serem inoculadas em meio de cultura sólido.

Nes

te caso, o objetivo foi estudar o efeito do tempo de pré-cultu
ra das folhas "in vitro" sobre a liberação de protoplastos

e

sobre a oxidação de fenóis.
Os segmentos de folhas enroladas (25 - 30 em de
comprimento) permaneceram em solução de "Q.Boa" (diluída a 25%)
durante 20 minutos e em seguida,em capela de fluxo laminar, fo
ram retiradas as bainhas das folhas mais externas.

O segmento

de 4 cm de comprimento (acima do meristema apical) contendo 4 5 folhas enroladas foi dividido em 2 segmentos e inoculadas
dividualmente em frascos contendo 10 ml do meio MC 0,5

i~

sólido

(Tabela 2).
Os frascos foram incubados

no escuro a tempera

o

tura de 28 C.

3.2.2. Calos de explantes foliares

Em cana-de-açúcar, os calos originados de

ex-
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plantes foliares, após 1 - 2 meses de cultivo em meio MC sólido, apresentaram setores com aspecto mais translficido . e
consistªncia mais friâvel, e setores com
e consistência menos friável.

coloraç~o

mais

de
opaca

Estes 2 tipos de calos foram

parados e utilizados nos testes de isolamento de

s~

protoplastos

(Figura 3).

~igura

3. Calo

friável.(esquerda) e calo

n~o

friável (direi-

ta) utilizados como fonte de protoplastos.
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3.2.3. Suspensões celulares

Foram testadas as mesmas suspensoes
de cana-de-açúcar (NA , NA 2 e H) utilizadas para
l

celulares
determinação

das curvas de crescimento descritas no item 3.1.3.

No caso da

suspensão H o isolamento de protoplastos foi efetuado 3 - 4 dias
após sua última transferência para meio de cultura fresco. Por
sua vez, as suspensões NA 1 e NA 2 foram utilizadas

4 - 6

dias

após sua última transferência.
Em

relaç~oà

suspensao H, além

de

diferentes

misturas enzimáticas testadas, também foi avaliado

o

efeito

da fase de crescimento das células sobre a produção de

proto-

plastos através do isolamento 4 dias e 10 dias após a data

da

última transferência.

3.3. DIGESTÃO ENZIMÁTICA
3.3.1. Preparo das soluções enzimáticas

Todas as misturas de enzimas testadas foram dis
solvidas em solução denominada SP, que continha 1,3 mM de MES,
10 mM de CaCl

2

. 2H 2 0 e manitol

(0,4 ou 0,6 M).

Esta solução,

contendo as enzimas dissolvidas, foi centrifugada durante
minutos para sedimentação de resíduos não dissolvidos.

10
Ajus-

tou-se, então, o pH do sobrendante para 5,4.
A esterilização das soluções enzimáticas
realizada em filtro milipore (tamanho de poro
mara de fluxo laminar.

=

0,22

~m)

foi
na ca

38.

3.3.2. Misturas enzimáticas"testadas
3 . 3 • 2 • 1. Folhas
Foram testadas as seguintes misturas

enzimáti-

cas para a digestao do tecido foliar:
8F : mistura purificada de Driselase,
l
Cellulysin e Rhozyme HP 150* •.....•••...•.. 0,25%
Pectolyase .•..••••••.........••....•..•.... 0,05%
8F 2 : Cellulase

Ono~uka

R-lO .•...••.•....•....•.. 4%

Macerozyme ••.•••..••.•..•..•...•..•....... 3·%

*

Mistura purificada através do seguinte processo: 9 g

de

Cellulysin, 9 g de Driselase e 2',25 g de Rhozyme HP 150
ram dissolvidas em 50 mlde água destilada.

Após

fo-

centrifug~

ção à 10.000 rpm, o sobrenadante foi filtrado em coluna

8e-

phadez G 50 (6 x 40 em).

3.3.2.2. Calos e suspensoes celulares
As seguintes misturas enzimáticas foram
das para o isolamento de protoplastos de suspensões

testa-

celulares

e calos:

88 :
1

Driselase .........•..•............•....... 2%
Cellulysin ......•, .•..•.•.................. 2%
Rhozyme HP 150 ...•.••..•.•...•...•....••.. 0,5%
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SS2: Driselase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2%
Cellulysin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2%

Rhozyme HP 150 ....•..•.........•.......•.. 0,5%
Pectolyase Y 23 ....•.•.••......•.....•.... 0,05%
88 3 : Cellulase Onozuka R-lO ..•...••.•..•....... 4%
Macero zyme ••••.•.••..•.•.•.....•.......... 3 %
S8 4 : Driselase .................................. 2%

Macero zyme .•••••..•.•..•...•..••..•.••.••. 2 %
Hemicellulase ...•.....•.....•.•••.•....•.. 1%
Pectolyase Y 23 ••.......•...•.....•..•.•.. 0,05%
88 5 : Cellulase tm macerase (Calcobiochem) •..•.•.. 5%
Pectinase purificada (Sigma)

. . . . . . . . . . . . . . 1%

Estas misturas foram dissolvidas em solução
(item 3.3.1) contendo 0,4

M de

8P

manitol.

A Tabela 4 apresenta a procedência das

enzimas

utilizadas.
Tabela 4. Procedência das enzimas empregadas.

Enzima

Fornecedor

1) Celulases e hemicelulases
Cellulase R 10
Cellulysin
Driselase
Hemicellulase
Rhozyme HP 150
MacerasetmCellulase

Kinki Yakult, Nishinomiya, Japão
Calbiochem, La Jolla, Calif. USA
Kyowa Hakko Kogyo Co, Tokio, Japão
Sigma Chemical Co, St. Louis, USA
Rohm and Haas Co, Canadá Ltd.
Calbiochem, La Jolla, Calif. USA

2) Pectina,ses
Macerozyme
Pectinase purificada
• Pectolyase Y 23

Kinki Yakult, Nishinomiya, Japão
Sigma Chemical Co, St. Louis, USA
Seishin Pharmaceutical Co., Ltd Japão
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3.4. PREPARO DO MATERIAL PARA A DIGESTÃO ENZIMÁTICA
3.4.1. Folhas
3.4.1.1. Folhas de plantas cultivadas "in vitro"

Em camara de fluxo laminar, as lâminas

folia-

res foram cortadas transversalmente em segmentos de 1 ..,. 2 mm
adicionadas às soluções enzimáticas SF l e SF 2
Foram

i,noculÇl,dQ~

aproxj,m~damente

e

(ver item 3.3.2.1).

250- mg de -massa fresca do mate

rial em 5 ml de solução enzimática contida em frascos de 10 ml.

3.4.1.2. Folhas de plantas cultivadas em sala
de crescimento

As lâminas faliares e segmentos de folhas enroladas (Figura 2) de plantas cultivadas em sala de
foram coletadas e lavadas com água destilada.

crescimento

As lâminas

fo-

liares foram divididas em segmentos de 3 - 4 cm de comprimento.
As operações seguintes foram realizadas em câmara de
fluxo laminar.

O material foi esterilizado com doluçio

de

"Q Boa" dilulda a 20% em água destilada esterilizada, contendo
algumas gotas/i de detergente neutro (Extran MAO 2 neutro),
rante 15 minutos.

d~

Em seguida, foi lavado 5 vezes com água des

tilada esterilizada.
Sobre papel de filtro as lâminas fali ares e

os

segmentos de folhas enroladas foram cortados transversalmente,
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em tiras de 1 - 2 mm de espessura.

"Os segmentos tiveram

suas

bainhas externas descartadas.
O material cortado foi inoculado

imediatamente

nas soluções enzimãticas SF 1 e SF 2 (item 3.3.2.1) na proporçao
de 250 mg de massa de matéria frescaj5 ml de solução enzimãtica.-

3.4.1.3. Folhas de plantas de campo

co~

pré-cultura "in vitro"
(item

Os segmentos cultivados em meio MC 0,5
3~2.1.31com

4 e 8 dias após a data de inoculação foram dividi-

dos em pequenos pedaços de 1 - 2 mm de espessura e

incubados

nas soluções enzimãtiqas 5F l e 5F 2 (250 mg de massa de matéria
frescaj5 ml de solução enzimãtica).

3~4.2.

Calos

Calos de explantes foliaresde
(Saeeha~um

cana-de-açGcar

spp. c.v. NA 56-79), cultivados durante

meses

2

(após a data de inoculação' do explante) em meio MC, foram
rados em porções friãveis e não friãveis.
friãveis foram reinoculados em meio
vei~em

meio MC 0,5.

sep~

As porções de calos

MC e as de calos não friã

Após 2 semanas em cultura, estes 2 tipos

de calos foram cortados em pequenas fatias e inoculadas

em

5 ml de cada uma das soluções enzimãticas 88 1 , 55 2 , 88 3 ,
88 , 8F l e 8F 2 . Inoculou-se 200 - 250 mg de massa de
5
frescaj5 ml de solução enzimãtica .

88

4,

matéria
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3.4.3. Suspensões

As suspensoes NA l , NA 2 e H, antes de serem cole
tadas em peneiras de malha de 35
de peneira de malha de 500
res muito grandes.

~m

~m,

foram filtradas

através
celul~

para separar os agregados

Inoculou-se aproximadamente 60 mg de massa

de matéria fresca para cada 5 ml de solução enzimática.

3.5. CONDIÇÕES DE INCUBAÇÃO
Todos os tipos de tecidos e células

inoculados

nas diversas soluções enzimáticas foram incubadas no

escuro,

à temperatura de 28°C, sem agitação ..

3.6. AVALIAÇÃO DOS TESTES DE ISOLAMENTO
3.6.1. Rendimento

A eficiência da digestão dos diferentes tecidos
e células de cana-de-açúcar pelas combinações enzimáticas testadas foi avaliada através de contagens do número de
tos obtidos.

protopla~

Essa contagem foi realizada com 2 amostras

de

suspensões de protoplastos (5 ml) filtradas através de peneira
de nailon (malha com

~ode

poro de 35

~m).

Para cada amos-

tra fez-se uma contagem de 8 campos/câmara de Neubauer,

sendo

obtida uma média do número de protoplastos para as 2 amostras.
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Além do número de protoplastos, também

foram

feitas observações sobre o estado e a aparência dos protoplastos, a presença de cloroplastos, fragmentos de feixes vasculares e células, contaminação microbiana e células não digeridas.
A coleta e contagem dos protoplastos

liberados

foram realizadas a intervalos de tempo que variaram de 1 a

24

horas após a inoculação do material na solução enzimática.

3 _6 _2 _ Observação de fusões es.pontâneas

utilizando-se a metodologia descrita por OHYAMA
(1982), protoplastos de

mesofilo

de

plantas

cultivadas

"in vitro" e de suspensão celulares foram corados para visuali
zação dos núcleos.

o propósito deste procedimento foi verificar

a

ocorrência de fusões expontâneas durante o isolamento.

3.7. PURIFICAÇÃO DOS PROTOPLASTOS
Suspensões de protoplastos isolados de

folhas

ou de células em suspensao foram filtradas por peneiras de malha de 35

~m

para reter os debris celulares maiores.
Volumes de 6 - 8 ml da suspensao filtrada foram

centrifugados em tubos cônicos de centrífuga (15 ml) em centri
fuga da DAMON/IEC Division (Modelo HS-N).

Utilizou-se a velo-
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cidade de 250 rpm para protoplastos de folhas e de 500 rpm para protoplastos de células em suspensão durante um período

de

5 minutos para ambos.
Os protoplastos concentrados no terço

inferior

do tubo de centrífuga foramco1etados para testar 2 métodos de
purificação:
a) centrifugação com solução de

sa~arose

(21%)

b) centrifugação com solução de percoll (20%) e
manitol<.0,25 M)
Volumes de 3 ml de suspensao concentrada

de

protoplastos foram centrifugados com 6 ml de solução de sacarose
ou de percoll à 250 rpm durante 5 e 10 minutos.

3.8. CULTIVO DOS PROTOPLASTOS
3.8.1. Protoplastos-de folhas

3.8.1.1. Obtenção de protoplastos

Os protoplastos foram isolados de lâminas
res de plantas de cana-de-açúcar

(Saeeha~um

foli~

spp. c.v. NA

56-

79) cul ti vadas em meio MP (i tem 3.1.2), após 15 dias da última
transferência para meio fresco.

Inoculou-se cerca de 500 mg de

massa de matéria fresca em 20 ml de solução enzimática SF l .
Realizou-se a coleta dos protop1astos após
_

~

3

o

horas de incubaçao do material no escuro a 28 C,

filtrando-os
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através de peneiras de malha de 35 11m.

Volumes de 5 mi de sus

pensão de protoplasto filtrada foram centrifugados em
cônicos (15 mi), à 250 rpm durante 5 - 6 minutos
da D.AMON/IEC Division, modelo HS-N).

tubos

(Centrífuga

O sobrenadante foi

cartado e os protoplastos sedimentados foram lavados 2

desvezes

com 5 mi de meio de cultura líquido, repetindo-se o mesmo procedimento de centrifugação.
Após a última lavagem,a suspensao de protoplastos apresentava pequena contaminação

com cloroplastos, proto-

plastos rompidos e fragmentos de vasos condutores.

3.8.1.2. Meios e métodos de cultura

Foram testados 4 meios de cultura

líquidos:

MCP 1 , MCP 2 , MCP e MCP 4 (Tabela 5).
3
Volumes de 1 mi de suspensão de protoplastos em
meio de cultura liquido (após a última centrifugação), contendo 1 - 5

X

10 4 protoplastos, foram colocados em células

Conway, corno mostra a Figura 4.

Também foi adicionada água es

terilizada para manutenção da umidade, evitando a
do meio de cultura.

de

evaporaçao

As placas de Petri contendo as células de

Conway foram seladas com "parafilrne" e incubadas no escuro à temo

peratura de 28 C.
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H20 ESTÉRIL

SUSPENSÃO DE PROTOPLASTOS

35mm

CÉLULA DE CONWAY

PLACA DE PETRI

_ Figura 4. Célula de Conway para cultivo de protoplastos de mesófilo foliar dentro de placa de Petri.

3.8.2. Protoplastos de suspensoes

No caso de cultivo de protoplastos de

células

em suspensao, utilizou-se as suspensões NA l e H como fonte de
protoplastos por apresentaram melhores resultados.

3.8.2.1. Cultivo de protoplastos da suspensao
NA1
Os protoplastos foram isolados a partir da suspensa0 celular NA l

(descrita no item 3.1.4), transferida

a

cada 7 - 8 dias e com 6 dias apos a data da última transferên
cia.

A suspensão foi filtrada em peneira de malha de 500

~m
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e coletada em peneira de malha de 35

~m.

Inoculou-se

cerca

de 1,5 g de massa de matéria fresca de células em 30 ml de so
luçio enzimitica SS3 (item 3.3.2.21.

Tabela 5. Composição dos meios testados para o cultivo de pro
toplastós de mes6filo foliar.

Constituinte

MCP l

1) Macro e Micronutrientes
MS*
2) Vitaminas (mg!l)
Ácido nicotínico
0,5
Pirídoxina
0,5
Tiamina - Hcl
0,1
G1l.cina
2,0
Inosito1
100,0
3) Aditivos
Caseina hidro1isada(mg/l)
10'
Água decôco (%)
Sacarose (g/l)
20
Manito1 (M)
0,6
4) Reguladores
2,4-D
3

MCP 2

MCP 3

MCP 4

MS

MS

MS

0,5
0,5
0,1
2,0.
100,0

0,5
0,5
0,1
2,0
100,0

0,5
0,5
0,1
2,0
100,0

500,0

500,0

500,0
10

20
0,6' .
1

1

BAP

ANA
* Segundo Murashige

20
0,6

20
o,€

0,2
0,5
1,0

& Skoog (1962) .

Ap6s 24 horas de incubação no escuro, à

o

28 C,

a solução enzimitica foi filtrada através de peneira de malha
de 35

~m.

A suspensao filtrada, contendo protoplastos isola-

dos e alguns grupos de 2 - 4 protoplastos agregados foi
trifugada em tubos cônicos de 15 ml (Centrífuga

cen-

.DAMON/IEC

Division, modelo H5-N) durante 3 - 5 minutos à 500 rpm.

O
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sobrenadante foi retirado., e aos protoplastos

sedimentados

adicionou-se 3 ml do meio de cultura de protoplastos contendo
0,4 M de manitol, centrifugando novamente.

Da mesma maneira,

realizou-se mais uma lavagem e centrifugação.
Meios de cultura: Foram testados 2 meios de cul

tura líquidos para os protoplastos da suspensão NA :
1
Meio PP 1 , com a mesma composição do meio
de
cultura da suspensão NA l (meio MC)
acrescido
de 0,4 M de manitol.
Meio PP 2 , constituído de 50% de meio de cultu
ra da suspensão NA l (meio MC) com 0,8 M de mo
nitol e 50% de meio.MC condicionado.

o

meio MC "condicionado" foi obtido através

de

filtração do meio de cultura de uma suspensão NA1 (6 dias após
a última transferência) em filtro milipore (0,45

~m).

Método de cultivo: A suspensao concentrada

de

protoplastos foi diluída com meio de cultura líquido, distribuindo-se então, 2 ml de suspensão deprotoplastos
1 - 5

X

metro).

contendo

10 4 protoplastos/ml em placas de Petri (4,5cm de diâPara cada meio, PP

l

e PP 2 , foram inoculadas 2 placas,

as quais foram vedadas com parafilm

incubadas no escuro,

-

a

o

28 C.
Após 1 mês de cultura, adicionou-se
meio de cultura para protoplasto, sem manitol.

1 ml

de
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3.8.2.2. Cultivo de protoplastos da suspensao H
C~lulas

érn

suspensao da variedade H 50-7209(de~

cri ta no item 3.1.4), com 4 dias após a data da última transferência, foram filtradas
500

~m

atrav~s

de peneiras de malha

e c01etadasem peneiras de malha de 35

~m.

As

de
células

foram incubadas nas soluções enzimáticas 88 , 88 e 88
(item
1
2
3
3.3.2.2) na proporção de 250 mg de massa de matéria fresca de
células para 20 ml de solução enzimática.

O material foi in-

o

cubado no escuro à 28 C durante 5 horas (solução 88

1

e 88

2

),

ou 8 horas (solução 88 ).
3
Após a digestão enzimática, os protoplastos foram coletados através de filtração em peneira de malha

de

35 ~m e em seguida a suspensão.filtrada foi centrifugada

a

500 rpm durante 5 minutos.

e

~

O sobrenadante foi descartado

aos protoplastos sedimentados adicionou-se·5 ml de meio

de

cultura, centrifugando-se rtovamente(500 rpm, 5 minutos) .

Es

ta operação foi repetida mais uma vez.

Meio de cultura: Para o cultivo destes
plastos

utilizou~se

pro to-

o meio de cultura da suspensão H (meio YE,

Tabela 3), porém acrescido de 0,4 M de manitol (meio YEP).

Métodos de cultura: Os protoplastos da
sao H foram cultivados em meio de cultura líquido
uma camada

~elgada

suspenformando

em placa de Petri ou em discos de agaro-

se.
No primeiro método de cultura, 2 ml de

cada

50'.

suspensao de protoplastos, oriunda das soluções

enzimáticas

88 1 , 88 2 e 88 3 , foram: inoculados em placas de Petri com 5 cm
de diâmetro. A suspensao de protoplastosem meio de cultura
líquido continha cerca de 4 - 5

X

10 4 protoplastos/ml.

No método de cultura em discos de agarose, 1 vo
lume de suspensão de protoplastos concentrada foi

homogeneiz~

do com 1 volume de meio de cultura contendo 0',8% de agarose à
o

temperatura de 4O'C.A mistura continha cerca de 4 - 5

X

10'4

protoplastos/ml., Gotas de 30 - 50' III da mistura foram distribuídas nas placas de Petri (5 cm de diâmetro) e após seu resfriamento, acondicionou-se 1,5 ml de meio de cultura líquido.
Todas as placas foram seladas com "parafilm "e incubadas
~

no

o

escuro a 28 C.
Preparou-se 2 placas com meio líquido e com dis
cos de agarose .para os protoplastos de cada uma das

soluções

enzimáticas testadas.

3.8.3. Avaliação

Os protoplastos em cultura

foram

observados

através de microscópio invertido, acompanhando-se desta forma,
o seu comportamento e evitando possibilidades de contaminação.

3":9.

FUSÃO DE PROTOPLASTOS COM PEG

Foi testada uma metodologia de fusão de

proto-
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plastos utilizando PEG (Polietileno Glicol) com agente fusog§.
nico, baseada em EVANS (1983b).
protoplastosde cilulas de mesõfilo foliar

e

protoplastos de suspensão foram utilizados nos testes de

fu-

sao.
3.9.1. Obtenção dos protop1astos

3.9.1.1. protoplastosde cilulas de mesõfilo
foliar
osprotoplastos.de

me~õfilo

foliar foram

obti-

dos atravis de digestão enzimática de lãminas foliares

de

plantas de

cana~de-açficar

MP (Tabela 1).

(var. NA 56-79) cultivadas em

meio

Apõs um periodode 3 horas de digestão em so-

lução enzimãtica SF l

(item 3.3.2.1), os protoplastos

coletados e lavados em meio MCP 1

foram

(0,6 M) segundo a metodologia

descrita no item 3.8.1.1 ..
Os protoplastos de mesõfilo foliar foram armaze
nados na geladeira, no máximo, durante 3 horas.
3.9.1.2. Protoplastos de cilulas em suspensao
Protoplastos isolados das cilulas das suspensões
NA l e H foram utilizados nos testes de fusão com protoplastos
de mesõfilo.
Suspensoes H e NAl

com 3 dias apõs a data da filti

ma transferência foram incubadas em solução enzimãtica SSl eSS 3

52.

respectivamente.

Os pro·toplastos da: suspensão H foram f il tra

dos após 3 horas de digestão e os da suspensao NA , após
l
horas, em peneiras de malha de

35~m.

Os.protoplastos

8
foram

sedimentados em tubos cônicos com centrifugação à 500 rpm durante 5 minutos e lavados 2 vezes com meio MCP

l

.(500 rpm,

5

minutos) .
A suspensao de protoplastos' concentrada,

quando

nao utilizada imediatamente nos testes de fusão, foi armazena
da na geladeira durante 3 horas, no máximo.

3.9.2. Procedimentos
As seguintes soluções foram utilizadas para

a

fusão dos protoplastos:

1) Solução de fusão:

(para 50 ml de solução)

Glucose.... ....... ......•....

1,8 g

CaCl 2 . 2H 20 .............. 73,5 mg
KH PO 4
2

••••••••••••••••••••

PEG 4 OOO ••••••••••••••••••
pH

• • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

2) Solução de diluição 1:

5 rng

25 g
5 ,8

(com KOH)

(para 100 ml de solução)

Glicina
Glucose
pH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750 mg
5,4 g
10,5 (ajuste com pastilhas de NaOH)
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3) Solução de diluição 2:

CaCl 2

.

Glucose

(para 100 ml de solução)

.. . .. . . . . . . . . .
. . . . . . . . ... . . . . . . . .

2H 2 O

1,47 g
5,A g,

pH (não há necessidade de correção)

Protoplastos de mesófilo e suspensao foram -,hibmo
..genizados" de maneira

a se obter uma mistura
, com

proporçoes

iguais de cada tipo' de protoplasto e com concentração de

10 5

protoplastos/ml.
Os procedimentos para a fusão de

protoplastos

foi a seguinte:
- Duas gotas da mistura de protoplastos foram

coloca-

das sobre uma lâmina de microscópio.
- Repouso durante 5 minutos para sedimentação dos protoplastos.
- Adição de3 gotas da solução de PEG.
- Repouso durante 15 minutos.
- Enquanto osprotoplastos estiverem na solução
PEG, as soluções de diluição 1 e 2 ( 7 ml de cada)
ram misturadas, tomando-se o cuidado para evitar
precipitação dos iónsCa++ .~,

de
f~

a

- Adição de 6 gotas da mistura diluente aos protoplastos, cuidadosamente.
- Repouso durante 10 minutos.
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Adição de 6 gotas de meio de cultura de protoplastos
para suspensão CPP l ou YEP) .
_ Repouso durante 5 minutos e remoção do excesso

de

líquido.
Observou-se ao microscópio as várias etapas

da

fusão.
Foi realizada a fusão de protoplastos de mesófi
lo foliar de plantas de cana-de-açúcar

(Saeeha~um

spp.

c.v.

NA 56-79), cultivadas "in vitro", com protoplastos de cilulas
de suspensao (Saeeha~um

spp. c.v. NA 56-79 ou H 50-7209).

Os produtos de fusão não foram cultivados.
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO
4.1.

ISOLAMENTO DE PROTOPLASTOS
4.1.1. protop1astos de fo1has

4.1.1.1. Protoplastos de folhas "in vitro" x
protoplastos de folhas "in vivo"

Um dós fatores que afetam a liberação de protoplastos viáveis é a condição fisiológica do
(EVANS, 1983b).

Daí

tecido

doador

uma das razoes de se utilizar plan-

tas cultivadas em ambientes

mais controlados, seja em

casa

de vegetação, sala de crescimento ou mesmo em condições asséE
ticas, por permitirem um maior controle das condições

de

crescimento do material.
Neste trabalho, foram testadas como fontes
protoplastos folhas de cana-de-açúcar (Saeehanum spp. c.v.

de
NA

56-79) com diferentes idades, cultivadas em vermiculita em sa
la de crescimento, ou "in vitro"
tura.

em diferentes meios de cul-

A produção de protoplastos foi avaliada através de con

tagens em hemacitômetro, sendo que os resultados encontram-se
na Tabela 6.

Tabela 6. Efeito de diferentes fontes de tecido foliar na liberação de protoplastos
de cana-de-açúcar.

Material vegetal

Condições de
cultivo

1) Tecido foliar
"adulto"

Meio MP
"in vitro"

Soluxão
enzimatica

Tempo de
digestão

SF l

4 horas

10 x 10 4

SF2

10 horas

<

SF l

4 horas

5 x 10

SF2

10 horas

<

-

2) Tecido foliar
~)

Densidade
(N9 prtos/ml)

10 4
4

Estado e
aparência
(++)

Observaçijes
• protop1astos com tamanho semelhante
alguns protoplastos· vacuo1ados
presença de c1orop1astos diferenciados

(+)

idem anterior

(++)

idem anterior

(+)

idem anterior·

"adul to"

Meio MS
"in vitro"

Tecido foliar
"adulto"

Vermiculita
sala de crescimento

SF1

24 horas

N*

SF2

24 horas

N*

vermiculita
sala de crescimento

SF 1

4 horas

6,02 x lOs

(+)

• presença de clorop1astos não diferenciad~s
protoplastos de vãrios tamanhos, os maiores vacuo1ados.

SF2

4 horas

1,5x10 5

(++)

• idem anterior

4) Tecido fo1iar

"jovem"

alguns protop1astos com forma irregular
forma esferica, estado perfeito
N*
não foi observada a liberação de protop1astos
** «10 4 ) não foi posslvel a contagem em hemacitõmetro e
mas observou-se a liberação de alguns protoplastos.
.
(+)
(++)

104 **

SF1 - Solução enzimãtica contendo 0,25% de mistura purificada
de Oriselase, Ce11ulysin e Rhozyme HP 150 e 0,05%
de
Pectolyase.
SF2 - Solução enzimãtica cOntendo Ce11u1ase Onozuka R-lO (4%)
e Macerozyme (3%).

U1
0"\
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A idade da folha é um fator importante para

a

liberação de protoplastos e no caso de plantas de cana-de-açúcultivadas em sala de crescimento não foi possível obter a li-

&

beração de protoplastos a partir de folhas adultas. CHEN
LIU (.1974) e EVANSet alii (.1980) também obtiveram

liberação

de protoplastos de ápices foliares bem jovens de plantas de ca
na-de-açúcar, não conseguindo a produção de protoplastos a paE,
tir de folhas adultas.

Resultado similar foi obtido por

DEKA

& SEN (1976) quando utilizaram folhas expandidas de plantas de
arroz, obtendo somente bons' resultados de liberação de

proto-

plastos com bainhas foliares bem tenras de plantas com

3 -

dias de idade.
No entanto, plantas de

cana-de-açúc~rcultivadas

"in vitro" podem fornecer folh~s adultas. capazes de

liberar

protoplastos, corno pôde ser observado neste trabalho.

são vá

rias as vantagens da utilização de culturas "in vitro".
de propiciar um ambiente mais controlado para o

Além

crescimento

das plantas, o espaço necessário para sua manutenção é reduz!
do, garante o crescimento juvenil

~

tenro, elimina os

ci-

elos de crescimento anuais e não é necessária a desinfestação
do material(ERIKSSON, 1985).
SMITH & McCO~~ (1983) também obtiveram

maiores

produções de protoplastos e com maior viabilidade a partir de
culturas de plantas de Betula e

Rhododend~on

"in vitro",

qua~

do comparadas às produções de protoplastos obtidos de plantas
cultivadas em casa de vegetação.

5
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A própria constituição do meio de cultura
bém afetou a liberação de protop'lastos, havendo maior
çao a partir de plantas cultivadas em meio MP.
provavelmente ao fato .deste meio propiciar o

tamprodu-

Isto se

deve

desenvolvimento

de folhas mais tenras, como foi observado durante o

manuseio

do material.
Os tipos de enzimas empregadas afetam tanto
produção e viabilidade dosprotoplastos, como também o
necessário para. sua liberação.

a

tempo

Como mostra a Tabela 6, a so-

lução enzimática SF 1 , após 4 horas de incubação, libera quantidades apreciaveis deprotoplastos em todos os materiais ut!
lizados, com exceção das folhas adultas e plantas
em vermiculita.

cultivadas

Esta solução enzimática, que contém as enzimos-

mas Driselase, Cellulysin, Rhozyme HP 150 e Pectolyase

trou-se mais eficaz do que a solução'SF 2 que contém Cellulase
e Macerozyme e que necessita de períodos mais longos de incubação do material para iniciar a liberação de protoplastos.
Os protoplastos de

mesofilo

normalmente

apresentam-se morfologicamente bem uniformes (ERIKSSON, 1985).
Neste trabalho observou-se bastante uniformidade no

tamanho

e morfologia dos protoplastos isolados de folhas adultas
plantas de cana-de-açGcar cultivadas "in vitro".

de

Uma das ca-

racterísticas marcantes deste tipo de protoplasto é a presença de cloroplastos bem diferenciados (Figura 5 e 6).

Já,

pr~

toplastos isolados de folhas bem jovens (Figura 7) apresentam

uma maior

variaç~o

no tamanho .e na

~orfologia,

servados desde protoplastos muito pequenos,
denso,

n~o

podendo ser ob
com

citoplasma

vacuolados e sem cloroplastos diferenciados,

velmente oriundos de células meristemáticas e também

prov~

proto-

plastos maiores, mais vacuolados, às vezes com alguns plastídeos em início de

diferenciaç~o.

Figura 5. Tecido foliar adulto de plantas cultivadas "in vitro" liberando protoplastos.
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Figura 6. Protoplastos isolados de folhas adultas de plantas
de cana-de-açficar (Sa~~ha~um spp. c.v. NA 52-79)cul
tivadas "in vitro".

Figura 7. Protoplastos isolados de folhas jovens de
plantas
de cana-de-açficar (Sa~~ha~um spp. c.v. NA 56-79)cul
tivadas em sala de crescimento.
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Outra diferença em relação aos 2 tipos de mate
riais testados, folhas jovens de plantas cultivadas em vermicu1ita e folhas adultas· de plantas "in vitro", é que no primei
ro ocorre intensa oxidação

d~

fenóis, que inclusive são

cretados na solução enzimática após o período de digestão

ex(4

horas) .

4.1.1.2. Efeito de pré-cultura das folhas
"in vitro"

Um dos problemas da utilização de material fo1iar de plantas cultivadas em vermicu1ita, em condiç6es

con-

troladas ou do próprio campo, é a possibilidade de contaminaçao, apesar dos tratamentos de esterilização.

Tem sido obser

cado que, principalmente para o material

cana-de-açúcar

de

utilizado neste trabalho (Sac.c.haJtum spp. c.v. NA 56-79) o

pr~

b1ema de contaminação bacteriana é grave, provavelmente

por

ser de origem endógena.

foi

Esta foi uma das razoes porque

testada a pré-cultura de folhas retiradas de plantas cultivadas no campo.
Além de possibilitar a detecção

de

contaminado, a pré-cultura é recomendada alguma vezes
aumentar a atividade mitótica das célula fo1iar

material
para

e estimular

a divisão dos protop1astos após o isolamento (ERIKSSON, 1985).

Neste teste foi utilizado o meio de indução de
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calos

(Me

0,5) :para cultivar os ápicesfoliares jovens de plantas

de cana-de-açúcar.

Normalmente o meio indutor de calos é

o

mais usado durante este período de pré-cultura (ENGLER & GROGAN, 1983).

Através da Figura 8, verifica-se as
de protoplastos para a solução enzimática SF

I

produções

como para o SF 2 ,

foram maiores quando se utilizou ápices foliares com 4
de cultivo.

Pode-se perceber também que houve diferenças

dias
na

liberação de protoplastos causadas pelo tipo de mistura enzimática utilizada (solução enzimática SF

I

ou SF 2 ) durante

decorrer do período de incubação do material.

o

A açao da solu

ção enzimática SF l sobre o material foliar com 4 dias de cultura foi mais rápida, atingindo a produção máxima logo

após

2 horas de incubação.
Por sua vez, a produção de protoplastos

pela

solução enzimática SF 2 , de início pequena, aumenta conderave!,
mente após 6 horas de incubação, mostrando-se, portanto, bastante eficiente.

Observa-se na Figura 7 que, utilizando-se 4

dias de cultivo, a solução SF 2 é mais lenta na sua ação de I!
beração de protoplastos (atinge o máximo após 6 horas de incu
bação) do que a solução SF l
após 2 horas).

(atinge o máximo

de

liberação
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rz:J Sol. Enzimática 5F 1
EZ3 Sol. Enzimática 5F2

A ~ 2 horas d. dig.stão
B ~ 4 horas d. dig.stão
C ~ 6 horas d. dig.stão
O ~ 8 horas d. dig •• tão
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Figura 8. Efeito de diferentes períodos de pré-cultura (4
8 dias) de segmentos de folhas jovens em meio
0,5 'sobre a liberação de protoplastos.

e
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A maior eficiência

da

solução SF 1 foi comprov~

da quando se .observou a· liberação de protop1astos

com

rial de 8 dias de.cultivo' "in vitro'"

Observa-se

(Figura 8) .

mate-

que a produção de protoplastos determinada pela solução

SF

aumenta com o tempo de incubação atingindo o máximo após
horas.

1
6

O mesmo ocorre com a solução SF , porém com intensida
2

de bem menor.
Contudo, em ambos os casos (4 ou 8 dias de cu1
tivo) ocorre uma diminuição de protop1astos intactos no
de incubação SF ,
1

observando~se

meio

ruptura dos mesmos e apareci-

mento de debris celulares, o que acontece com maior intensidade após 8 horÇls de incubação.

Entretanto, a solução SF 2 man-

tém a sua. atividade, a qual aume.nta corno no material com

4

dias de cultivo, ou permanece constante como no material

com

8 dias de cultivo.
Ao que tudo' indica, o período de pré-cultura, é
importante para a eficiência·de produção dos protoplastos. Em
perIodos mais 10ngos,o tecido fo1iar estaria

em

estádios

mais avançados de desdiferenciação, o que dificultaria a ação
da solução enzimática.
Observou-se também que os protop1astos
dos de ápices fo1iares com 8 dias de cultivo

isola-

apresentaram-se

mais desuniformes quanto ao tamanho e aparência, detectando-se
um maior número de protop1astos vaGuo1ados.

ERIKSSON

também observou que o isolamento de protop1astos de

(1985)
folhas
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cultivadas nao é tão uniforme quanto as de folhas nao cultiva
das.
4.1.2. Protop1astos de calos de exp1antes foliares

Calos de cana-de-açúcar, originados de explantes foliares, após I -2 meses de cultivo em meio Me

sólido

foram separados em 2 tipos: friáveis e não friáveis (nodulares).

Os calos friáveis apresentam aspecto mais

translúci-

dos, enquanto os calos não friáveis sao opacos com

estrutura

nodular e mais consistentes (Figura 3).

Os calos friáveis produziram uma quantidade

de

protoplastos muito pequena (produção inferior a 10 3 protopla~
tos/ml) após 20 horas de digestão, apresentando-se deformados
nas soluções 88 1 , 88 2 , 88 5 e 8F .
I

Nestas e nas demais

solu-

ções enzimáticas observou-se um grande número de células

pla~

molisadas livres e fragmentos de tecido.
Por sua vez, os calos nao friáveis (nodulares)
liberaram uma maior quantidade de protoplastos do que os
los friáveis em algumas das soluções enzimáticas
(Tabela 7).

ca-

testadas

Maiores rendimentos de produção foram

obtidos

com a utilização das soluções enzimáticas 8F l e 8F 2 •

Isto

sugere que parece ser necessária uma osmola,r;i.dade mais

alta

(0,6M) para a liberação de protoplastos em calos não

friávei~

pois a solução SF 2 (0,6M) difere da solução 88 3 (O,4M) apenas
com relação à este aspecto.
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Tabela 7. Efeito de diferentes soluç'ões enzimáticas sobre
liberação de protoplastosa partir de calos

a
nao

friáveis.

Soluções
Enzimáticas.

N9

de protoplastos/rnl

Estado

Tempo de digestão
24 horas

Tempo
8 horas

8 horas

e

aparência
de

digestão
24 horas

SSl

N

P.R.

deformados

SS2

C

P.R.

deformados

SS3

N

P .R.

deformados

SS4

1,2xlO It

P.D.

esféricos, tamanha semelhante

SS

2,3xlO lt

P.D.

esféricos, tamanho semenlhante

SF
SF

5
l
2

deformados

9 x 101t

3,4xlO lt

esféricos, tamanho variado

deformados

P.R.

6,5xlO lt

esféricos, tamanho variado

tamanho variado, esfê
ricos, pouco deformados

dig~rido

N

- não houve liberação de protoplastos, material não

C

- liberação de células .ou grupos de células libres plasmolisada

P.D. - protoplastos destruídos e fragmentos de tecidos
P.R. - raros protoplastose células livres plasmolisadas
SSl

- solução enzimática (O,4M) contendo Driselase (2%), Cellulysin (2%)
e Rhozyme HP 150 (0,5%)
- solução enzimática (0,4M) contendo Driselase (2%), Cellulysin (2%)
Rhozyme HP 150 (0,5%).e Pectolyase Y 23 (0,05%)
- solução enzimática (0,4M) contendo Cellulase Onozuka (4%) e Macerozyme (3%)
- solução enzimática (0,4M) contendo Driselase (2%), Cellulysisn (2%)
Homicel1ulase 0.%) e Pectolyase Y 23 (0,05%)

S8·
·5

- solução enzimática (O ,·4M) contendo Cellulase tm Macerase (5%)
Picttnase purificada(l%)

e

solução enzimática (0,6M) contendo 0,25% de mistura purificada
(Driselase, Cellulyzin e Rhozyme HP 150) e 0,05% de PectoliaseY23
SF 2

- solução enzimática (0,6M) contendo Cellulase Onozuka (4%) e Macerozyme (3%).
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4.1.3. protoplastos de suspensões celulares

4.1.3.1. protoplastosdas suspensões NA ,
l
NA· e H
2

Outra fonte de protoplastos muito
sao as culturas de células em' suspensao.

utilizada

Em comparação a ór-

gãos ou tecidos de plantas intactas, as células em
apresentam a vantagem de não necessitarem de

suspensao

pré-tratamento

de esterilização e como já estão .condicionadas a crescer

"in

vitro", pode ser menos dificil de se obter divisão nos protoplastos cultivados (EVANS & BRAVO, 1983).
Diferentes suspensoes (NA l " NA 2 e H) foram
paradas quanto a sua capacidade de liberar protoplastos em

CO!!!

3

tipos de solução enzimática.
A Figura 9 mostra o aspecto dos aglomerados da

suspensão H e a Figura lO, .os.protoplastos isolados a
de suas cilulas

(Saeeha~um

spp. c.v. H 50-7209).

partir

Por sua vez,

protoplastos das células da suspensão NA , semelhantes aos ob
l
tidos para a suspensão NA 2 , ambas

Saeeha~um

79, podem ser observados na Figura 11.

spp. c.v. NA 56-
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Células da suspensão H (SaeQha~um spp. C.v. H 50 7209) utilizadas como fonte de protoplastos.

Figura 9.
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Figura 10. Protoplastos isolados de células da suspensao
(Saeeha~urn spp. C.v. H 50-7209) .

H
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Figura 11. Protoplastos isolados de células da suspensao NA
l
(SaQQha~um spp. c.v . NA 56-79) .

Os resultados apresentados na Figura 12

perrn~

tem observar que ambas as suspensões celulares de
spp.

c ~ v.

NA 56 - 79 (suspensões NA l e NA 2 ) liberaram quantida-

des semelhantes de protoplastos, porém inferiores às
ções obtidas para a suspensão H

(SaQQha~um

7209) nas 3 soluções enzimáticas testadas.

produ-

spp. c.v. H

Isto está de acor

do com EEYSER (1984), que obteve diferentes rendimentos
protoplastos para
Qum

m~liaQeum

L. .

d~ferentes

linhagens de suspensão de

LARKIN (1982) conseguiu obter

de protoplastos homogêneas somente de 2 culturas de
em suspensão de

SaQQha~um

spp., provenientes de

diferentes, dentre 6 suspensões testadas.

50-

de
Pan~-

suspensoes
células
cultivares
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rol de suspensão de protoplastos fi.ltradal
a partir das suspensões NA l , NA 2 e H.

*

Ver legenda da Tabela 7.

obtida
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A eficiência de liberação de protoplastos

é

função da qualidade da suspensão, isto é, culturas" dispersas"
com rápida taxa de crescimento são mais eficientes para a pro
dução de protoplastos (POTRYKUS et alii, 1979).

Por outro la

do, o grau de dispersão da suspensão depende do genótipo
cana-de-~çúcar,

da

sendo difícil a cultura de células de cultiv~

res que contéin altas concentrações de compostos fenólicos(LIU,
1984) .
A análise das curvas de crescimento obtidas p~

-

ra as suspensoes NA , NA e H (Figura l3)"permite
l
2

observar

que o periodonecessário para-a duplicação de m~ssa

celular

seca inici~l não varia muito para as suspensões H e NA
e 4 dias, respectivamente).

(3,5

l

Pode-se observar que apesar

de

serem obtidas de calos da mesma variedade, as suspensoes

NA l

e NA 2 apresentam curvas de crescimento diferentes, sendo esta
última de crescimento mais lento.

o tipo de calos _que deu origem à
a

freqijênc~~

suspensao,

das transferências e o meio de cultura podem ex-

plicar esta diferença de crescimento entre suspensões

da mesma

variedade de cana-de-açúcar.
Como nao pode ser realizada a determinação

do

número de células, pode haver alguma diferença mais signficativa entre as taxas de crescimento das diferentes suspensões.
De toda maneira, existe uma relação direta entre taxa de cres
cimento da suspensão e produção de protoplastos.

Na
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12 observa-se que a produção de protoplastos decresce em
reção

di-

ã suspensão celular de crescimento mais lento (suspen-

são NA 2 ) .
Outra justificativa para as maiores

produções

de protoplastos a partir da suspensão H pode ser atribuída ao
fato dest,a stlspensao possuir' agregados menores com células mais ho',
rrogêneas que as demais suspensoes.

Apesar de terem sido filtr~

das através de peneiras (malha de 500i1.Un) as suspensões NA l e
NA 2 filtradas ainda possuiam aglomerados celulares maiores

e

mais heterogêneos que os das suspensões H.
Essa observação está de acordo com LIU &

(1982) que observaram uma diminuição do rendimento de
plastosde células em suspensão de Onyza

~a~lua

L.

ã

LAI

protomedida

que se aumentava o tamanho dos agregados celulares.
A quantidade e a qualidade dos protoplastos ob
tidos para cada suspensão foram modificados pelas
soluções enzimáticas utilizadas.

diferentes

Testes preliminares realiz~

dos em nosso laboratório mostraram que a enzima Cellulase Ono
zuka R-lO sozinha não foi capaz de liberar protoplastos

das

suspensões celulares de cana-de-açúcar NA , NA 2 e H. Isto dis
l
corda dos resultados obtidos por VASIL et alii (1983),

que

conseguiram obter grandes quantidades de protoplastos somente
com a utilização de Cellulase R-lO na digestão de células
suspensão de

Pennl~etum

punpuneum Schum.

em

74.

Por sua vez, a mistura de Cellulase R-lO e Macerozyme, apesar de sua ação mais lenta, foi capaz de liberar
protoplastos a partir das'3suspensSes (Figura l2).CHEN & LIU
(1974), utilizando suspensSes' celulares de cana-de-açúcar nao
conseguiram isolar protoplastos somente com Cellulase e Macerozyme.
pode

Com a manipulação da mistura enzimática
ser possível aumentar a eficiência de liberação de
tos, como pôde ser verificado para as suspensões NA

protoplas
e NA 2 se

l

forem comparadas as soluçSes enzimáticas SSl e SS2 com a solu
ção enzimática SS3 (que contém somente Cellulase e Macerozyme).

No entanto, apesar das'misturas enzimáticas S5

e

1

SS2

serem mais eficientes quanto à quantidade de protoplastos liberada, parece haver um efeito
a qualidade destes.

prejudicial das mesmas

sobre

Isto foi sugerido pela presença de pro to

plastos destruídos ap6s períodos mais prolongados de digestão
(maior que 8 horas) ou mesmo em períodos mais curtos em
muitos protoplastos

que

nao apresentavam forma esférica perfeita.

A solução enzimática constituída por Cellulase
R-lO e Macerozyme, embora tivesse uma ação mais lenta, produ-

ziu protoplastos com forma esférica perfeita.
SIL eta1ii(1983) observaram

qu~para

Assim como VA-

Penni4e-

as células de

tum pUJtpuJteum L. as enzimas Driselase e Rhozyme

aumentara.m

substancialmente o número de protoplastos, mas também
ram alta incidência de fusSes expontâneas e lise dos

provoc~

pro to-
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plastos, acredita-se que o mesmo' efeito observado para a sol:!:!,
ção en:zimática 55 1 e SS2 seja causado por aquelas enzimas pre
sentes nestas soluções.
A enzima pectolyase Y 23 (solução

enzimática

SS2) considerada indispensável à produção de protoplastos
suspensões celulares de

cana-de~açúcar

em trabalho

de

realizado

por GUIDERDONI (1985) não se mostrou benéfica neste trabalho.
Tendo em vista os resultados obtidos, recomenda-se para futuros trabalhos de isolamento

de

protoplastos

de suspensões, a utilização de vários genótipos da espécie
ser estudada, devido a sua importância sobre a qualidade

a
da

suspensão, fator crítico para a obtenção de protoplastos.

4.1.3.2. Efeito da fase de crescimento da
suspensao
Neste estudo, células da suspensao H coletadas
aos 4, 10 e 20 dias após a última transferência
respectivamente, as fases 10garItmica,

representara~

'início da fase

esta-

cionária ou pós-logarItmica e estacionária (ver curvas

de

crescimento da suspensão H na Figura13) .
A produção de protoplastos foi reduzida quando
se utilizou

células na fase estacionária do seu ciclo

de

crescimento (células coletadas aos 20 dias), sendo isto válido
para os 3 tipos de soluções enzimáticas (Figura 14).
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* Ver

legenda da Tabela 7.

77 .

..

No entanto, "com relação à células

coletadas

aos 4 e aos 10 dias de idade, observou-se que o efeito da fadependeu

se de crescimento sobre a produção de protoplastos
do tipo de solução enzimática testada.

Para as soluções enz!

máticas SS2 e S8 , praticamente não houve diferenças quanto à
3
produção de protoplastos a partir de células com 4 e 10

dias

de idade, o que nao ocorreu com a solução enzimática S8 l •
to indica que a eficiência de determinada solução

Is

enzimática

depende da" fase decrescimento em que se encontram as células
fornecedoras de protoplastos.
Para suspensoes celulares

de

cana-de-açúcar,

MARETZKI &NICKELL (1973) verificar"am que as células de
pensões liberavam protoplastos com maior facilidade

susquando

eram utilizadas células com duas semanas de idade, quando

se

encontravam na fase logaritmica tardia ou pós-tardia ...
Grande parte dos pesquisadores têm

observado

que a fase logaritmica do crescimento de uma suspensão representa o melhor estágio para a liberação de protoplastos (UCHI"
MIYA & MURASHIGE, 1974; CHOUREY & ZURAWSKI, 1981; LIU & LAI,
1982) .
Uma das justificativas apresentadas é que
fase logarítmica a cultura é composta por um grande
de células presumivelmente com parede celular mais fina
células mais velhas (UCHIMIYA & MURASHIGE, 1974).

na
~

numero
que
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Outro aspecto que deve ser discutido é a

pre-

sença de protoplastos aglomerados (2 - 4 protoplastos/aglomeseparam

rado) que parecem estar se "fundindo", e que nao se

mesmo em períodos longos de digestão enzimática (maiores
24 horas).

Neste sentido observou-se nos testes

que

realizados

que a solução 55 l' embora tivesse maior eficiência na produção
de protoplastos, apresentou maiores porcentagens de aglomerados de protoplastos (Tabela 8).

Tabela 8. Efeito da fase de crescimento da suspensao H

sobre

a presença de aglomerados de protoplastos (após fil
tração em peneiras de malha de 35 11m) nas

soluções

enzimáticas 55 , 55 e 5S 3 •
2
1

Solução
Enzimática.

N9 de horas

Aglomerados

de

protoplastos (%)

de digestão
4 dias

10 dias

20 dias

SSl

4

15,0

21,2

25,0

SS2

4

8,3

10,3

24,3

SS3

8

7,4

7,8

4,7

pr~

A porcentagem de aglomerados decresceu nas

paraçoes de protoplastos das soluções enzimáticaS 55 2 e 55 3 .
Para as soluções S5

l

e 55 2 ocorreu aumento

na

porcentagem de aglomerados com o envelhecimento da cultura,
também um aumento no número de protoplastos vacuolados.

e

Este

último aspecto também foi verificado por UCHIMIYA & MURASHIGE
(1974) em suspensões celulares de

N~eotiana

tabaeum L.

79.

4.2.

CULTURA DOS PROTOPLASTOS
'4.2.1. CUltura de protoplastos de folhas
Protoplastos de mesófilo foliar cultivados

meio liquido à concentração'de 1 - 5

X

em

10 4 protoplastos/mi nao

mostraram sinais de.divisão celular em todos os meios testadoR
(MCP l ,MCP 2 , MCP 3 e MCP 4 ). Parece ser necessária a presença do
2,4-0 em meio de cultura, uma vez que se observou que os prot5?,
plastos em meio MCP 4 (isento de 2,4-0) degeneravam após 2 dias do seu isolamento e cultivo.
Os protoplastos cultivados em meio de
contendo 2,4-0 ainda permaneciam intactos durante um

4

cultura
período

mais longo (2 - 3 semanas).
CHEN & LIU (1976) também constataram a necessi
dade da presença de 2,4-0 em meio de cultura de

protoplastos

de folhas jovens de cana-de-açúcar, uma vez que obtiveram

uma

freqüência mui.to b.aixa de protoplastos que regeneraram a parede celular em meio ausente de 2,4-0.
Oe modo geral, os protoplastos de mesófilo foliar de gramíneas são considerados difíceis de se cultivar (VA
SIL, 1983).

Mesmo testando-se várias condições culturais, BRAR

et alii (1980) não conseguiram obter divisões celulares
protoplastos de mesófilo foliar de milho.

A divisão

em

celular

nao ocorreu, independentemente da idade da folha, composição do
meio ou genótipo usado.
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Em trabalhos realizados

com. cana-de-açficar,

foram cultivadosprotoplastos de folhas que deram origem
estruturas pluricelulares, porém sem desenvolvimento
rior (LIU

&

poste-

et

CHEN, 1976;. KRISHNAMURTHI, 1976; EVANS

,

a

alii,

1980) •

Neste trabalho foram cultivados

protoplastos

de células de mesófilo foliar diferenciado (lâmina foliar
folhas "in vitro"), o que poderia explicar o fato de nio

de
so~

frerem nenhuma divisio celular.
Normalmente, as suspensoes de protoplastos

de

folhas jovens apresentaram muitos "debris" celulares e a centrifugaçio com soluçio de sacarose ou de percoll nao foi

ca-

paz de purificar adequadamente os protoplastos.
As tentativas de cultivo de protoplastos
folhas jovens nao foram bem sucedidas, nem tampouco

de

tiveram

continuidade devido à problemas de falta de métodos de purifi
caçio adequados e este .tipo de protoplastos, contaminaçio

mi-

crobiana e oxidaçio de fenóis.
Osprotoplastos de mesófilo foliar jovem

tal-

vez fossem os mais interessantes de se cultivar pois os

ex-

plantes destas folhas jovens sao capazes de formar calos, indicando uma maior capacidade de responder às condições
cultura "in vitro"

de

81.

4.2.2. CUltura de protoplastos de suspensoes

4.2.2.1. Protoplastos da suspensao H
. Foram obtido's a partir da suspensão H,

prepar~

çoes de protoplastos menos contaminadas com agregados de pro- .
toplastos (5%).
Osprotoplastos obtidos nas soluções enzimáticas 55

1

e 55

2

nao apresentaram aspecto

forma esférica não perfeita.

desejado, muitos

com

Após alguns dias em meio de cul

tura·líquida, observou-se alguns protoplastos destruídos. Por
sua vez, os protoplastos liberados na solução enzimática
apresentaram melhor aparência e forma esférica.

Muitos

55 3
pro-

toplastos obtidos nesta solução, quando cultivados após 4 dias de cultura em meio líquido, tornaram-se ovalados e
7 - 10 dias de cultura foram verificadas as primeiras

5
~

apos
divi-

soes (Figuras 15 e16).
Depois de 2 semanas de cultura já se podia ver
a olho nu

pequenas colônias celulares, (Figura 17) as

quais,

quando transferidas para meio de cultura sólido contendo meta
de da concentração de manitol do meio YEP inicial (0,4M) continuaram seu crescimento até a formação de calos (Figura 18).
Não foi obtido nenhum tipo de organogênese nes
tes calos, mesmo quando transferidos para meio de regeneração
de plantas (MP).
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Figura 15. primeira

divis~o

de protoplastos da suspensào H,

cultivados em meio líquido.

Figura 16. Protoplastos da suspensào H, em divisão apos 7 - 10
dias de cultivo em meio liquido.
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Figura 17. Formaçio de colBnias celulares a partir do cultivo
dos protop1astos da suspensão H.

Figura 18. Obtenção de calos a partir dos protop1astos da sus
pensão H.
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Os protoplastos cultivados em discos de agarose apresentavam-se com forma não esférica, mas

apesar

da

maior dificuldade de acompanhar seu desenvolvimento, colônias
foram visiveis a olho nu após 16 - 18 dias de cultura.

protopla~

mero de colônias observadas foi maior na cultura de
tos isolados na solução SS3'-

O nú-

Estas microcolônias também con-

tinuaram crescendo posteriormente até formar culturas de

ca-

los.
Em cana-de-açúcar, o emprego de suspensoes celularescomo .fonte de protoplastos forneceu melhores resultados permitindo o reestabelecimento da cultura de origem

(MAAp~

RETZKI & NICKELL, 1973; LARKIN, 1982; GUIDERDONI, 1985).
sar da dificuldade de regenerar plantas a partir

de-

calos

oriundos de protoplastos, trabalhos mais recentes j á relataram
a diferenciação de plantas de cana-de-açúcar a partit'de protoplastos (QUIUSHENG & XUEQUIN, 1984; SRINIVASAN

VASIL,

&

1985).

4.2.2.2. protop1astos da suspensao NA

l

As melhores preparaçoes de protoplastos
das da suspensão NA
35

~m

l

após filtração por peneira de malha

e centrifugação à 500 rpm durante 3 - 5 minutos

obtide
ainda

apresentavam 10 - 13% de agregados de protoplastos (2 - 4 protoplastos).
a 21%

Mesmo centrifugando-se com solução de

sacarose

(250 rpm, 5 ou 10 minutos), não foi possível separar es

tes agregados de protoplastos de forma efetiva.
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GUIDERDONT (1985), utilizando

centrifugação

com solução de sacarose a 21% conseguiu obter suspensao

de

protoplastos livres de cilulas nao digeridas.
A centrifugação com solução de percoll

(250

rpm, 5 ou 10 minutos), tambim não foi satisfatória quanto

à

eliminação dos protoplastos aglomerados.
A adição de meio "condicionado" ao meio de cul
tura dos protoplastos parece ter estimulado a formação da parede celular e as primeiras divisões.

Em meio de cultura con

tendo meio "condicionado", após 7 - 8 dias do isolamento

ob-

servou-se protoplastos com forma ovalada, indicando a regeneraçao

da parede celular e após 10

~

12 dias do isolamento as

primeiras divisões celulares.
Aos 15 - 16 dias após o isolamento observou-se
agregados com 4 cilulas.

Não foi possível, neste estági~ ter

certeza se estes agregados eram provenientes da divisão

dos

protoplastos isolados ou se já estavam presentes na suspensão
de protoplastos em cultura, devido ao pequeno número observado.
Em meio de cultura sem meio "condicionado" hou
ve um atraso em relação à regeneraçao da parede celular (protoplastos ovalados aos 12 dias) e primeira divisão após 2 semanas.

O número de agregados com 4 protoplastos foi

inferior ao da cultura com meio "condicionado".

muito

86.
Não houve continuidade de divisão celular

em

ambos os meios de cultura, mesmo'com adição posterior de meio
sem o agente osmótico.
Protoplastos de maior tamanho, vacuolados, nao

(1985)

se dividiram, ..observação também feita por GUIDERDONI

quando cultivou protoplastos de suspensões celulares de canade-açúcar.
Uma das possíveis causas da nao divisão

dos

protoplastos desta 'suspensao poderia ser atribuída ao

fato

de seu crescimento ser muito dependente da densidade
(observações experimentais preliminares).

celular

A adição do

condicionado foi uma tentativa de solucionar este
sem que houvesse necessidade de aumentar muito

a

meio

problema
densidade

de protoplastos em cultura, porém, não foi condição suficiente para resolvê-lo.
GUIDERDONI (1985) salientou a importância

da

densidade celular para a proliferação de células isoladas
cana-de':'açúcar.

de

Segundo o autor, a explicação poderia ser uma

simples detoxificação do meio, tornando as concentrações

dos

-r

diversos metabólitos compatíveis com o crescimento das
las isoladas, ou

~

difusão de fatores de divisão celular

meio por parte das células agregadas.

céluno
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4.3.

FUSÃO DE PROTOPLASTOS
4.3.1. Fusão espontânea
Observações .preliminares realizadas com colora

çao de núcleos através" da metodologia descri ta por OHYAMA (1982)
mostraram que alguns protoplastos de células em suspensão
e de mesófilo foliar de plantas cultivadas "in vitro"
nham mais de um núcleo (2 - 3 núcleos).

H

conti-

Estas fusões eS'pontª-

neas sao freqüentemente citadas na literatura.
CHEN &LIU (1976) as observaram em 7% dos protoplastos isolados de folhas jovens de

Saeeha~um

spp., sendo

que a maioria destes protoplastos continha de 2 a 4 núcleos.
E no caso de protoplastos de células em suspensão de cana-de-

açúcar, GUIDERDONI (1985) encontrou protoplastos bi, tri

e

tetranucleados.
Existem .casosem que se observa até 52,8%
protoplastos multinucleados,. como foi relatado por BRAR

de
et

ali! (1980) em protoplastos de suspensões celulares de milho.

4.3.2. Fusão com PEG
Através da metodologia descrita foi

possível

induzir a fusão de protoplastos de cana-de-açúcar de mesófilo
foliar com os de células em suspensão utilizando-se o PEG.
A fusão deu-se em 2 etapas.

Na primeira ocor-

88 .
..

reu adesio dos protoplastos lbgo ap6s a adiçio da soluçio

de

PEG. 'Nos testes realizados observou-se também a formaçio

de

grandes aglomerados de protoplastos.
Ap6s 15 minutos, ao' iniciar a diluiçio da solu
çao de PEG, observou-se que muitos protoplastos começaram
se fundir (Figura 19).

Logo ap6s o término do enxague

detectados os produtos.de fusio.

a

foram

Estes apresentavam grânulos

citoplasmáticos provenientes de células em suspensao e cloro:'""
plastos provenientes de protoplastos de mes6filo foliar

(Fig~

ra 20).
As porcentagensdesse's produtos híbridos, obtidos pela fusão de protoplastos de mesófilo foliar
spp.

c.v. NA 56-79) com protoplastos de células das

(Sa.c.c.ha./Lum
suspen-

sões NA l ou H nio diferiram muito, estando ao redor de 13
16%.
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F~gura

19. Fusão incompleta entre protop1astos de mesofilo
com protop1astos de c~lu1as em suspensao.

Figura 20. Produto da fusão de protop1asto
com protop1asto de

c~lu1as

de mesbfilo

em suspensão.
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5. CONCLUSÕES
Os resultados obtidos nas condições do presente trabalho permitem as seguintes conclusões:

- Protoplastos de cana-de-açúcar podem ser obtidos de
células do

mesofilo

de plantas

regeneradas

"in vitro" e também de calos e células em suspensao,
utilizando-se uma mistura das enzimas, celiilose , he
m~celulase

e pectinase.

- Os protoplastos isolados de

·mesofilo

e de cé

lulas em suspensão podem ser fusionados em presença
de polietilenoglicol (PEG).
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