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A UTILIZAÇÃO DE FONTES ALTERNATIVAS DE CARBONO POR
CÉLULAS IN VITRO DE PLANTAS

Autora: MARCIA OMETTO DE MELLO
Orientador: Prof MURILO DE MELO

RESUMO

Os carboidratos galactose, sorbitol e glicerol foram usados para se avaliar a
capacidade de células in vitro de plantas em utilizar fontes alternativas de carbono em
culturas de células em suspensão de três diferentes espécies (Bauhinia forficata Link,
Curcuma zedoaria Roscoe e Phaseolus vulgaris). Culturas crescendo em sacarose como

fonte de carbono foram usadas como controle.
A sacarose foi a fonte de carbono que condicionou os melhores resultados de
crescimento expressos em ganho de massa fresca e massa seca, bem como de acúmulo
protéico para as três espécies testadas. O glicerol e o sorbitol não proporcionaram ganho
significativo de massa fresca e nem de massa seca nas culturas de nenhuma das três
espécies testadas, exceto um pequeno ganho de massa seca observado para B. forficata
quando o glicerol foi empregado como fonte de carbono. A galactose proporcionou
aumento de massa fresca e massa seca apenas em culturas de C. zedoaria e B. forficata,
sendo que este aumento foi inferior ao proporcionado pela sacarose nas culturas das
mesmas espécies.
A análise da atividade das enzimas do metabolismo da sacarose indicou que
culturas de células em suspensão de C. zedoaria e de P. vulgaris apresentam as duas vias
de degradação da sacarose; a via clássica caracterizada pela atividade das enzimas
invertases e hexoquinase e a via alternativa caracterizada pela atividade das enzimas
sacarose sintase e UDP glicose pirofosforilase. A ausência de atividade da enzima
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sacarose sintase nas culturas de Bauhinia sugere que células em suspensão desta espécie
degradam a sacarose apenas pela via clássica.
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UTILIZATION OF ALTERNA TIVE SOURCES OF CARBON BY IN VITRO
PLANTCELLS

Author: MARCIA OMETTO DE MELLO
Adviser: Prof MURILO DE MELO

SUMMARY
Galactose, sorbitol and glycerol were the carbohydrates used to evaluated the
capability of pIant cells in vitro to utilize altemative carbon sources in cell suspension
cultures of three different pIant species (Bauhinia forficata Link, Curcuma zedoaria
Roscoe and Phaseolus vulgaris). Cultures growing in sucrose as carbon source were
used as controI.
Sucrose was the carbon source which led to the best results of fresh and dry
weight increase, as well as of protein content for alI the three species studied. Glycerol
and sorbitol did not promote significant increase of fresh and dry weights for any of the
three species tested, except the increase in dry weight observed in B. forficata when
glycerol was used as carbon source. Galactose led to an increase of these parameters in
cultures of C. zedoaria and B. forficata always smaller than the one obtained with the
use of sucrose as carbon source.
The activities of the sucrose metabolism enzymes showed that alI suspension
cultures of C. zedoaria and P. vulgaris developed the two pathways for sucrose
degradation; the classic pathway and the altemative pathway characterized by sucrose
synthase and UDP glucose pirophosphorilase activities. The absence of sucrose synthase
activity in cell cultures of B. forficata suggests that cell suspension cultures of this
species cleavage sucrose only by the classic pathway.

1- INTRODUÇÃO

Com raras exceções, células de plantas cultivadas in vitro não são autotróficas e
uma fonte de carbono utilizável necessita ser adicionada ao meio de cultura para
propiciar crescimento e multiplicação celular satisfatórios. Messner & Berndt (1990),
avaliaram a capacidade fotossintética de células in vitro de Picea abies e concluíram que
estas células embora tivessem cloroplastos e fossem fotossinteticamente ativas, não eram
autotróficas, necessitando de uma fonte de carbono para sua manutenção. Leifert et aI.
(1995) sugerem que este fato ocorre devido a insuficiência de luz das salas de
crescimento.
A sacarose é a fonte de carbono mais comumente adicionada aos meIOS de
cultura e utilizada por células in vitro. Com variáveis intensidade, outras fontes de
carbono como a glicose, frutose, galactose, manose, glicerol, maltose e sorbitol, sozinhas
ou em combinação, vêm ocasionalmente sendo utilizadas.
Alguns autores estudaram o emprego de fontes alternativas de carbono no meio
de cultura, incluindo glicerol em Citrus (Singh et aI., 1992) e em Cichorium (Helleboid
et al., 1995); galactose em Triticum aestivum (Navarro, 1994), em Dioscorea rotundata
(Okezie et aI., 1994) e em Citrus (Cabasson et aI., 1995); sorbitol em Oryza sativa
(Yoshida et al., 1994), em Lilium (Okazaki et aI., 1995), em Vaccinium (Sidorovich et
aI., 1995), em Quercus suber (Romano et aI., 1995) e em Prunus armeniaca (Murai et
aI., 1996).
A razão para se testar a capacidade de diferentes monossacarídeos, dissacarídeos
e outros derivados de açúcares como promotores do crescimento de culturas celulares de
plantas é que uma fonte de carbono específica pode resultar em maior diversidade de
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metabólitos devido a ativação de rotas alternativas do metabolismo estimuladas pela
mudança do fluxo de carbono (Jones & Veliky, 1980).
Segundo Leifert et alo (1995), muitos dos fatores que afetam o crescimento de
tecidos e células in vitro, como fitorreguladores, luz, temperatura, pH do meio, umidade,
trocas gasosas e presença de microorganismos, foram estudados intensamente nos
últimos 30 anos. Por outro lado, as necessidades nutricionais como nutrientes minerais,
carboidratos e outros compostos orgânicos, além de fatores que afetam a utilização dos
nutrientes e crescimento de plantas in vitro, raramente tem sido estudados e continuam
sendo pouco entendidos. Ainda segundo os autores, os trabalhos realizados para
suplementação com carboidratos foram feitos em somente algumas espécies, buscando
sempre a melhor combinação fonte de carbono e concentração que maximizasse o
crescimento e desenvolvimento daquelas espécies, ou seja, buscando o modelo espécie
versus fonte de carbono específica ao invés de estudar os mecanismos de
aproveitamento destas fontes de carbono pelas células, assim como as enzimas que
supostamente estariam envolvidas neste aproveitamento.
Os aspectos fundamentais da utilização do carbono e metabolismo em culturas de
células em suspensão e calos de espécies vegetais e o modo com que as fontes exógenas
de carbono entram no metabolismo dos tecidos, ainda necessitam ser definidos e
entendidos (Kozai, 1991; Vu et aI., 1993).
Em vista do cenário atual da utilização de fontes alternativas de carbono in vitro,
o objetivo do presente trabalho é o de testar a capacidade de aproveitamento da sacarose,
galactose, sorbitol e glicerol por culturas de células em suspensão de três espécies de
plantas, através da evolução dos teores de massa fresca, massa seca e proteína, além de
estudar algumas das enzimas do metabolismo de carbono nestas células.
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2- REVISÃO DE LITERATURA

2.1- O metabolismo de carbono in vivo

2.1.1- Glicólise e Gliconeogênese

A glicólise é uma via catabólica aeróbica que apresenta basicamente dois papéis
fundamentais (Plaxton, 1996). Ela oxida hexoses para gerar ATP, agentes redutores e
esqueleto carbônico para as reações anabólicas. Além disto, a glicólise é uma via
anfibólica porque pode funcionar de maneira inversa gerando hexose a partir de vários
metabólitos mais oxidados de pesos moleculares baixos, num processo conhecido como
gliconeogênese. Assim a glicólise é de crucial importância para as plantas porque além
de direcionar compostos para a respiração, grande parte dos carbonos que entram na
glicólise, no ciclo das pentoses fosfato e no ciclo dos ácidos tricarboxílicos (TCA) não é
oxidada a C02 mas sim utilizada na biossíntese de vários compostos como metabólitos
secundários, isoprenóides, amino-ácidos, ácidos nucléicos e ácidos graxos (plaxton,
1996).
Segundo Sung et aI. (1988), a glicólise e a gliconeogênese em ammaIs e
microorganismos tem início e fim com uma molécula de glicose. Porém, em células de
plantas é mais apropriado dizer que a glicólise começa e a gliconeogênese termina com a
degradação e a síntese de sacarose, respectivamente. Ainda segundo os autores, a
sacarose pode entrar no citoplasma de uma célula de planta via plasmodesmata, vinda de
uma célula adjacente, ou via parede celular, pelos espaços livres da membrana
plasmática.
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São três as enzimas responsáveis pela degradação da sacarose (Sung et aI., 1988).
As células de plantas possuem a invertase ácida que se localiza na parede/membrana
celular ou no vacúolo, a invertase alcalina e a sacarose sintase localizadas no citoplasma.
As invertases ácida e alcalina catalisam a quebra irreversível da sacarose em glicose e
frutose, na qual a energia da ligação glicosídica é perdida e os produtos convertidos pela
ação da hexoquinase em glicose 6-P e frutose 6-P. Por outro lado, a sacarose sintase
quebra a sacarose formando UDP-glicose e frutose. A frutose formada é fosforilada pela
frutoquinase a frutose 6-P e a UDP-glicose, pela ação da UDP-glicose pirofosforilase, é
transformada em glicose I-P. Nesta reação, a energia da ligação glicosídica é conservada
na UDP-glicose.

A combinação das enzimas sacarose sintase e UDP-glicose

pirofosforilase podem fornecer glicose I-P diretamente na via glicolítica através da
utilização do UDP e do PPi e pela ação da fosfoglicomutase (pGM) que converte glicose
I-P em glicose 6-P (Black et aI., 1987). Cada uma destas três alternativas de degradação
da sacarose conduz a formação de hexose 6-P. Sabe-se que a glicose 6-P pode ser
oxidada pela via das pentoses fosfato ou pode ser convertida a frutose 6-P e daí até
trioses fosfato pelas reações da glicólise.
De forma geral, a degradação da sacarose pode ocorrer pela via conhecida como
clássica, que envolve a atividade das enzimas invertases e hexoquinase ou pela via
alternativa que envolve as enzimas sacarose sintase e UDP-glicose pirofosforilase
(Huber & Akazawa, 1986).
Segundo Black et aI. (1987), a quebra da sacarose via sacarose sintase requer a
metade da energia líquida requerida pela via das invertases. O pirofosfato, necessário
para a ação desta enzima, ocorre como reserva em tecidos de plantas para reações de
biossíntese como aquelas que funcionam na quebra de açúcares exógenos onde as
enzimas PPi-fosfofrutoquinase e UDP-glicose pirofosforilase atuam. Além disto, o
pirofosfato une as vias glicolítica e gliconeogênica e. de maneira recíproca, é formado
como fonte de energia durante a gliconeogênese, na síntese de sacarose.
A interconversão entre frutose 6-fosfato e frutose 1,6-bisfosfato é um dos passos
que apresenta alto grau de controle tanto na glicólise como na gliconeogênese (Boll,
1991). O fluxo de carbono em direção a formação de frutose 6-fosfato é controlado pela
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atividade relativa das enzimas ATP-fosfofiutoquinase e da frutose 1,6-bisfosfatase. Em
plantas, uma outra enzima está envolvida nesta reação, a qual reversivelmente
interconverte frutose 6-fosfato/frutose 1,6-bisfosfato e pirofosfato inorgânico/fosfato
(Carnal & Black, 1983). Esta enzima localizada no citoplasma é conhecida como PPifosfofiutoquinase e pode ter atividade igualou maior do que a atividade da ATPfosfofiutoquinase, dependendo do tecido da planta (Carnal & Black, 1983; Copeland et
aI., 1989), afetando assim significativamente o metabolismo de açúcares. Carnal &
Black (1983), destacam que o fato da enzima PPi-fosfofiutoquinase ocorrer somente no
citoplasma das células de plantas enquanto a ATP-fosfofrutoquinase ocorre tanto no
citoplasma como no cloroplasto, claramente embasa a possibilidade de que duas vias
glicolíticas

ocorrem

nas

células

clorofiladas.

Segundo

Plaxton

(1996),

a

compartimentalização isola as enzimas e os metabólitos associados à uma via
metabólica, prevenindo assim a ocorrência de processos metabólicos incompatíveis bem
como competitivos. A função das isoenzimas da glicólise nos cloroplastos no escuro e
nos plastídeos não-fotossintetizantes é de participar da quebra do amido, assim como de
gerar esqueleto carbônico, agentes redutores e ATP para as vias anabólicas como a
gliconeogênese, a síntese de ácidos graxos e outras (Plaxton, 1996).
O gliceraldeído 3-P pode ser oxidado diretamente a 3-PGA pela enzIma
gliceraldeído 3-P desidrogenase dependente de NAD sem síntese de ATP ou, através da
ação de duas enzimas, a gliceraldeído 3-P desidrogenase e a 3-PGA quinase, com a
formação de NADH e ATP, respectivamente (Sung et a!., 1988).
Finalmente o último passo na glicólise que leva a formação de piruvato pode
ocorrer pela ação de três enzimas: a PEP fosfatase, a piruvato Pi diquinase e a piruvato
quinase sendo esta última considerada uma das principais enzimas para a glicólise
(Sung et a!., 1988).
Segundo Plaxton (1996), células de plantas podem empregar uma rota metabólica
alternativa para substituir a reação catalisada pela piruvato quinase do citosol. A PEP
carboxilase, uma enzima presente no citosol de células de plantas, tem o importante
papel de repor os intermediários do TCA, consumidos durante a biossíntese, nas plantas
C3, tecidos não fotossintetizantes das plantas C4 e plantas com metabolismo ácido das
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crassuláceas (CAM). Porém, conjuntamente com a enZIma malato desidrogenase do
cito sol e com a NAD-enzima málica da mitocondria, a PEP carboxilase pode atuar como
enzima glicolítica, substituindo a reação catalisada pela enzima piruvato quinase que
transforma PEP em piruvato.
Segundo Sung et alo (1993), dois grupos de enzImas aparecem como sendo
responsáveis pela via glicolítica em plantas e são denominadas adaptativas e de
manutenção. As enzimas adaptativas apresentam grandes mudanças em curto espaço de
tempo em sua atividade como resposta às mudanças ambientais e de crescimento e
desenvolvimento das plantas. Por outro lado, as enzimas de manutenção possuem
atividades altas ou baixas, porém, estas atividades independem do ambiente ou do
estatus da planta. As enzimas sacarose sintase, invertase ácida e PPi-fosfofrutoquinase,
foram identificadas como adaptativas em vários tecidos de plantas estudados, enquanto
que invertase neutra e ATP-fosfofrutoquinase foram caracterizadas como enzimas de
manutenção por não apresentarem mudanças maiores do que duas vezes nas suas
atividades.
Cada triose fosfato que sai do c1oroplasto é trocada por um fosfato inorgânico
(Pi). No citoplasma, duas moléculas de DHAP ou de gliceraldeído 3-P são
transformadas em frutose 1,6-bisfosfato pela ação da enzima aldolase. Como discutido
anteriormente, frutose 1,6-bisfosfato pode sofrer a ação de duas enzimas, a frutose 1,6
bisfosfatase ou a PPi-fosfofrutoquinase, para formar frutose 6-P + ATP ou PPi,
respectivamente. A frutose 6-P formada + UDPG reagem com a enzima sacarose fosfato
sintase tendo como produto da reação a formação de sacarose 6-P. Esta última é
utilizada como substrato pela enzima sacarose fosfato fosfatase, gerando sacarose e Pi.
Portanto, a síntese de sacarose ocorre via sacarose fosfato sintase e sacarose fosfato
fosfatase, já que em concentrações fisiológicas dos substratos, a sacarose sintase não
forma sacarose (Sung et aI., 1988).
A maioria das células de plantas superiores recebem VIa floema o carbono
orgânico na forma de sacarose sintetizada no citoplasma das células c1orofiladas, sendo
que uma grande parte dos fotossintetizados pode permanecer nos plastídeos na forma de
amido. Resultados obtidos por Joumet & Douce (1985), com plastídeos de Brassica
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oleracea, demonstram que estas organelas possuem todas as enzimas necessárias para

converter o amido a triose-P e vice-versa. Além disto, as atividades e seus mecanismos
de controle das enzimas dos plastídeos de couve-flor permitem diferentes combinações
de rotas metabólicas envolvidas no metabolismo das hexoses fosfato: conversão a trioseP envolvendo enzimas como as da glicólise ou oxidação à CO 2 e triose-P pela via das
pentoses fosfato. A intensidade de cada uma destas vias que está ligada à necessidade do
cito sol e dos plastídeos é que determina a forma com que a partição entre as rotas no
fluxo de carbono ocorre. É interessante citar que a ocorrência das enzimas hexoquinase e
ADP-glicose pirofosforilase no plastídeo é que possibilita a completa seqüência de
transformação de glicose em amido dentro desta organela. Por outro lado, o complexo da
piruvato desidrogenase dependente de CoA, que também está presente nesta organela,
mostra a possibilidade de se converter piruvato a acetil-CoA que seria utilizada para a
síntese de ácidos graxos.
Tanto a glicólise como a gliconeogênese em plantas são diferentes daquelas que
ocorrem nos animais e, a razão destas diferenças é a coexistência das duas rotas durante
todo o dia, pela necessidade de sintetizar sacarose que é a forma translocável de
carbono, além de em situações adaptativas, garantir que as plantas respondam de
maneira dinâmica às mudanças ambientais que ocorrem durante a sua vida (Sung et al.,
1988).

2.1.2- A regulação da glicólise e da gliconeogênese

A magnitude do fluxo dos metabólitos através de uma via metabólica depende
das propriedades que expressam a atividade de cada enzima envolvida.

Segundo

Plaxton (1996), os controles do metabolismo ao nível enzimático chamados de ajuste
grosso e ajuste fino podem modificar a velocidade de reação de uma enzima específica
in vivo. No ajuste grosso ocorre a variação da população total de moléculas da enzima

através da regulação nas taxas de biossíntese ou proteólise, o que geralmente ocorre
durante a diferenciação de tecidos ou durante a adaptação à mudanças no ambiente por
períodos mais longos. Por outro lado, o ajuste fino modula a atividade das enzimas
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existentes através do reconhecimento das necessidades momentâneas do metabolismo
celular e, assim, controla a taxa do fluxo metabólico para as várias vias. Na maioria das
vezes o ajuste fino age sobre as enzimas que catalisam as reações enzimáticas que
envolvem transferência de fosfato como as conversões de hexose a hexose-P, frutose 6-P
a frutose 1,6-bisfosfato e PEP a piruvato, bem como as enzimas alostéricas.
Pelo menos seis são os mecanismos de controle ou ajuste fino conhecidos até o
presente (Plaxton, 1996). Entre eles podemos destacar a variação na concentração de
substrato e cofator, variação de pH, alosteria, associação - dissociação de subunidades,
modificações covalentes reversíveis e formação de complexo enzimáticos.
Segundo Huber (1986), a concentração in vivo de frutose 2,6-bisfosfato,
conhecida como um importante regulador de enzimas fosforilativas chave do
metabolismo de carboidratos (Nielsen, 1995), é função da atividade relativa da enzimas
frutose 6-P quinase e frutose 2,6 bisfosfatase, ambas sensíveis a regulação metabólica. A
frutose 6-P quinase, responsável pela síntese de frutose 2,6-bisfosfato, é ativada por Pi e
inibida por DHAP e PGA (Figura 1). Em baixas concentrações, a frutose 2,6-bisfosfato,
aumenta significativamente a atividade da PPi-fosfofrutoquinase, reduz a atividade da
fiutose 1,6-bisfosfatase e da glicose 6-P desidrogenase e não afeta a atividade da ATPfosfofrutoquinase (Huber, 1986; Black et al., 1987; Sung et al., 1988; Nielsen, 1995).
O aumento da concentração de fiutose 2,6-bisfosfato inibirá a atividade da
fiutose 1,6-bisfosfatase do citosol, diminuindo assim a taxa de formação de sacarose sob
condições limitantes (Huber, 1986). Nesta situação, o aumento da concentração de
fiutose 2,6-bisfosfato pode ser atribuído a diminuição da concentração de DHAP, que
aumentaria a atividade da frutose 6-P quinase. A variação na concentração de DHAP é
bastante dependente da taxa fotossintética. Nestas condições também, o aumento de Pi
inibe a atividade da frutose 2,6-bisfosfatase.
Por outro lado, quando a produção de sacarose é muito alta e excede os níveis de
exportação, ela se acumula em níveis mais elevados que o normal e os fotossintetizados
são desviados para a produção de amido. Esta mudança na partição de carbono entre a
síntese de sacarose e amido está associada com o aumento da concentração de frutose
2,6-bisfosfato, que inibirá a frutose 1,6-bisfosfatase do citosol, diminuindo o fluxo de
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carbono para sacarose. Isto restringirá a exportação de triose-P para fora do cIoroplasto e
estimulará a síntese de amido. Sob condições de excessivo acúmulo de sacarose, ocorre
um aumento da concentração de fiutose 6-P maior do que o aumento observado na
concentração de DHAP. Enquanto a fiutose 6-P é considerada um ativado r da fiutose 6P quinase, a DHAP é considerada um inibidor desta enzima (Figura 1). Além disto, a
fiutose 6-P inibe diretamente a atividade da fiutose 2,6-bisfosfatase (Figura 1).
Consequentemente, como resultado, temos o aumento na concentração de fiutose 2,6bisfosfato (Huber, 1986).
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Figura 1: Regulação da glicólise e da gliconeogênese por seus metabólitos
intermediários (e inibição, G) ativação).
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fosfofiutoquinase, que substitui a frutose 2,6-bisfosfato (Figura 1) (Nielsen, 1995).
Segundo o autor, esta afirmação explica porque a atividade desta enzima, quando testada
na direção inversa, não é dependente de fiutose 2,6-bisfosfato. Nestas condições, a
concentração de fiutose 1,6-bisfosfato é aparentemente suficiente para substituir a
fiutose 2,6-bisfosfato na ativação da PPi-fosfofiutoquinase. Portanto a concentração de
fiutose 1, 6-bisfosfato pode ser um importante fator para se determinar a atividade da
PPi-fosfofiutoquinase in vivo. Esta ativação específica por fiutose 1,6-bisfosfato sugere
um papel importante desta enzima na gliconeogênese. Acredita-se que a PPifosfofiutoquinase contribuiria desta maneira para a síntese de sacarose em folhas jovens
onde a atividade da frutose 1,6-bisfosfatase é tipicamente baixa.

2.2- O metabolismo de carbono in vitro

Embora muitos aspectos do metabolismo de carbono in vivo estejam bem
esclarecidos, parece que o nosso conhecimento do metabolismo de carbono in vitro e sua
relação com o crescimento e morfogênese ainda é bastante limitado (Swedlund & Locy,
1993).
Em culturas de calos e células em suspensão de Picea abies, crescendo
mixotróficamente em presença de diferentes carboidratos, as atividades das enzimas do
metabolismo de carbono foram de 1 a 7 vezes superiores à atividade encontrada em
plântulas da mesma espécie com crescimento autotrófico. A incubação das plântulas em
solução mineral contendo carboidratos resultou num rápido aumento da atividade
daquelas enzimas alcançando os níveis encontrados em culturas de calos e células em
suspensão. Além disto, durante o cultivo prolongado das culturas de células em
suspensão, quando o carboidrato se tornou limitante, a atividade das enzimas diminuiu
gradativamente. Estas duas informações sugerem que a presença ou ausência de
carboidrato regula as enzimas da glicólise em Picea abies (Boll, 1991).
Cultura de células em suspensão de Beta vulgaris crescendo em melO
suplementado com sacarose apresentava alta atividade da enzima invertase ácida ligada
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à parede celular (Zamski & Wyse, 1985). Esta evidência pode ser confirmada pelo fato

de que a sacarose do meio de cultura era completamente hidrolisada após três dias.
Em culturas de células de Acer pseudoplatanus cultivadas em sacarose, as
atividades da sacarose sintase, invertase neutra, glicoquinase e frutoquinase foram
semelhantes entre si. O extrato celular continha alta atividade das enzimas uridina
difosfato glicose pirofosforilase, fosfoglicomutase e fosfoglicoisomerase (maior ou igual
a 200nmol/mg proteína x min). As células da cultura apresentavam atividades das duas
enzimas da conversão de frutose 6-fosfato a frutose 1,6-bisfosfato, a ATPfosfofrutoquinase e a PPi-fosfofrutoquinase. Não foi detectada a atividade das enzimas
sacarose fosforilase e ADP e UDP-fosforilase (Huber & Akazawa, 1986). Os autores
sugeriram a ocorrência das duas vias de degradação da sacarose no metabolismo das
células de Acer pseudoplatanus. Além da via que é iniciada pelas invertases, uma outra
via que envolve a sacarose sintase e uridina difosfato glicose pirofosforilase foi proposta
estar ocorrendo. Esta última forneceria glicose I-P na glicólise para a posterior
degradação ao nível de triose fosfato e estaria envolvida na reciclagem de uridilatos
(UTP e UDP) e de pirofosfato. Ainda segundo os autores, a enzima PPifosfofrutoquinase estaria funcionando na direção da glicólise, contribuindo com a via
das invertases.
BoU (1991), também propôs a ocorrência das duas VIas de degradação da
sacarose em culturas de calos e de células em suspensão de Picea abies. As culturas
mantidas em sacarose apresentaram atividade em nível limitante (inferiores a 100
nmol/min x mg proteína) das enzimas hexoquinase, ATP-fosfofrutoquinase, frutose 1,6bisfosfatase e piruvato quinase enquanto altas atividades (superiores a 500 nmoIlmin x
mg proteína) foram detectadas para as enzimas fosfoglicomutase, fosfoglicoisomerase,
triosefosfato isomerase e fosfoglicerato quinase. As enzimas sacarose sintase, uridina
difosfato glicose pirofosforilase e PPi-fosfofrutoquinase, também estavam presentes no
extrato destas culturas.
Culturas de calos de Citrus sinensis crescendo em melO suplementado com
sacarose ou glicerol, foram utilizadas para o estudo de enzimas do metabolismo da
sacarose por Vu et aI. (1993). A atividade da sacarose fosfato sintase em calos crescendo
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em meio com sacarose não se alterou durante os primeiros 14 dias. Por sua vez, houve
um aumento de 70% na atividade aos 21 dias e um decréscimo de 50% da taxa inicial
aos 35 dias. Ao contrário, a atividade da sacarose fosfato sintase em calos crescendo em
meio com glicerol, comparado com o dia O, aumentou cerca de 60% nos dias 7 e 14,
280% no dia 21 e 390% no dia 35, respectivamente, quando comparado com calos
crescendo em sacarose. A concentração protéica de calos crescendo em sacarose não se
alterou muito em 35 dias, ao contrário do que ocorreu com calos cultivados em gliceroL
Segundo os autores, houve considerável acúmulo de amido tanto nas células cultivadas
em sacarose como em gliceroL
Segundo Vu et al. (1995), culturas de células em suspensão de Citrns sinensis
utilizam eficientemente o glicerol como fonte de carbono para a síntese dos açúcares
necessários para o seu crescimento e diferenciação celular, sendo que isto foi
confirmado pela atividade das enzimas do metabolismo da sacarose. O aumento
significativo da atividade das enzimas envolvidas no metabolismo da sacarose
estimulado pelo cultivo das células em glicerol, pode ser considerado o fator principal da
indução da embriogênese somática nestas condições (Vu et al., 1995).
Frick (1994), encontrou atividade das enzimas invertase ácida e alcalina e
sacarose sintase em calos de Lemna minor e Callitriche stagnalis crescendo in vitro em
sacarose ou galactose ou sorbitol como fonte de carbono. Este autor ainda concluiu que
o crescimento nas fontes alternativas de carbono só era possível com a diminuição das
reservas de açúcares redutores e amido das células e com a diminuição da atividade
específica das invertases ácida e alcalina e da sacarose sintase.

2.3- Fontes de carbono importantes

As fontes de carbono, quando são limitantes para o crescimento, promovem a
biossíntese de compostos secundários em microorganismos. Este efeito é mediado pelo
AMP cíclico. Tanto em procariotos como em eucariotos, o AMP cíclico induz a
diferenciação celular quando os carboidratos são limitantes para o crescimento. As
plantas por serem autotróficas, normalmente não teriam a necessidade para tal controle,
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mas quando estas são postas em cultura sob condições heterotróficas, elas se comportam
como microorganismos, dependendo portanto de uma fonte exógena de carbono. Sob
estas condições, tal mecanismo regulatório pode ocorrer (Kinnersley & Henderson,
1988).
Pouca atenção tem sido dada para se associar efeitos na morfogênese das culturas
e produção de compostos secundários com as fontes alternativas de carbono em que as
células estão crescendo (Kinnersley & Henderson, 1988). Poucos são os trabalhos que
têm destacado o efeito que as fontes de carbono podem ter sobre o grau e o tipo de
diferenciação, e portanto, na morfogênese das culturas (Swedlund & Locy, 1993). Várias
fontes de carbono, que não a sacarose, têm sido usadas para a indução da organogênese
(Belyanskaya et al., 1994; Karhu 1995; Murai et al., 1996), embriogênese somática
(Lorenzo et aI., 1994; Navarro, 1994; HelIeboid et aI., 1995; Okazaki et al., 1995) ou
micropropagação (Hammatt, 1993; Marino et al., 1993; Romano et al., 1995; Sidorovich
et al., 1995) de plantas in vitro.
Vários carboidratos, além da sacarose, são translocados em plantas (Loescher,
1987). Estes carboidratos variam de gênero para gênero, de espécie para espécie, com a
fenologia e mesmo diferentes tecidos de uma mesma planta podem conter e utilizar
diferentes carboidratos (Thompson & Thorpe, 1987; Swedlund & Locy, 1993).

2.3.1- Sacarose

A sacarose é o dissacarídeo mais amplamente encontrado na natureza e a
principal forma na qual os carboidratos são transportados na maioria das espécies de
plantas e, assim, se assume que este é o melhor carboidrato para a suplementação dos
meios de cultura para plantas in vitro (Strickland et al., 1987). É composta por uma
molécula de glicose e uma de frutose unidas por ligação glicosídica a-I,2. A sacarose
não é um açúcar redutor e embora seja extremamente sensível à hidrólise ácida, ela é
quimicamente inerte e altamente solúvel em água (Goodwin & Mercer, 1983).
Segundo Swedlund & Locy (1993), a maioria dos estudos da utilização de
carboidratos in vitro têm objetivado encontrar uma fonte de carbono que proporcione
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crescimento ótimo. Ainda segundo os autores, na maioria dos casos a sacarose, a glicose
e a frutose proporcionam os maiores ganhos em peso das culturas, geralmente com
pequenas diferenças entre elas, o que leva a conclusão de que a sacarose é a melhor
fonte de carbono a ser usada já que além de proporcionar crescimento ótimo, é uma
fonte de custo baixo.
Em cultura de tecidos de membros da família Zingiberaceae, a sacarose tem sido
empregada como única fonte de carbono para a suplementação do meio de cultura para a
obtenção da organogênese (Babu et aI., 1992) e da embriogênese somática (Kackar et
aI., 1993) em Zinger o.fficinale e da micropropagação em Curcuma amada (Dekkers et
aI., 1991; Barthakur & Bordoloi, 1992), em Curcuma domestica (Dekkers et aI., 1991),
em Zinger officinale (Dogra et al., 1994; Hung, 1995) e em Alpinia purpurata (Illg &
Faria, 1995).
A sacarose tem sido usada também com sucesso para a suplementação do meio

de cultura de leguminosas lenhosas na micropropagação de Bauhinia purpurea (Kumar,
1992), de Bauhinia variegata (Mathur & Mukunthakumar, 1992), de Swartzia
madagascariensis (Berger & Schaffner, 1995), de Bauhínia vahlíi (Upreti & Dhar,
1996) e para a obtenção da organogênese em Populus deltoides (Coleman & Ernst,
1990), em Dalbergia sissoo (Kumar et aI., 1991) e em Sesbania grandiflora (Detrez et
aI., 1994).
O mesmo efeito foi verificado com leguminosas herbáceas como em culturas de
calos (Broetto et al., 1995) e na obtenção da organogênese (Fernandes-Caso et al., 1996;
Dillen et al., 1996; Barros et al., 1997) de Phaseolus vulgaris e na obtenção da
organogênese e embriogênese somática de Cicer arietinum (Murthy et al., 1996) e de
Phaseolus acutifolius, P. aureus, P. coccineus e P. wrightii (Malik & Saxena, 1992).

2.3.2- Sorbitol

O sorbitol, embora presente em algumas espécies de plantas superiores, é
encontrado com maior intensidade em espécies da família Rosaceae, Prunoideae e
Spiroideae (Zimmermann & Ziegler, 1975). Em muitas espécies da família Rosaceae
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este é um produto da fotossÍntese e também representa cerca de 60 a 90% do carbono
exportado das folhas (Loescher, 1987). Os polióis também atuam na interconversão de
açúcares, como agentes redutores, crioprotetores, compostos de reserva e reguladores de
coenzimas (Bieleski, 1982).
Segundo Loescher (1987), a síntese de sorbitol em folhas de Prunus armeniaca
foi acompanhada pela formação de hexose e poliol fosfato. Outros trabalhos realizados
revelaram a presença da aldolase 6-fosfato redutase que catalisa a redução dependente
de NADPH da glicose 6-fosfato, formando sorbitol6-fosfato e NADP. Ainda segundo o
autor, além das enzimas sorbitol oxidase que converte sorbitol a glicose e sorbitol
desidrogenase dependente de NADP, a enzima sorbitol desidrogenase dependente de
NAD foi isolada e caracterizada em tecidos de plantas. Todos os resultados obtidos
sugerem que os tecidos fontes, como folhas verdes totalmente expandidas, contêm a
aldose 6-fosfato redutase dependente de NADPH, além de uma fosfatase específica que
constituem a via de síntese de sorbitol, enquanto que os tecidos dreno possuem a sorbitol
desidrogenase dependente de NAD responsável pela oxidação e eventual utilização do
sorbitol.
Culturas de calos de Vaccillium corymbosum, cultivados em melO com alta
concentração de sais, apresentaram aumento significativo na concentração de açúcares,
malato e sorbitol, mostrando que a produção destes compostos para o ajustamento
osmótico parece ser um mecanismo fisiológico de adaptação ao estresse salino e hídrico
(Muralitharan et aI., 1993). Segundo Loescher (1987), pode-se postular um papel para o
sorbitol na tolerância contra o estresse porque este atua osmoticamente causando a
entrada de água e o balanço das diferenças de pressão osmótica entre o exterior e o
interior da célula, por substituir as moléculas de água já que possui grupos Oli como os
da água que participam nas interações hidrofóbicas, além de reciclar o excesso de
NADPH.
Segundo Kao & Michayluk (1975), parece que os polióis, de uma maneira geral,
podem desempenhar um papel de protetores em células em cultura, tanto através da
detoxificação de produtos como auxiliando na manutenção da integridade das
membranas.
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o

sorbitol não se mostrou uma fonte de carbono eficiente para promover o

crescimento in vitro de Syringa e Alnus (Welander et aI., 1989), Quercus suber (Romano
et aI., 1995) e Peplis diandra (Samyn, 1995). Este comportamento pode ser explicado
pelo fato de que tecidos destas plantas provavelmente não possuem atividade da enzima
sorbitol desidrogenase responsável pela degradação de sorbitol (Jain et aI., 1997). Ao
contrário, este carboidrato que é comumente translocado em membros da família
Rosaceae (Zimmermann & Ziegler, 1975), aumentou a multiplicação in vitro de brotos
de Malus (Welander et al., 1989), Prunus cerasus (Borkowska & Szczerba, 1991) e

Prunus armenica (Marino et al., 1993). Já em Prunus mume (Harada & Murai, 1996), o
sorbitol não alterou a taxa de micropropagação obtida com sacarose no meio de cultura.
Segundo os autores, os efeitos positivos observados com a utilização do sorbitol não se
devem somente a efeitos osmóticos e sim devido ao fato de que este carboidrato é
eficientemente metabolizado pelas espécies que compreendem esta família.
Swedlund &

Locy (1993), estudando culturas de calo de Zea mays

suplementadas com sacarose e sorbitol, encontraram atividade da sorbitol desidrogenase
em calos embriogênicos crescendo em ambas as fontes de carbono. Calos não
embriogênicos apresentavam baixa ou nenhuma atividade desta enzima. Desta forma, o
sorbitol é capaz de manter o crescimento apenas de culturas embriogênicas, enquanto em
sacarose calos embriogênicos e não embriogênicos crescem. Neste estudo ainda os
autores observaram que calos embriogênicos cultivados em sorbitol tinham uma
capacidade de regeneração maior do que aqueles cultivados em sacarose.
Frick (1994), estudou o crescimento de culturas de células de algumas espécies
da família Lemnaceae em diferentes fontes de carbono, concluindo que não houve
diferença marcante no crescimento das culturas em relação a variação da fonte de
carbono, mas que as células crescendo em sorbitol apresentavam um contínuo consumo
de suas reservas de açúcares redutores, sacarose e amido.
Culturas de protoplastos de Lilium X formolongi cultivadas em sacarose
apresentaram crescimento duas vezes superior comparado com o sorbitol. Além disto,
em meio suplementado com sorbitol os protoplastos perderam sua capacidade de
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regeneração, mostrando a importância da escolha da fonte de carbono a ser utilizada
para a suplementação do meio de cultura de protoplastos (Godo et ai., 1996).
Segundo Karhu (1997), o sorbitol embora não tenha causado um aumento na
produção de biomassa de plântulas de Malus domestica micropropagadas in vitro,
contribuiu para o aumento na indução de brotações axilares. O mecanismo envolvido no
efeito do sorbitol ainda é desconhecido, porém o autor destaca que provavelmente não
seria a utilização do carboidrato. Taxas diferentes de absorção e uso da sacarose e do
sorbitol proporcionam diferenças na concentração de carboidratos e, consequentemente
diferenças no potencial osmótico dos brotos e do meio de cultura. Tem sido proposto
que o aumento da concentração de carboidratos em tecidos de plantas age como um fator
mensageiro nos eventos da morfogênese e que processos de osmorregulação estariam
associados a iniciação de órgãos em plantas (Karhu, 1997). Além disto, outra
possibilidade da regulação da morfogênese por carboidratos é pela influência destes no
uso de nutrientes, como por exemplo, controlando a atividade de enzimas e através de
reações diretas com nutrientes minerais (Karhu, 1997).
Em estudos com Oryza sativa, Tsukahara et ai. (1996), concluíram que o sorbitol
quando utilizado como única fonte de carbono na suplementação do meio de cultura, age
tanto como osmorregulador como também é metabolizado pelas células. Os autores
ainda destacam que este papel duplo do sorbitol é essencial para promover a regeneração

in vitro desta espécie.
Segundo Jain et ai. (1997), há uma correlação entre o conteúdo de água de calos
de Oryza sativa e sua habilidade de regenerar plantas. Em seus estudos, os autores
concluíram que o sorbitol agia principalmente como regulador osmótico e ao contrário
do que ocorre com a sacarose, este não promove crescimento in vitro e nem é
metabolizado pela maioria das plantas superiores. Várias hipóteses levantadas pelos
autores sugerem que o estresse osmótico, causado pela adição de sorbitol, pode causar
uma ruptura das conecções dos plasmodesmatas entre as células, tomando-as isoladas
fisiologicamente e possibilitando a diferenciação de um maior número de células. Além
disto, plantas sob estresse hídrico possuem uma maior concentração de ABA, também
conhecido como hormônio que estimula a embriogênese somática.
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2.3.3- Galactose

A galactose, um constituinte comum de muitas substâncias poliméricas em
plantas, pode ser metabolicamente liberada de suas várias combinações e então
reutilizada como fonte de carbono. Ela não é geralmente encontrada na forma livre na
natureza e não se sabe se ocorre nesta forma em plantas, porém sua conversão para
galactose l-fosfato e depois para uridina difosfato galactose pode ocorrer rapidamente.
A galactose adicionada exogenamente em baixas concentrações a tecidos de plantas é
incorporada como constituinte da parede celular ou convertida a sacarose (Figura 2).

Parede celular

•
I
I
I

~ UDP-galactose
D-galactose - - - - -..
~ galactose I-P - - - - - - -...

Galactoquinase

UDP-galactose
Pirofosforilase
UDP-galactose
4-epimerase

glicose 6-P ~ -

-

- -

UDP-glicose
I
I
I

sacatose

Figura 2: Incorporação da galactose como constituinte da parede celular ou utilização
para a síntese de sacarose.

Segundo Maretzki & Thom (1978), em uma população de células de Sacchantm
sp. adaptadas ao crescimento em galactose, a UDP-gal 4-epimerase parece ser a enzima
chave para a formação dos intermediários glicolíticos a partir da galactose. A ausência
de atividade da gal-P uridiltransferase dá suporte à suposição de que D-galactose é
transformada em galactose I-P pela galactoquinase e posteriormente a UDP-galactose
pela ação da enzima UDP-gal pirofosforilase. UDP-gal pode ser utilizada na síntese da
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parede celular ou entrar na via glicolítica sendo transformada pela UDP-gal 4-epimerase
a UDP-glicose, que é posteriormente convertida a glicose 1-P e glicose 6-P pelas
enzimas UDP-glicose pirofosforilase e fosfoglicomutase, respectivamente.
Por sua vez, a galactose adicionada em concentrações superiores a 5mM, é
freqüentemente tóxica às plantas. A causa exata desta toxidez ainda não é conhecida.
Sabe-se que a galactose e seus metabólitos participam de processos como a síntese de
parede celular, expansão celular, possivelmente por regulação do tipo retroinibição, além
de promover a evolução de etileno dependente de auxina, a qual tem sido sugerido como
a causa para os sintomas de toxidez (Maretzki & Thom, 1978).
A galactose, quando utilizada como única fonte de carbono no meio de cultura,
não promoveu crescimento de células em suspensão de Dioscorea de/toidea (Rokem et
aI., 1985) e de culturas de calos de Zea mays (Swedlund & Locy, 1993).
Culturas de células em suspensão de Picrasma quassioides crescendo em meio
de cultura contendo gaIactose como fonte de carbono tiveram um crescimento 20%
superior quando comparadas com aquelas crescendo em sacarose (Scragg & Allan,
1986). Porém, em culturas de células de algumas espécies da família Lemnaceae, não
houve diferença marcante no crescimento em função da fonte de carbono, embora as
células crescendo em galactose apresentassem contínuo consumo de suas reservas de
açúcares redutores, sacarose e amido (Frick, 1994).
Estudando o crescimento de culturas de células em suspensão de Beta vu/garis,
Monroy et aI. (1994) concluíram que as culturas mantidas em sacarose como fonte de
carbono tinham um crescimento seis vezes superior e eram duas vezes mais eficientes
em usar a fonte de carbono do que aquelas mantidas em galactose.
Segundo Samyn (1995), a gaIactose utilizada como fonte alternativa de carbono
para o crescimento de células em suspensão de Pep/is diandra permitiu um crescimento
comparável ao da sacarose. Quando utilizada na concentração de 5%, a gaIactose
condicionou produção máxima de biomassa, conferindo um crescimento superior à
sacarose.
Calos de Lemna minar crescendo em sacarose se adaptam de maneira fácil,
rápida e reversível à galactose como fonte de carbono (Frick & Morley, 1995). O extrato
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destes calos mostram altas atividades específicas das enzImas J3-galactosidase,
galactoquinase, UDP-galactose pirofosforilase e pirofosforilase inorgânica, todas
envolvidas no metabolismo da galactose.
Culturas de células em suspensão de Citms deliciosa suplementadas com
sacarose cresceram três vezes mais do que aquelas com galactose. Entretanto, na
superficie dos microcalos crescendo em galactose podia-se visualizar a formação de
embriões somáticos após 18 dias de cultura (Cabasson et ai., 1995).
A galactose tem sido empregada com sucesso para a obtenção da embriogênese
somática em algumas espécies, como é o caso de Citrus (Lorenzo et ai., 1994; Cabasson
et ai., 1995), Abies alba (Schuller & Reuther, 1993), Triticum aestivum (Navarro, 1994)
e Rosa nlgosa (Kunitake et aI., 1993). Em vista disto, muitas hipóteses foram propostas
para explicar o efeito da galactose na indução da embriogênese somática. Segundo
Cabasson et aI. (1995), estes estudos incluem a inibição da biossíntese e transporte de
auxina, alterando assim o balanço endógeno deste hormônio e o estímulo da biossíntese
de etileno, principalmente em sinergismo com a auxina, pois é sabido que o etileno está
relacionado com indução de embriogênese somática.
Segundo Lemos & Blake (1996 a,b), embora a galactose seja um constituinte
comum de muitas substâncias poliméricas e o principal componente de vários açúcares
presentes em pequenas quantidades na seiva do floema de muitas plantas, alguns
trabalhos têm identificado este monossacarídeo como sendo tóxico ou inibidor do
enraizamento. A resposta ao enraizamento de explantes maturos de Annona muricata foi
melhorada quando a galactose foi empregada como fonte de carbono no meio de cultura.

2.3.4- Glicerol

Segundo Lehninger et al. (1993), o glicerol é um açúcar alcoólico que ocorre em
abundância na natureza pois é um importante componente da maioria dos lipídeos.
Ainda segundo os autores, glicerol e glicerol 3-fosfato, os quais são derivados de
triacilgliceróis e fosfoglicerídeos, respectivamente, também podem entrar na seqüência
glicolítica através da via de formação e degradação do glicerol. O glicerol livre é
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fosforilado com gasto de ATP pela glicerolquinase formando glicerol 3-fosfato que é
oxidado a dihidroxi acetona fosfato pela glicerolfosfato desidrogenase, presente no
citoplasma, que requer NAD como aceptora de elétrons, ou pela glicerofosfato
desidrogenase mitocondrial, uma flavoproteína. A dihidroxi acetona fosfato formada é
então enzimaticamente convertida à glíceraldeído 3-fosfato e entra no estágio secundário
da glicólise. Segundo Beevers (1980), a maior parte do glicerol originário da hidrólise
dos glicerídeos é convertida em sacarose envolvendo as reações da gliconeogênese.
Cultura de células em suspensão de Acer pseudoplatanus mantidas em meio de
cultura suplementado com glicerol como única fonte de carbono, apresentaram
crescimento mais lento avaliado pelo número de células, peso seco e volume de
agregados celulares, quando comparadas com aquelas crescendo em glicose (Grout et
aI., 1976). Devido à produção máxima de biomassa de ambas as culturas serem
comparáveis em termos de peso seco, os autores concluíram que a via metabólica de
utilização do glicerol era ativa e podia manter níveis adequados de síntese dos
compostos necessários para o crescimento e manutenção da cultura e produção de
energia intracelular.
Segundo Roberts & Baba (1982), o glicerol não se mostrou uma fonte de carbono
eficiente para suportar o crescimento de calos de Lactuca sativa embora promovesse a
formação de elementos traqueais de xii ema após 9 dias de cultura. Por outro lado, em

Citn/s, o glicerol não mostrou bons resultados quanto a diferenciação de elementos
traqueais (Kahn, 1995).
Sabe-se que o glicerol estimula a embriogênese somática em espécies de Citrus
(Deng et aI., 1991; Singh et al., 1992; Gavish et aI., 1992; Spiegel-Roy & Saad, 1997) e

Cichoríum (Robatche-Claive et aI., 1992; Couillerot et aI., 1993; Helleboid et al., 1995),
porém o mesmo não acontece com Medicago sativa, onde a substituição da sacarose por
glicerol parece não causar nenhum efeito no processo de diferenciação das células in

vitro (Strickland et aI., 1987).
Vu et aI. (1993, 1995), concluíram que cultura de células em suspensão de Citrus

sinensis cultivadas em glicerol, embora apresentassem crescimento expresso em matéria
fresca duas vezes menor do que células crescendo em sacarose, sua concentração
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protéica era duas vezes maior do que as das células crescendo em sacarose e que a
embriogênese somática só ocorria em glicerol como fonte de carbono.
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3- MATERIAL E MÉTODOS

3.1- Meio básico de cultura

A composição básica dos meios de cultura utilizados em todos os experimentos
foi aquela contendo total ou metade da concentração dos sais e vitaminas de Murashige
e Skoog (1962) (Tabela 1), solidificado (meio sólido) ou não (meio líquido) com 2,3gIL
de Phytagel (Sigma) e suplementados com fitorreguladores apropriados e a fonte de
carbono em estudo em concentração similar a de sacarose sugerida por Murashige e
Skoog (1962).

3.2- Bauh;n;a forficata Link

3.2.1- Germinação de embriões

As sementes foram desinfestadas em solução de hipoc1orito de sódio comercial
(Q-Boa) a 20% (v/v) por 15 minutos e em solução de etanol 70% (v/v) por 3 minutos.
Em condições assépticas, depois de desinfestadas, as sementes foram lavadas 3 vezes em
água destilada autoclavada e os embriões foram retirados e inoculados em meio de
cultura para germinação (Carvalho, 1998).
O meio de cultura utilizado para a germinação dos embriões era composto por
metade da concentração dos sais básicos e vitaminas de Murashige & Skoog (1962),
suplementado com 30gIL de sacarose, solidificado com 2,3gIL de Phytagel (Sigma) e o
pH 5,7 ajustado com KOH IN antes da autoclavagem a 120°C por 30 minutos. Os
frascos utilizados foram tubos de ensaio de 60rnL fechados com papel alumínio. As

24

culturas foram mantidas em sala de crescimento sob condições de fotoperiodo de 16/8
horas (claro/escuro) provido por lâmpadas fluorescentes que forneciam uma radiação
1
fotossinteticamente ativa de 50,8 ±6,6J.lmol.m-2.s- a 30cm das culturas, medido com
sensor quântico modelo LÍ-250 (Li-Cor) e temperatura de 25 ± 2°C (Carvalho, 1998).

Tabela 1: Sais e vitaminas componentes do meio básico de Murashige e Skoog (1962).
COMPONENTES
~03

KN03
CaCh.2H20
MgS04. 7H 20
KH2P04
Na2EDTA
FeS04.7H20
H 3B03
MnS04.4H20
ZnS04.4H20
KI
Na2Mo04.2H20
CuS04.5H20
CoCh.6H20
VITAMINAS
Ácido nicotínico
Tiamina
Piridoxina
Glicina
I-inositol

CONCENTRAÇÃO(mg00
1650
1900
440
370
170
37,3
27,8
6,2
22,3
8,6
0,83
0,25
0,025
0,025
0,5
1,0
0,5
3,0
100

3.2.2- Estabelecimento da cultura de calos

Os hipocótilos das plântulas oriundas dos embriões 40 dias após a germinação in
vitro, foram utilizados como explantes para o início da cultura de calos. Os explantes de

aproximadamente 1cm de comprimento, foram inoculados em meio de cultura contendo
a metade da concentração dos sais básicos e vitaminas de Murashige & Skoog (1962),
suplementado com 30gIL de sacarose e 4,Omg!L de BAP, solidificado com 2,3g!L de
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Phytagel (Sigma) e o pH 5,7 ajustado com KOH IN antes de ser autoclavado a 120°C
por 30 minutos. Os frascos utilizados foram tubos de dieta de 30rnL fechados com papel
alumínio. As culturas foram mantidas em sala de crescimento sob as mesmas condições
descritas acima para a germinação dos embriões (Carvalho, 1998).

3.2.3- Estabelecimento da cultura de células em suspensão

Após 60 dias de cultivo, os calos produzidos a partir de hipocótilo foram
separados dos explantes, desintegrados em pequenos aglomerados e 5g de calos foram
transferidos para 100rnL de meio de cultura líquido de mesma composição em
erlemmeyers de 250rnL e mantidos sob agitação (60 rpm) e mesmas condições de
cultivo para a devida adaptação das células. Foram realizadas transferências a cada 20
dias de cultivo.

3.3- Curcuma zedoaria Roscoe

3.3.1- Estabelecimento da cultura de calos

Para o estabelecimento da cultura de calos de Curcuma zedoaria Roscoe, foram
utilizados segmentos radiculares de Icm de comprimento isolados de plântulas
micropropagadas in vitro, a partir de cultura de ápices.

O meio de cultura de

micropropagação era composto pelos sais básicos e vitaminas de Murashige & Skoog
(1962), suplementado com 30g/L de sacarose e 2,OmgJL de BAP (Miachir, 1992).
A cultura de calos foi iniciada com a inoculação dos explantes em meio de
cultura contendo os sais básicos e vitaminas de Murashige & Skoog (I 962),
suplementado com 30gIL de sacarose, 2,5mgIL de NAA e 0,5mgIL de BAP, solidificado
com 2,3g/L de Phytagel (Sigma) e o pH 5,7 ajustado com KOH IN antes da
autoclavagem a 120°C por 30 minutos. Os frascos utilizados foram tubos de dieta de
30rnL fechados com papel alumínio. As culturas foram mantidas em sala de crescimento
no escuro e à temperatura de 25 ± 2°C (Miachir, 1992).

26

3.3.2- Estabelecimento da cultura de células em suspensão

Após 120 dias de cultivo, os calos produzidos à partir de segmentos radiculares
foram separados dos explantes, desintegrados em pequenos aglomerados e 5g de calos
foram transferidos para 100rnL de meio de cultura líquido de mesma composição em
erlemmeyers de 250mL e mantidos sob agitação (60 rpm) e mesmas condições de
cultivo para a devida adaptação das células. Foram realizadas transferências a cada 20
dias de cultivo.

3.4- Phaseolus vulgaris

3.4.1- Estabelecimento da cultura de calos

Embriões maduros foram retirados de sementes desinfestadas em solução de
hipoclorito de sódio comercial (Q-Boa) a 20% (v/v) por 20 minutos e em solução de
etanol 70% (v/v) por 1 minuto. Lavou-se as sementes 3 vezes em água destilada
autoclavada, em câmara asséptica. Os embriões, ainda em condições assépticas, foram
retirados e inoculados em meio de cultura contendo os sais básicos e vitaminas de
Murashige e Skoog (1962), suplementado com 5,OmgIL de 2,4-D, 30g/L de sacarose,
solidificado com 2,3g/L de Phytagel (Sigma) e o pH 5,7 ajustado com KOH IN antes da
autoclavagem a 120°C por 30 minutos. Os frascos utilizados foram tubos de dieta de
30rnL fechados com papel alumínio. As culturas foram mantidas em sala de crescimento
sob condições de fotoperíodo de 16/8 horas (claro/escuro) provido por lâmpadas
fluorescentes que forneciam uma radiação fotossinteticamente ativa de

50,8

±6,6~mol.m-2.s-1 a 30cm das culturas, medido com sensor quântico modelo Li-250 (Li-

Cor) e temperatura de 25 ± 2°C (Gallo, 1994).
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3.4.2- Estabelecimento da cultura de células em suspensão
Após 60 dias em meio de cultura, os calos produzidos à partir dos embrião
inoculados foram separados dos explantes, desintegrados em pequenos aglomerados e 5g
de calos foram transferidos para IOOmL de meio de cultura líquido contendo os sais
básicos e vitaminas de Murashige e Skoog (1962), suplementado com 2.0mgIL de 2,4-D,
30gIL de sacarose e pH 5,7 ajustado com KOH IN antes da autoclavagem a 120°C por
30 minutos. Os frascos utilizados foram erlemmeyers de 250mL, mantidos sob agitação
(60 rpm) e mesmas condições de cultivo para a devida adaptação das células.
Transferências periódicas foram realizadas a cada 20 dias de cultivo.

3.5- Teste do efeito de diferentes fontes de carbono
A fim de se testar o efeito de diferentes fontes de carbono nas culturas de células
em suspensão de plantas, as culturas de cada espécie depois de adaptadas, foram
transferidas para meio de cultura líquido de mesma composição de sais, vitaminas (meio
MS) e fitorreguladores, mas diferindo quanto a fonte de carbono. Foram transferidos
0,5g de células (peso fresco) para erlemmeyers de 125mL contendo 50mL de meio de
cultura suplementado com 30gIL de sacarose ou 60gIL de galactose ou 60 gIL de
sorbitol ou l20gIL de glicerol, embora estas concentrações sejam citadas na literatura
como tóxicas para células de algumas plantas, a nossa preocupação foi a de fornecer a
mesma concentração de carbono em todos os tratamentos. Cada carboidrato foi
considerado um tratamento e cada tratamento era constituído de 10 frascos
correspondente aos dias de amostragem O, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45, para
avaliação do crescimento celular. Assim, ao todo, foram realizadas quatro repetições,
cada repetição correspondendo a um bloco. O bloco, por sua vez, era constituído de
todos os tratamentos em todos os dias (num total de 10) de análise.
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3.6- Estudo do ganho de biomassa

o crescimento celular foi avaliado com base em dois parâmetros:

massa fresca e

massa seca em gramas. Em cada dia de análise de crescimento (O, 5, 10, 15, 20, 25, 30,
35, 40 e 45 dias), um frasco de cada tratamento foi filtrado a vácuo em papel Whatman
número 1 e as células retidas no papel foram pesadas a fim de se avaliar a massa fresca
das culturas. Após liofilização por 24 horas, as células foram novamente pesadas para se
avaliar a massa seca. A taxa de crescimento absoluto médio

(~St)

foi determinada pela

eq. (1) e o aumento de massa fresca (~Ft) das culturas foi avaliada segundo a eq. (2).

~St =

~Ft

PSt - PSo

(1)

= PFt - PFo

(2)

onde: PSt = massa seca no tempo t
PSo = massa seca inicial
t = tempo em dias correspondente ao ponto de inflexão da curva de
crescimento
PFt = massa fresca no tempo t
PFo = massa fresca inicial

3.7- Preparo do extrato para análise da atividade enzimática

Para a análise das atividades enzimáticas e concentração protéica, amostras de
0,04g de células em suspensão liofilizadas foram colocadas em almofariz, congeladas
em nitrogênio líquido e trituradas em presença de 2 mL de tampão extrator contendo
HEPESlNaOH 200mM pH7.5, EDTA.Na2 20IlL.\1, DTT 1mM, acetato de magnésio
10mM e PVP 10%, para dar início ao processo de extração. Depois de macerada em
tampão extrato r, as amostras foram centrifugadas a 10.000xG por 20 minutos a 4°C em
centrífuga Eppendorf modelo 5403. Após centrifugação e descarte do precipitado foi
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aproveitado e medido o volume do sobrenadante que foi utilizado como fonte de
enzimas.

3.8- Análise da atividade enzimática

As atividades de todas as enzimas foram avaliadas pelo monitoramento da
oxidação/redução do NAD(P)H / NAD(p) espectrofotometricamente a 340nm
(Espectrofotômetro U-3210, Hitachi). As análises foram conduzidas a 25°C num volume
final de reação de IrnL. As atividades foram determinadas sob condições de saturação
de substrato e pH ótimo. As misturas de reações foram inicialmente incubadas pelo
menos por 3 minutos para se observar a apropriada estabilização antes da adição do
composto que desencadearia a reação.

3.8.1-sacarose sintase (UDP-glicose: D-frutose 2-glicosiltransferase, EC 2.4.1.13)

A mistura de reação continha num volume final de 1 rnL: tampão NAD
(HEPES/NaOH IOOmM pH7.S; acetato Mg 3mM; DTT SmM; glicose 1,6 bisfosfato
O.02mM; NAD O.5mM), sacarose lOOmM, UDP O,SmM, PPi lmM, 2 unidades de
fosfoglicomutase e 2 unidades de glicose 6-fosfato desidrogenase. A reação,
representada pela equação abaixo, foi iniciada pela adição da mistura de sacarose, 'UDP
e PPi (Sung et al., 1989).

UDP
Sacarose ' -

frutose

PPi

L. UDPG

Sacarose
Sintase

\...

UTP

NAD

NADH

L., glicose I-P ----. glicose 6-P ~ 6-fosfogluconato

UDPG

pirofosforilase

fosfoglicomutase

glicose 6-P
desidrogenase
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3.8.2-uridina difosfato glicose pirofosforilase (UTP: D-glicose l-fosfato uridiltransferase,
EC 2.7.7.9)

A mistura de reação continha num volume final de 1mL: tampão NAD
(HEPESlNaOH 100mM pH7.5; acetato Mg 3mM; DTT SmM; glicose 1,6 bisfosfato
O.02mM; NAD O.5mM), UDPG 1mM, PPi 1mM, 2 unidades de fosfoglicomutase e 2
unidades de glicose 6-fosfato desidrogenase. A reação, representada pela equação
abaixo, foi iniciada pela adição do PPi (Huber & Akazawa, 1986).

PPi
UDPG

UTP

\.

NAD

)~ glicose l-P

UDPG

\..."t~ 6-fosfogluconato

• glicose 6-P

fosfoglicomutase

pirofosforilase

NADH

glicose 6-P
desidrogenase

3.8.3- frutoquinase (EC 2.7.1.4)

A mistura de reação continha num volume final de 1mL: tampão NAD
(HEPESlNaOH IOOmM pH8.0; acetato Mg 3mM; DTT SmM; glicose 1,6 bisfosfato
O.02mM; NAD O.5mM), frutose O,5mM, ATP ou UTP 1mM, 2 unidades de glicose 6fosfato desidrogenase e 2 unidades de fosfoglicose Ísomerase. A reação, representada
pela equação abaixo, foi iniciada pela adição do ATP (Huber & Akazawa, 1986).

ATP
frutose

\

ADP

L~ frutose 6-P

frutoquinase

NAD
.. glicose 6-P

NADH

V .. 6-fosfogluconato

fosfoglicose

glicose 6-P

lsomerase

desidrogenase
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3.8.4- glicoquinase (EC 2.7.1.2)

A mistura de reação continha num volume final de 1mL: tampão NAD
(HEPESlNaOH 100mM pH8.0; acetato Mg 3mM; DTT 5mM; glicose 1,6 bisfosfato
0.02mM; NAD 0.5mM), glicose 5mM, ATP lmM e 2 unidades de glicose 6-fosfato
desidrogenase. A reação, representada pela equação abaixo, foi iniciada pela adição do
ATP (Huber & Akazawa, 1986- modificado).

ATP
Glicose

ADP

NAD

\.L~ glicose 6-P

NADH

\.

.J ~ 6-fosfogluconato

glicose 6-P

glicoquinase

desidrogenase

3.8.5-fosfofrutoquinase
fosfotransfer~EC

dependente

de

PPi

(pirofosfato:

D-frutose

6-fosfato

1-

2.7.1.90)

A mistura de reação continha num volume final de ImL: tampão NADH
(HEPESlNaOH 100mM pH7.5; acetato Mg 3mM; DTT 5mM; NADH O.3rnM), frutose
6-fosfato 10

~

frutose 2,6-bisfosfato 2

~

PPi lmM, 0,6 unidades de aldolase, 14

unidades de triose fosfato-isomerase e 2 unidades de glicerol 3-fosfato desidrogenase. A
reação, representada pela equação abaixo, foi iniciada pela adição do PPi (Xu et aI.,
1986).
DHAP
' "Triose P-isomerase
PPi
Frutose 6-P

Pi

~frutose

fosfofrutoquinase

~

/
1, 6-P

NADH

~gliceraldeído 3-P

aldolase

NAD

\...L ~ 3PGA

gliceraldeído 3-P
desidrogenase
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3.8.6-fosfofrutoquinase dependente de ATP ou UTP (ATP: D-frutose 6-fosfato 1fosfotransferase EC2.7.1.11)

A mistura de reação continha num volume final de 1mL: tampão NADH

(HEPES/NaOH 100mM pH7.5; acetato Mg 3mM; DTT 5mM; NADH 0.3mM), frutose
6-fosfato 10 mM, ATP ou UTP hnM, 0,6 unidades de aldolase, 14 unidades de triose
fosfato-isomerase e 2 unidades de glicerol 3-fosfato desidrogenase. A reação,
representada pela equação abaixo, foi iniciada pela adição do ATP (Sung et aI., 1989).

DHAP

ATP

ADP

/

Frutose 6-P ~frutose 1, 6-P
fosfofrutoquinase

",\ose P-isomerase NADH

-----.~ gliceraldeído 3-P
aldolase

NAD

\,...L~3PGA

gliceraldeído 3-P
desidrogenase

3.8.7- frutose 1,6-bisfosfatase
A mistura de reação continha num volume final de lmL: tampão Tricine 100mM

pH 8.8, frutose 1,6-bisfosfato lmM, EDT ANa2 1,2%, acetato de magnésio 5mM, ADP
lmM, 6 unidades de glicose 6-fosfato desidrogenase e 3 unidades de fosfoglicose
isomerase. A reação, representada pela equação abaixo, foi iniciada pela adição do ADP
(Racker, 1962).
ADP
frutose 1,6-P \..

ATP

NAD

.L.. frutose 6-P

.. glicose 6-P

V

NADH

.. 6-fosfogluconato

frutose 1,6

fosfoglicose

glicose 6-P

bisfosfatase

lsomerase

desidrogenase
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3.8.8- Invertase ácida (EC 3.2.1.26)

A mistura de reação continha num volume final de lmL: tampão de incubação
ácido (K2HP04 70mM; ácido cítrico 40rnM; pH 5.0) e sacarose 25mM, foi incubada por
15 minutos a 25°C. Após a paralisação da reação por fervura, foi adicionado NaOH para
trazer o pH da solução de reação para 7.5, tampão NAD (HEPESlNaOH 100mM pH7.5;
acetato Mg

3mM; DTT 5mM; NAD O.5mM), ATP lmM, 2 unidades de hexoquinase

e 2 unidades de glicose 6-fosfato desidrogenase. A reação, representada pela equação
abaixo, foi iniciada pela adição do ATP (Xu et al., 1989).

A TP

Sacarose - - -•• frutose + glicose
invertase

\.

ADP

NAD

J. glicose 6-P

hexoquinase

NADH

V.6-fosfogluconato

glicose 6-P
desidrogenase

3.8.9- Invertase neutra (EC 3.2.1.26)

A mistura de reação continha num volume final de lmL: tampão de incubação
neutro (K2HP04 160mM; ácido cítrico 20mM; pH 7.0) e sacarose 100mM, foi incubada
por 15 minutos a 25°C. Após a paralisação da reação por fervura, foi adicionado tampão
NAD (HEPES/NaOH 100mM pH7.5; acetato Mg 3mM; DTT 5mM; NAD 0.5mM),
ATP ImM, 2 unidades de hexoquinase e 2 unidades de glicose 6-fosfato desidrogenase.
A reação, representada pela equação abaixo, foi iniciada pela adição do ATP (Xu et aI.,
1989).

Sacarose

----.;~.frutose
invertase

ATP

+ glicose

ADP

NAD

\..L~ glicose 6-P

hexoquinase

NADH

\... L.6-fosfogluconato

glicose 6-P
desidrogenase
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3.8.10- sorbitol desidrogenase NAD-dependente

(poliol~

NAD 5-oxidoredutase, EC

1.1.1.14)

A mistura de reação continha num volume final de 1mL: tampão Tricine 50mM

pH 8.5, acetato de magnésio 5mM e sorbitol 80mM. A reação, representada pela
equação abaixo, foi iniciada pela adição do sorbitol (DoehIert et aI., 1988).

NAD

Sorbitol

NADH

\.. .!. frutose
sorbitol
desidrogenase

3.8.11- glicose 6-fosfato desidrogenase (D-glicose 6-fosfato: NADP l-oxidoredutase, EC
1.1.1.49)

A mistura de reação continha num volume final de 1mL: tampão HEPES 50mM
pH 7.2, acetato de magnésio 5Mm, NADP ImM e glicose 6-fosfato ImM. A reação,
representada pela equação abaixo, foi iniciada pela adição da glicose 6-fosfato (Doehlert
et a!., 1988).

NAD

Glicose 6-P

\..

NADH

L

.6-fosfogluconato

Glicose 6-P
desidrogenase

3.8.12- glicerolquinase

A mistura de reação continha num volume final de lmL: tampão NAD
(HEPESlNaOH lOOmM pH8.0; acetato Mg 3mM; DTT 5mM; glicose 1,6 bisfosfato
O.02rnM; NAD O.5mM), glicerol 3mM, ATP lmM e 2 unidades de glicerol 3-fosfato
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desidrogenase. A reação, representada pela equação abaixo, foi iniciada pela adição do
ATP (Grunnet & Lundquist, 1967 - modificado).

ATP
Glicerol

ADP

NAD

"--!'. Glicerol3-P
glicerolquinase

"--

NADH

L ~ DHAP

Glicerol 3-P desidrogenase

3.8.13- glicero13-fosfato desidrogenase
A mistura de reação continha num volume final de lmL: tampão NAD

(HEPESlNaOH 100mM pH8.0; acetato Mg 3mM; DTT SmM; glicose 1,6 bisfosfato
O.02mM; NAD O.SmM), glicerol 3mM, ATP ImM e 2 unidades de glicerolquinase. A
reação, representada pela equação abaixo, foi iniciada pela adição do ATP (Grunnet &
Lundquist, 1967 - modificado).

ATP
Glicerol

ADP

\....J' .. Glicerol3-P
glicerolquinase

NAD

NADH

\,..L ~ DHAP

Glicerol 3-P
desidrogenase

3.8.14- aldose redutase
A mistura de reação continha num volume final de 1mL: tampão NAD

(HEPESlNaOH 100mM pH8.0; acetato Mg 3mM; DTT SmM; glicose 1,6 bisfosfato
O.02mM; NAD O.SmM) e glicerol 3mM. A reação, representada pela equação abaixo, foi
iniciada pela adição do glicerol (Metzler, 1977).
NAD
Glicerol

NADH

\....J' ~ Gliceraldeído
glicerol

desidrogenase
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3.9- Cálculo e expressão da atividade das enzimas:

As densidades óticas à 340 nm obtidas foram utilizadas segundo a eq. (3) para o
cálculo da atividade das enzimas que foram expressas em nmoUrnin x mg proteína.

D0340 X 1 000000/6,22 x (extrato flL x conteúdo de proteína J.lg/flL)

(3)

3.10- Análise da concentração protéica:

o teor de

proteína na suspensão celular foi determinado com base no método

descrito por Bradford (1976), onde 10flL de extrato das amostras foram adicionados a
ImL do reagente de Bradford (50 mg Coomosie Briliant Blue G-250, dissolvido em 25
ml de etanol, adiciona-se 50 ml de ácido fosfórico e completa-se o volume a 500 ml com
água) para reagir por 10 minutos. Após a reação, determinou-se a concentração protéica
das amostras espectrofotometricamente com base na densidade ótica a 590nm tomandose como base uma reta padrão construída com BSA (soro albumina bovina) em
concentrações de proteína variando de 0,5 a 5,0 flg.

3.11- Análise Estatística

Utilizando-se do sistema para análise estatística SAS, foi realizada a análise da
variância segundo o modelo fatorial de 4XlO, no delineamento em blocos casualizados,
com 4 repetições, assim como a análise de variância da regressão polinomial. Foi
utilizada a transformação logaritmo para os dados em miligramas para as variáveis
massa fresca e massa seca e a transformação XO,2 para a variável proteína.
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4- RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1- Ganho de biomassa

4.1.1- Massa fresca

A fonte de carbono afetou intensa e distintamente o ganho de massa fresca pelas
culturas de célula em suspensão das três espécies de plantas como observado nas Figuras
3,4 e 5 e Tabelas AI, A2 e A3 (Apêndice) para Bauhiniaforficata, ClIrcuma zedoaria e
Phaseollls vulgaris, respectivamente.

A sacarose, que é a fonte de carbono rotineiramente utilizada nos trabalhos in
vitro com células de plantas, foi a que proporcionou maior ganho de massa fresca entre

os carboidratos testados. O maior crescimento foi atingido por P. vulgaris com
APF25 =5,793g, seguido de C. zedoaria com APF3s =4,926g e B. forficata com
APF 4o=1,428g. Tanto as culturas de C. zedoaria como de P. vulgaris apresentaram uma
curva de crescimento sigmoidal característica (Figuras 4 e 5) representada por uma fase
inicial "lag", onde o crescimento é lento devido a adaptação das células ao novo meio de
cultura, seguida por uma fase "log", caracterizada pelo crescimento intenso da cultura
até atingir uma fase estacionária no final do período, podendo esta ser ou não seguida
por uma fase de decréscimo na massa fresca da cultura, que representa o ponto onde não
há mais sacarose suficiente no meio e a manutenção das células ocorre pelo consumo de
reservas internas próprias ou devido ao acúmulo de produtos tóxicos no meio de cultura
excretados pelas células.
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Figura 3: Efeito de diferentes fontes de carbono no crescimento celular (ganho de massa
fresca) de culturas de células em suspensão de Bauhinia forficata Link
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Figura 4: Efeito de diferentes fontes de carbono no crescimento celular (ganho de massa
fresca) de culturas de células em suspensão de Curcuma zedoaria (R2 sacarose
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Figura 5: Efeito de diferentes fontes de carbono no crescimento celular (ganho de massa
fresca) de culturas de células em suspensão de Phaseolus vulgaris (R2sacarose
2
= 0,7822; R sorbitoI = 0,5010; R 2galactose = 0.5088; R 2glicerol = 0,5255).
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As culturas de B. forficata não apresentaram comportamento semelhante ao
observado para C. zedoaria e P. vu/garis. Ao invés de uma curva sigmoidal típica, o
crescimento das culturas de células em suspensão de B. forficata pode ser representado
por uma reta. A razão para esta espécie fugir ao modelo padrão comum seguido pela
maioria das espécies pode ser atribuído ao baixo crescimento observado nestas culturas
(Figura 3) que é bem inferior àquele apresentado pelas culturas de C. zedoaria (Figura 4)
e P. vu/garis (Figura 5). No caso das culturas de células em suspensão de B. forficata o
esgotamento da sacarose, assim como a síntese significativa de substâncias tóxicas por
estas células provavelmente não estariam ocorrendo, o que as manteriam em
crescimento contínuo por período de tempo mais longo.
O sorbitol que está presente como produto da fotossíntese e chega a representar
até 90% do carbono exportado das folhas em alguns membros das famílias Rosaceae,
Prunoideae e Spiroideae, parece ser uma fonte de carbono promissora para a utilização

in vitro por células de plantas (Welander et al., 1989; Borkowska & Szczerba, 1991;
Marino et al., 1993; Karhu, 1997). Porém, em B. forficata, C. zedoaría e P. vu/garis,
espécies testadas neste trabalho, o sorbitol não estimulou o crescimento das culturas de
células em suspensão, levando mesmo a uma diminuição da massa inicial após 45 dias.
A variação da massa fresca avaliada pelo parâmetro L1PFt foi de 0,007g para B. forficata
aos 35 dias (Tabela Al- Apêndice), 0,026g para C. zedoaria aos 45 dias (Tabela A2Apêndice) e -O,093g para P. vulgaris aos 35 dias (Tabela A3- Apêndice).
Os resultados negativos obtidos com o sorbitol mostram que, talvez por não ser
um açúcar encontrado nos exudatos de seiva de floema das espécies estudadas
(Zimmermann & Ziegler, 1975), o mesmo não possa ser utilizado por células em
suspensão destas espécies como fonte de carbono e energia. Este fato pode estar
relacionado com a dificuldade de absorção deste carboidrato ou com a ausência das
enzimas do metabolismo dos açúcares alcoólicos nestas espécies (Jain et al., 1997) como
mostram os resultados obtidos neste trabalho com a enzima sorbitol desidrogenase
(Tabelas 2, 3 e 4). Resultados similares foram obtidos para os gêneros Syringa e A/nus
(Welander et aI., 1989), Quercus (Romano et aI., 1995) e Peplis (Samyn, 1995).
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o glicerol, que já havia se mostrado incapaz de promover o crescimento in vitro
de calos de Lactuca (Roberts & Baba, 1982) e Citrus (Kahn, 1995), também não
propiciou aumento significativo de massa fresca nas culturas de células das espécies
estudadas. Ao contrário, em C. zedoaria (Tabela A2- Apêndice) e P. vu/garis (Tabela
A3- Apêndice), houve uma diminuição da massa fresca das culturas após 45 dias e em B.
forficata, esta não se alterou. Os valores de .M>Ft foram de 0,076g para B. forficata aos

40 dias, -O, 120g para C. zedoaria aos 40 dias e -O,211g para P. vu/garis aos 45 dias.
Segundo Jones & Veliky (1980), o glicerol se torna tóxico para certas culturas
quando utilizado em concentração acima de 3% no meio de cultura. Este fato pode
explicar os resultados obtidos já que nas condições estudadas o glicerol foi utilizado na
concentração de 12%, quatro vezes superior a concentração limitante citada pelos
autores. Além disto, a ausência de atividade das enzimas responsáveis pela
metabolização do glicerol (glicerolquinase, glicerol 3-fosfato desidrogenase e aldose
redutase) (Tabelas 2, 3 e 4) a compostos que entrariam diretamente nas vias glicolíticas
ou gliconeogênicas poderia ser outro fator que estaria limitando o desenvolvimento das
células em meio suplementado com glicerol como fonte de carbono.
A galactose vem sendo utilizada para a suplementação dos meios de cultura
porque é absorvida por células de plantas, podendo ser incorporada na parede celular ou
utilizada na síntese de sacarose (Maretzki & Thom, 1978).
As culturas de células em suspensão de C. zedoaria quando cultivadas em
galactose apresentaram acúmulo de massa fresca final que correspondeu a três vezes
menos do que o observado em presença de sacarose. O crescimento aos 35 dias foi
também 10 vezes menor, o que pode ser observado pelos valores M>F35=4,926g para
sacarose e M>F35=0,452g para galactose. Menor crescimento celular em galactose
quando comparado com sacarose foi também observado em Beta vu/garis (Monroy et
aI., 1994) e Citrus deliciosa (Cabasson et al., 1995).
As culturas de B. forficata e P. vu/garis não apresentaram crescimento
mensurável quando cultivadas em meio com galactose (.M>F 40=0,088g e M>F 35 = -0,241g,
respectivamente), embora outros trabalhos mostrem seu efeito benéfico sob o
crescimento de Picrasma quassioides (Scragg & Allan, 1986) e de Peplis diandra
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(Samyn, 1995) e sob a diferenciação celular de Rosa rugosa (Kunitake et aI., 1993), de

Triticum aestivum (Navarro, 1994) e de Citrus (Cabasson et al., 1995). A razão pela qual
células em suspensão cultivadas em galactose não crescem pode ser atribuída ao efeito
tóxico da galactose sob culturas in vitro, que foi primeiro registrado por Maretzki &
Thom (1978) e que se caracteriza por necrose e posterior morte celular. Recentemente,
tem-se confirmado o efeito negativo da galactose sob algumas espécies cultivadas in

vitro como Dioscorea deltoidea (Rokem et al., 1985) e Zea mays (Swedlund & Locy,
1993).

4.1.2- Massa seca

Os resultados obtidos para o ganho de massa seca podem ser observados nas
Figuras 6, 7 e 8 e nas Tabelas A4, AS e A6 (Apêndice) para B. forficata, C. zedoaria e

P. vulgaris, respectivamente. Do mesmo modo que ocorreu com a massa fresca, a
variação de massa seca entre os tratamentos foi bastante significativa.
A exemplo do que ocorreu com o ganho de massa fresca, somente a sacarose,
que é amplamente utilizada como fonte de carbono na suplementação do meio de cultura
da maioria das espécies de plantas, inclusive dos gêneros Curcuma (Dekkers et aI.,
1991; Barthakur & Bordoloi, 1992), Bauhinia (Kumar, 1992; Upreti & Dhar, 1996) e

Phaseolus (Dillen et aI., 1996; Barros et al., 1997), promoveu acúmulo significativo de
massa seca nas três espécies estudadas. O maior acúmulo foi observado em P. vulgaris
onde LlPS 2S= 0,650g, seguido de C. zedoaria com M>S2s=0,193g e B. forficata com
LlPS 40= 0,137g. O mesmo comportamento observado para as curvas de crescimento em
termos de massa fresca para as três culturas foi também observado para massa seca. C.

zedoaria (Figura 7) e P. vulgaris (Figura 8) apresentaram curvas de crescimento
sigmoidais típicas, enquanto que B. forficata (Figura 6) apresentou uma reta. Por ser B.

foificata a única lenhosa entre as três espécies estudadas, é possível que este
comportamento apresentado por esta espécie, que foge ao padrão comum apresentado
pela maioria das espécies de plantas estudadas, seja uma caracteristica comum deste tipo
de leguminosas.
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Figura 6: Efeito de diferentes fontes de carbono no crescimento celular (ganho de massa
seca) de culturas de células em suspensão de Bauhinia forficata Link
(R2 sacarose = 0,8185; R 2 sorbitol = 0,2708; R 2galactose = 0,5875; R2 g1icerol =
0,3355).
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Figura 7: Efeito de diferentes fontes de carbono no crescimento celular (ganho de massa
seca) de culturas de células em suspensão de Curcuma zedoaria Roscoe
(R2sacarose = 0,9304; R 2 sorbitol = 0,3998; R 2 galactose = 0,8777; R2gIicerol =
0,5342).
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47

De uma manelra geral, as fontes de carbono alternativas não alteraram
significativamente o perfil de acúmulo de massa seca das culturas de célula em
suspensão nas três espécies estudadas durante o periodo de cultivo. Porém, glicerol em

B. forficata (Figura 6) e galactose em C. zedoaria (Figura 7) e B. forficata (Figura 6),
proporcionaram certo crescimento, mas sempre inferior ao obtido com a sacarose.
O valor de M>S aos 35 dias para as culturas de B. forficata e de P. vulgaris
crescendo em sorbitol como fonte de carbono foi zero. A inalteração da massa seca em
culturas de células in vitro mantidas em sorbitol pode ocorrer, segundo Jain et aI. (1997),
devido ao fato de que o sorbitol age principalmente como regulador osmótico e, ao
contrário do que ocorre com a sacarose, este não estimula o crescimento in vitro além do
que este pode não ser metabolizado pela maioria das plantas. Nos experimentos
realizados ambos os fatores podem ter influenciado os resultados negativos obtidos com
a utilização do sorbitol já que este foi adicionado ao meio de cultura na concentração de
6% enquanto que a sacarose foi utilizada na concentração de 3%. Além disto, os
resultados da atividade da sorbitol desidrogenase, que é a enzima responsável pela
metabolização do sorbitol a fruto se, mostram uma atividade muito baixa ou não
detectável desta enzima nas culturas das três espécies estudadas. Nas culturas de células
em suspensão de C. zedoaria foi observado um pequeno crescimento (M>S45=O,016g),
onde o acúmulo de massa seca máximo foi 5 vezes menor nesta fonte de carbono do que
em sacarose.
O glicerol que proporClOnou crescimento final de cultura de células em
suspensão de Acer pseudoplatanus comparável com o crescimento das mesmas
observado em sacarose (Grout et aI., 1976), em culturas de células de B. forficata
promoveu crescimento expresso em aumento de massa seca 3,5 vezes menor do que
aquele obtido para sacarose (LlPS 40=O,039g) ou um acúmulo de massa seca máximo 2
vezes menor. As culturas de C. zedoaría apresentaram acúmulo de massa seca máximo 5
vezes menor do que a observada para sacarose, com um aumento de massa seca expresso
por LlPS4s=O,014g. Por outro lado, esta fonte de carbono não alterou o perfil de acúmulo
de massa seca das culturas de células em suspensão de P. l'Ulgaris (LlPS35 =O,OOg).
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A galactose promoveu aumento de massa seca em B. forficata (APS 4o=O,021g) e
C. zedoaria (APS35=O,053g) de cerca de 3,6 e 6,5 vezes menor do que o obtido com

sacarose. O maior crescimento de células in vitro cultivadas em sacarose quando
comparado com o crescimento das mesmas em meio suplementado com galactose se
deve a maior eficiência das células no aproveitamento da sacarose como fonte de
carbono (Monroy et al., 1994).
Nas culturas destas espécies não se observou os sintomas de toxidez que
geralmente se desenvolvem em culturas quando a galactose é utilizada em concentrações
elevadas no meio de cultura (Maretzki & Thorn, 1978; Lemos & Blake, 1996). Maretzki
& Thom (1978), destacam que quando não adaptadas à galactose, células em suspensão
de Saccharum sp se tomam necróticas e param de crescer. Por sua vez, após adaptação,
estas células apresentavam um crescimento próximo àquele obtido em meio
suplementado com sacarose. Isto nos leva a crer que C. zedoaria apresenta uma
capacidade de adaptação a esta fonte de carbono superior à apresentada por B. forficata.
Culturas de células em suspensão de P. l'Ulgaris não se adaptaram ao meio
suplementado com galactose (APS40=O,021g) durante os 45 dias de cultivo e
apresentaram início de oxidação caracterizado pelo escurecimento das células, indicando
início do desenvolvimento do processo de toxidez descrito anteriormente.
Em todos os casos fica claro a superioridade da sacarose em relação às outras
fontes de carbono. Isto não descarta a possibilidade da utilização destas fontes
alternativas em outras espécies ou mesmo nas espécies estudadas como é o caso da
galactose em C. zedoaria e B. forficata e do glicerol em B. forficata. Pelas Figuras 6 e 7
podemos observar uma tendência de aumento de massa seca nestas culturas para as
fontes alternativas de carbono mencionadas anteriormente, no final do período de
cultivo. O cultivo destas células por período de tempo mais longo que 45 dias poderia
confirmar tais suposições. Além disto não fica descartada a hipótese de consorciação da
sacarose com estas fontes alternativas de carbono visando a obtenção de resultados
específicos como a diferenciação celular ou seleção de células resistentes a fatores
ambientais como o estresse térmico e hídrico. Também parece necessário que testes
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utilizando outras concentrações das fontes de carbono aqui testadas sejam executados
visando a otimização do crescimento em cada uma delas.

4.2- Acúmulo de proteína

Segundo Raghavan (1983), para se detectar mudanças na composição de
macromoléculas durante o ciclo de crescimento de um tecido, é comum lançar mão de
estratégias que obtenham uma medida quantitativa de níveis de síntese de
macro moléculas e o aumento ou diminuição delas devido a síntese ou degradação. As
macromoléculas nas quais tem se empregado maiores esforços são as proteínas e os
ácidos nucléicos. No presente trabalho, foi efetuado o acompanhamento de mudanças
na concentração protéica das células em suspensão durante o periodo de cultivo (Figuras
9,10 e 11 e Tabelas A7, A8 e A9- Apêndice).
A sacarose que é a fonte de carbono que propiciou maior acúmulo de massa
fresca e seca nas três culturas estudadas, também proporcionou o maior acúmulo
protéico (Figuras 9, 10 e 11), principalmente para células de C. zedoaria e P. vu/garis,
onde a concentração de proteína das células cultivadas em sacarose foi bem maior do
que a observada nas mesmas crescendo em meio de cultura suplementado com sorbtiol,
galactose ou glicerol.
O aumento observado na concentração protéica das culturas de células em
suspensão crescendo em fontes de carbono que não causaram aumento de matéria fresca
e seca, provavelmente ocorreu as custas da mobilização de reservas internas de carbono
presentes nas células como açúcares redutores, sacarose e amido (Frick, 1994). Este fato
explica os aumentos na concentração protéica provocados pelo sorbitol em B. forficata e
P. vu/garis onde nenhum ganho de biomassa foi observado.
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Resultados contraditórios foram obtidos quando células de C. zedoaria foram
cultivadas em galactose. Neste caso houve aumento de massa seca e concentração
protéica das células no início do cultivo, como o observado quando a sacarose foi
utilizada como única fonte de carbono (Figuras 7 e 10). Em nenhum caso as fontes de
carbono alternativas proporcionaram acúmulo de proteína superior aquele observado em
sacarose, como ocorrido em Citros (Vu et al., 1993; 1995) quando o glicerol foi
empregado como única fonte de carbono.

4.3- Atividade das enzimas do metabolismo de carboidratos

Embora os carboidratos sejam de grande importância para o crescimento,
desenvolvimento e diferenciação celular em cultura de tecidos, o metabolismo de
carbono in vitro continua pouco compreendido (Romano et aI., 1995).
Os extratos de células em suspensão de B. forficata, C. zedoaria e P. vu/garis
cultivadas em meio de cultura líquido suplementado com sacarose, contém todas as
enzimas necessárias para a conversão de sacarose a piruvato conforme mostrado na
Figura 12. A enzima glicose 6-fosfato desidrogenase, que inicia a via pentose fosfato
também está presente.
As atividades específicas destas enzimas nas células das três espécies
estudadas cultivadas em meio de cultura contendo sacarose estão relacionadas nas
Tabelas 2, 3 e 4. Comparado aos resultados encontrados por Boll (1991) em culturas de
células em suspensão de Picea abies crescendo em meio de cultura suplementado com
sacarose, as enzimas invertase ácida e neutra e UDP glicose pirofosforilase apresentaram
atividades específicas bastante elevadas, superior a 300 nmol/min x mg proteína,
enquanto que atividade específica baixa, inferior a 18 nmol/min x mg proteína, foi
encontrada para a enzima frutose 1,6 bisfosfatase em B. forficata e C. zedoaria. Também
as enzimas envolvidas no metabolismo do glicerol: glicerolquinase, glicerol 3-fosfato
desidrogenase e aldose redutase apresentavam atividade muito baixa.
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negrito).
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Tabela 2: Atividade específica (nmol/min x mg proteína) das enzimas do metabolismo
de carboidratos e concentração protéica (Jlg/mg peso seco) em culturas de
células em suspensão de Bauhinia forficata Link, crescendo em sacarose,
nos dias O, 15, 30 e 40.

TEMPO DE CRESCIMENTO (dias)
30

40

472.8

33869.2

2513.0

ND

637.3

32045.8

2541.0

Fosfofrutoquinase - ATP

117.9

133.6

ND

29.4

Fosfofrutoquinase - PPi

ND

494.3

2540.2

237.0

Sacarose sintase

ND

ND

ND

ND

Glicose 6-fosfato desidrogenase

ND

235.8

ND

132.2

UDPG pirofosforilase

ND

3309.7

ND

2320.4

Frutoquinase

ND

26.2

ND

37.9

Glicoquinase

ND

31.8

ND

4.7

Sorbitol desidrogenase

ND

ND

ND

ND

Aldose redutase

ND

ND

ND

9.0

Glicerol 3-fosfato desidrogenase ND

ND

ND

ND

Glicerol quinase

ND

ND

ND

ND

Frutose 1,6 difosfatase

ND

35.9

ND

ND

PROTEÍNA

2.9

26.0

2.7

19.5

ENZIMAS

O

Invertase ácida

46.7

Invertase neutra

ND= não detectável

15
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Tabela 3: Atividade específica (nmollmin x mg proteína) das enzimas do metabolismo
de carboidratos e concentração protéica (J.lg/mg peso seco) em culturas de
células em suspensão de Curcuma zedoaria Roscoe, crescendo em sacarose,
nos dias O, 15,30 e 40.

TEMPO DE CRESCIMENTO (dias)
ENZIMAS

O

15

30

40

Invertase ácida

ND

3833.5

10059.5

925.5

Invertase neutra

ND

4853.1

9127.3

2666.5

Fosfofrutoquinase - ATP

211.4

152.2

98.5

ND

Fosfofrutoquinase - PPi

ND

1750.3

714.9

414.3

Sacarose sintase

76.9

126.3

83.9

43.8

Glicose 6-fosfato desidrogenase

209.9

291.5

270.3

28.4

UDPG pirofosforilase

6655.9

7767.0

5128.6

3218.7

Frutoquinase

129.2

130.3

120.3

76.4

Glicoquinase

36.1

78.2

82.7

26.4

Sorbitol desidrogenase

ND

ND

ND

ND

Aldose redutase

ND

ND

ND

ND

Glicero13-fosfato desidrogenase

19.9

3l.3

ND

ND

Glicerol quinase

ND

11.7

ND

ND

Frutose 1,6 difosfatase

ND

77.2

60.4

ND

PROTEÍNA

10.9

7.5

9.0

11.5

ND= não detectável
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Tabela 4: Atividade específica (nmol/min x mg proteína) das enzimas do metabolismo
de carboidratos e concentração protéica (!1g!mg peso seco) em culturas de
células em suspensão de Phaseo/us vu/garis, crescendo em sacarose, nos
dias O, 15,30 e 40.

TEMPO DE CRESCIMENTO (dias)
ENZIMAS

O

15

30

40

Invertase ácida

19.6

1017.0

1550.1

2939.4

Invertase neutra

ND

913.0

2064.3

2688.5

Fosfofrutoquinase - ATP

45.8

60.0

38.8

85.7

Fosfofrutoquinase - PPi

ND

482.6

213.7

365.3

Sacarose sintase

ND

89.2

104.5

202.5

Glicose 6-fosfato desidrogenase

284.0

163.8

330.3

23l.3

UDPG pirofosforilase

1872.1

10855.3

6158.9

3034.1

Frutoquinase

ND

35.8

57.7

82.8

Glicoquinase

ND

38.6

79.6

99.6

Sorbitol desidrogenase

ND

ND

ND

ND

Aldose redutase

ND

1l.0

ND

8.2

Glicerol 3-fosfato desidrogenase ND

16.4

8.11

ND

Glicerol quinase

ND

7.1

ND

ND

Frutose 1,6 difosfatase

ND

60.6

68.3

77.9

PROTEÍNA

6.7

26.5

35.0

24.0

ND= não detectável
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Com base nos resultados obtidos para as enzimas do metabolismo de carboidrato
estudadas quando a sacarose foi empregada como fonte de carbono, podemos concluir
que Curcuma e Phaseolus apresentam atividade das enzimas invertase, hexoquinase,
sacarose sintase e UDP glicose pirofosforilase, o que indica que estas espécies
metabolizam a sacarose utilizando as duas vias conhecidas (clássica e alternativa) de
degradação. Por outro lado, em Bauhinia, onde foi detectada apenas atividade das
enzimas invertase, hexoquinase e UDP glicose pirofosforilase, apenas a via clássica
parece ocorrer.
A primeira via, conhecida como clássica, envolve a quebra da sacarose pela ação
das invertases e posterior utilização dos produtos fiutose e glicose pela fiutoquinase e
glicoquinase, com gasto de ATP, para a formação de fiutose 6-fosfato e glicose 6fosfato, respectivamente (Sung et al., 1988). A segunda via, conhecida como alternativa,
envolve a metabolização da sacarose pela sacarose sintase, com o consumo de uma
molécula de uridina difosfato (UDP) e a formação de fiutose e uridina difosfato glicose
(UDPG) (Black et aI., 1987). Para que esta última via ocorra, é necessário que uridina
difosfato (UDP), uridina trifosfato (UTP) e pirofosfato inorgânico (PPi) sejam
reciclados. A enzima chave para a produção de tais compostos é a uridina difosfato
glicose pirofosforilase (UDPG pirofosforilase) que utiliza PPi para transformar UDPG
em glicose l-fosfato mais UTP (BIack et al., 1987). O UTP formado é utilizado na
reação de transformação de frutose em frutose 6-fosfato pela enzima fiutoquinase que
utiliza UTP. Nesta última reação é formado UDP que é novamente usado para a
degradação da sacarose via sacarose sintase.
A enzima UDPG pirofosforilase necessita de uma fonte de PPi para expressar sua
atividade. Alguns autores têm sugerido que a atividade da enzima fosfofiutoquinase
dependente de PPi poderia gerar o PPi necessário para o funcionamento desta via
alternativa (Huber & Akazawa, 1986; BoIl, 1991). Além disto, acredita-se que uma
reserva de PPi está presente em células de plantas que apresentam concentrações
citoplasmáticas de 0,04 a 0,80 mM (Sung et aI, 1988).
Ainda não se sabe como ocorre a partição da saCarOse entre as duas Vias
discutidas. Acredita-se que isto pode ocorrer em função da concentração de sacarose
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presente nas células (Huber & Akazawa, 1986) ou do tipo e estágio de desenvolvimento
do tecido (Sung et al, 1988).
Segundo Huber & Akazawa (1986), como o Km da enzima sacarose sintase para
a sacarose é menor do que as invertases, a via alternativa que envolve a sacarose sintase
poderia ser importante quando a disponibilidade de sacarose se toma limitante. Além
disto, esta via é mais eficiente energeticamente já que para cada molécula de sacarose
metabolizada até triose-fosfato são gastos 3 ATP enquanto que na via clássica, que
envolve as invertases este gasto é de 4 ATP (Huber & Akazawa, 1986; Sung et al.,
1988). Assim seria extremamente desejável para a célula que em condições limitantes de
suprimento de carbono, uma via mais eficiente energeticamente ocorresse.
Sung et alo (1988) destacam que em tecidos onde o alongamento celular é ativo,
predomina a atividade da invertase ácida, enquanto que em células dreno que
armazenam sacarose ou amido, predomina a atividade da sacarose sintase. Portanto, em
plantas, a atividade das três enzimas envolvidas na quebra da sacarose varia para tecidos
e células específicas e estas variações estão fortemente relacionadas com o estágio de
crescimento e função destes tecidos e células. Além disto, os autores destacam também
que a presença do PPi e da via alternativa que envolve a sacarose sintase muda a
produção energética da glicólise e da gliconeogênese. Desta forma as plantas adquirem
sua habilidade única de responder dinamicamente à mudanças do meio ambiente,
durante sua existência.
A detecção de atividade em níveis altos das invertases ácida e neutra, juntamente
com a detecção da atividade da frutoquinase e da glicoquinase nas três espécies
estudadas (Tabelas 2, 3 e 4), nos leva a propor o esquema da Figura 13 como a via de
degradação da sacarose que ocorre em Bauhinia, CurclIma e Phaseollls.
Nesta via, a sacarose é quebrada pela ação da invertase em glicose e frutose que,
juntamente com uma molécula de ATP, são transformadas em hexose 6-fosfato e ADP.
Glicose 6-P passa a frutose 6-P pela ação da fosfoglicose isomerase e as duas moléculas
de frutose 6-P formadas a partir da sacarose são então transformadas pela
fosfofrutoquinase dependente de ATP ou PPi em 2 moléculas de frutose 1,6-bisfosfato +
2ADP ou 2Pi. A frutose 1,6-bisfosfato formada sofre a ação da aldolase gerando triose-
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fosfato que segue a rota glicolítica até piruvato ou é desviada para a produção de aminoácidos e outras moléculas importantes para o metabolismo celular.

Sacarose

1

Frutose

+

l

Glicose

::==1

f=:::

Frutose 6-P+- Glicose 6-P

t

Frutose 6-P

::==1 f=:::i
fiutose 1,6-bifosfato

~

Triose-fosfato

Figura 13- Via de degradação da sacarose proposta com base nos resultados obtidos na
análise da atividade das enzimas do metabolismo de carboidratos em
células em suspensão de Bauhinia, Curcuma e Phaseolus.

Devido à ausência da atividade da enzima sacarose sintase em Bauhinia (Tabela
2) e sua presença associada a alta atividade das enzimas UDPG pirofosforilase e
fosfofiutoquinase dependente de PPi em Curcuma e Phaseolus (Tabelas 3 e 4), o
esquema da via de degradação da sacarose da Figura 14 é proposto como também
ocorrendo em Curcuma e Phaseolus.
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Figura 14: Via de degradação da sacarose proposta com base nos resultados obtidos na
análise da atividade das enzimas do metabolismo de carboidratos em células
em suspensão de Curcuma e Phaseolus.

Nesta via, a sacarose é quebrada pela ação da enzima sacarose sintase formando
fiutose e UDP glicose, com consumo de uma molécula de UDP. A UDP glicose formada
é transformada em glicose I-P + UTP, com consumo de um PPi, pela enzima UDP
glicose pirofosforilase. A glicose I-P e o UTP formados são utilizados para gerar,
respectivamente, glicose 6-P pela ação da fosfoglicomutase e UDP + fiutose 6-P a partir
de fiutose, pela ação da frutoquinase. O UDP gerado nesta reação pode ser reciclado na
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reação de quebra da sacarose pela sacarose sintase como descrito acima. A glicose 6-P
formada é transformada em fiutose 6-P pela ação da fosfoglicose isomerase e as duas
moléculas de fiutose 6-P geradas a partir da quebra da sacarose pela sacarose sintase
sofrem ação da fosfofiutoquinase dependente de ATP gerando duas moléculas de fiutose
1,6-bisfosfato. Uma molécula de fiutose 1,6-bisfosfato é transformada em triose -fosfato
pela ação da enzima aldolase enquanto a outra molécula volta a fiutose 6-P pela ação da
fosfofiutoquinase dependente de Pi, gerando o PPi necessário na reação de conversão de
UDP glicose a glicose I-P descrita anteriormente.
Portanto, podemos concluir que enquanto as culturas de células em suspensão de
Bauhinia foificata Link utilizam a sacarose fornecida no meio de cultura através da via

de degradação da sacarose conhecida como clássica, as culturas de célula em suspensão
de Curcuma zedoaria Roscoe e Phaseolus vulgaris utilizam a sacarose a elas fornecidas
no meio de cultura tanto pela via de degradação da sacarose conhecida como clássica
como pela via conhecida como alternativa.
A enzima sorbitol desidrogenase não foi detectada em nenhuma das culturas
analisadas. Segundo Swedlund & Locy (1993), culturas de calo de milho crescendo em
sacarose ou sorbitol como fonte de carbono no meio de cultura apresentavam atividade
da enzima sorbitol desidrogenase apenas quando os calos eram embriogênicos. Em calos
não embriogênicos a atividade desta enzima não era detectada. Todas as culturas
analisadas neste trabalho constituíam-se de células e microcalos não embriogênicos. A
análise da sorbitol desidrogenase em culturas embriogênicas destas espécies estudadas
poderiam confirmar os resultados obtidos em milho por Swedlund & Locy (1993).
As enzimas do metabolismo do glicerol (glicerolquinase e glicerol 3-fosfato
desidrogenase) apresentaram atividade baixa ou não detectável em todas as culturas de
células estudadas. Frente a estes dados podemos sugerir que estas enzImas
provavelmente sejam induzidas pelo substrato, não estejam presentes nas culturas
estudadas ou ainda estejam presentes em quantidades muito baixas.
Diante da baixa atividade das enzimas glicerolquinase e glicerol 3-fosfato
desidrogenase, que são responsáveis pelo metabolismo de glicerol em animais e
microorganismos, sendo também esperadas serem responsáveis pelo metabolismo do
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glicerol em plantas, decidimos investigar a ocorrência deste metabolismo via formação
do gliceraldeído como intermediário, pela ação da enzima aldose redutase.
Segundo Metzler (1977), em animais, frutose pode ser fosforilada por uma
frutoquinase especial (cetohexoquinase) a frutose 1-P. Porém, não há uma mutase capaz
de converter esta molécula em frutose 6-P. Ao invés, há uma aldose que quebra esta
frutose l-P a dihidroxi acetona fosfato e gliceraldeído. Este último pode ser
metabolizado pela redução a glicerol pela ação da enzima aldose redutase (Figura 12),
seguido pela fosforilação a glicerol-P pela glicerolquinase e reoxidação a dihidroxi
acetona fosfato pela glicerol3-P desidrogenase.
Toda a atenção voltada ao metabolismo do glicerol nas culturas das espécies
estudadas se deve ao fato de que sob condições de parcial anaerobiose, como é o caso de
cultura de células em suspensão, o NADH formado tem que regenerar o NAD necessário
para a ocorrência das reações de oxidação da glicólise (Davies, 1980). Portanto acreditase que glicerol deve acumular nas células de culturas em suspensão sendo o seu
metabolismo de formação via dihidroxi acetona fosfato ou gliceraldeído, responsáveis
pela regeneração de NAD a partir de NADH. Embora fosse esperado a ocorrência de
atividade significativa das enzimas que metabolizam glicerol, os resultados obtidos no
presente trabalho em culturas de células em suspensão de plantas não foram conclusivos
já que não foi detectada atividade mensurável destas enzimas. Outros trabalhos que
explorem melhor a atividade das enzimas envolvidas na formação e degradação do
glicerol necessitam ser realizados.
Embora as enzimas envolvidas no metabolismo da galactose não tenham sido
analisadas neste estudo, espera-se que, principalmente em culturas de células de C.
zedoaria que apresentaram aumento significativo de massa fresca e seca quando

cultivadas nesta fonte de carbono, estas enzimas apresentem atividade em níveis
adequados que possibilita os respectivos crescimentos e desenvolvimento das culturas.
Tais considerações podem ser confirmadas com a análise da atividade destas enzimas
nas suspensões celulares em questão.
Durante cultivo prolongado e sem transferencias das culturas de células em
suspensão, o meio de cultura se tornou pobre em carboidratos. Estas condições afetaram
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a atividade das enzimas estudadas conforme mostram os resultados das Tabelas 2,3 e 4.
Este resultado sugere a ocorrência de provável regulação pela concentração da fonte de
carbono, no caso a sacarose, na atividade das enzimas da glicólise e gliconeogênese.
Tais suposições foram primeiramente feitas por Boll (1991) quando o autor observou
que a medida com que a sacarose do meio de cultura era consumida, a atividade das
enzimas do metabolismo de carboidratos em culturas de células em suspensão de Picea
abies diminuía.

Baseado nos resultados aqui apresentados, acredita-se que o estudo das enzimas
do metabolismo de carbono em cultura de células em suspensão de plantas crescendo em
outras fontes de carbono ou em combinações de diferentes fontes de carbono, poderia
esclarecer muitas das questões surgidas durante a interpretação dos resultados. A
ocorrência de vias metabólicas pelas quais as fontes alternativas de carbono são
aproveitadas por culturas de células em suspensão de plantas, a ativação de rotas
alternativas, a regulação do metabolismo por estas fontes e outros aspectos, ainda
necessitam ser confirmados, o que abre caminho para novas pesquisas na área.
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5- CONCLUSÕES

Baseando-se nos resultados obtidos concluiu-se que:

A sacarose foi a fonte de carbono que proporcionou o maior crescimento em
biomassa para as três espécies estudadas.
A galactose mostrou ser uma fonte alternativa de carbono potencial para o
cultivo de células em suspensão de Curcuma zedoaria Roscoe e Bauhiniaforficata Link.
O glicerol se destacou no cultivo de células em suspensão de Ballhinia forficata
Link, mostrando sua potencialidade em ser utilizado por células desta espécie.
Segundo a análise das enzimas do metabolismo de carboidratos, o modo de
aproveitamento da sacarose como fonte de carbono parece ser dependente da espécie de
planta.
A ausência em Bauhinia e a presença em Curcuma e Phaseo/us da enzIma
sacarose sintase evidencia a ocorrência de duas vias do metabolismo da sacarose nas
plantas estudadas. Enquanto a sacarose fornecida no meio de cultura é aproveitada pelas
células de Bauhinia somente através da via clássica, as células de Curcuma e Phaseo/lIs
utilizam a sacarose através das duas vias de degradação conhecidas, a via clássica e a via
alternativa.
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APÊNDICE

Tabela AI: Efeito de diferentes fontes de carbono no ganho de massa fresca (g) por
células em suspensão de Bauhinia forficata Link.

Tempo de
crescimento
(dias)

Sacarose

F ontes de carbono
Galactose
Sorbitol

°510

0,500
0,490
0,643
0,940
1,113
0,750
1,128
1,432
1,928
1,640

0,500
0,464
0,533
0,627
0,540
0,610
0,376
0,507
0,555
0,402

15
20
25
30
35
40
45
c.v.

=

0,500
0,458
0,512
0,571
0,502
0,541
0,514
0,487
0,588
0,493

Glicerol

0,500
0,427
0,443
0,467
0,444
0,474
0,367
0,417
0,576
0,539

5,46

Tabela A2: Efeito de diferentes fontes de carbono no ganho de massa fresca (g) por
células em suspensão de Curcuma zedoaria.

Tempo de
crescimento
(dias)

Sacarose

F ontes de carbono
Sorbitol
Galactose

°5

0,500
0,576
0,876
1,093
1,847
3,887
3,103
5,426
6,147
3,482

0,500
0,498
0,561
0,521
0,547
0,548
0,516
0,462
0,422
0,526

10
15
20
25
30
35
40
45
c.v.

=

8,21

0,500
0,505
0,488
0,572
0,532
0,519
0,614
0,952
0,799
0,997

Glicerol

0,500
0,436
0,432
0,455
0,430
0,366
0,403
0,329
0,380
0,397

Tabela A3: Efeito de diferentes fontes de carbono no ganho de massa fresca (g) por
células em suspensão de Phaseo/us vu/garis.

Tempo de
crescimento
(dias)

Sacarose

F ontes de carbono
Sorbitol
Galactose

°

0,500
0,465
0,460
1,109
1,186
6,293
3,043
7,824
4,912
9,545

0,500
0,408
0,396
0,363
0,400
0,397
0,324
0,407
0,278
0,321

5

10

15
20
25
30
35
40
45
c.v. = 9,31

0,500
0,389
0,309
0,303
0,367
0,324
0,186
0,259
0,289
0,384

Glicerol

0,500
0,340
0,422
0,300
0,295
0,371
0,184
0,261
0,187
0,289

Tabela A4: Efeito de diferentes fontes de carbono no ganho de massa seca (g) por
células em suspensão de Bauhiniaforficata Link.

Tempo de
crescimento

Sacarose

Fontes de carbono
Sorbitol
Galactose

Glicerol

0,060
0,049
0,065
0,099
0,118
0,084
0,127
0,153
0,197
0,150

0,060
0,057
0,065
0,071
0,063
0,075
0,041
0,060
0,062
0,047

0,060
0,066
0,074
0,074
0,071
0,077
0,056
0,066
0,099
0,086

~dias)

°
5

10

15
20
25
30
35
40
45
c.v. = 8,56

0,060
0,059
0,065
0,073
0,069
0,075
0,068
0,068
0,081
0,063

Tabela A5: Efeito de diferentes fontes de carbono no ganho de massa seca (g) por
células em suspensão de Curcuma zedoaria Roscoe.

Tempo de
crescimento
(dias)
O
5
10
15
20
25
30
35
40
45
c.v. = 11,43

Sacarose

Fontes de carbono
Galactose
Sorbitol

0,026
0,036
0,058
0,077
0,116
0,219
0,188
0,233
0,167
0,122

0,026
0,051
0,061
0,050
0,050
0,051
0,043
0,044
0,038
0,042

0,026
0,044
0,047
0,053
0,051
0,053
0,058
0,079
0,069
0,083

Glicerol

0,026
0,055
0,050
0,060
0,053
0,047
0,050
0,043
0,037
0,040

Tabela A6: Efeito de diferentes fontes de carbono no ganho de massa seca (g) por
células em suspensão de Phaseolus vulgaris.

Tempo de
crescimento
(dias)

Sacarose

F ontes de carbono
Sorbitol
Galactose

Glicerol

°

0,035
0,042
0,031
0,066
0,077
0,685
0,765
0,311
0,398
0,393

0,035
0,038
0,036
0,033
0,040
0,037
0,029
0,036
0,031
0,030

0,035
0,053
0,054
0,035
0,035
0,047
0,020
0,035
0,023
0,031

5

10

15
20
25
30
35
40
45
c.v. = 13,79

0,035
0,044
0,028
0,029
0,034
0,028
0,020
0,028
0,024
0,030

Tabela A7 : Efeito de diferentes fontes de carbono na concentração de proteína (J.lg
proteína/mg peso seco) de células em suspensão de Bauhiniaforficata Link ..

Tempo de
crescimento
(dias)

Sacarose

Fontes de carbono
Galactose
Sorbitol

°5

2,31
13,42
18,99
22,64
16,11
13,03

2,31
13,80
14,47
11,16
12,13
6,72

10

20
35
45
c.v. = 11,22

2,31
9,66
11,47
9,83
9,93
6,83

Glicerol

2,31
5,40
4,45
4,52
5,77
4,90

Tabela A8: Efeito de diferentes fontes de carbono na concentração de proteína (J.lg
proteína/mg peso seco) de células em suspensão de Curcuma zedoaria
Roscoe.

Tempo de
crescimento
(dias)

Sacarose

8,23
16,53
8,45
12,86
20
35
8,99
45
17,07
c.v. = 19,15

°510

F ontes de carbono
Galactose
Sorbitol

8,23
14,34
4,82
7,52
4,82
12,26

8,23
10,76
7,08
7,04
5,66
13,24

GliceroI

8,23
2,69
2,68
1,93
1,05
11,84

Tabela A9: Efeito de diferentes fontes de carbono na concentração de proteína Ütg
proteínalmg peso seco) de células em suspensão de Phaseo/us vu/garis.

Tempo de
crescimento
(dias)
O
5
10
20
35
45
c.v. = 13,34

Sacarose

F ontes de carbono
Sorbitol
Galactose

4,83
10,76
8,36
7,68
11,65
14,78

4,83
5,11
6,32
8,47
4,35
4,33

4,83
7,45
5,49
3,56
4,89
3,56

Glicerol

4,83
4,21
2,61
3,45
3,10
3,08

Tabela AIO: Análise da variância para a variável massa fresca de Bauhiniaforficata
Link.

FATORES
fonte
tempo
fonteXtempo
blocos

G.L.
3
9
27
3

Q.M.
3.06**
0.27*
0.17
1.13**

Tabela AlI: Análise da variância da regressão polinomial para a variável massa fresca
de Bauhinia forficata Link.

CONTRASTES
tempo dentro de galactose
RL

RQ
RC
tempo dentro de glicerol
RL

G.L.
9
I
1
1
9
1

RQ
RC

I
I
9
1
1
1
9
1
1
1

tempo dentro de sacarose
RL

RQ
RC
tempo dentro de sorbitol
RL

RQ
RC

Q.M.
0.03
0.03
0.05
0.00
0.06
0.04
0.11
0.05
0.60**
4.25**
0.13
0.02
0.12
0.06
0.24
0.05

Tabela A12: Análise da variância para a variável massa seca de Bauhiniaforficata Link.

FATORES
fonte
tempo
fonteXtempo
blocos

G.L.
3
9
27
3

Q.M.
1.22**
0.39**
0.16
1.46**

Tabela A13: Análise da variância da regressão polinomial para a variável massa seca de

Bauhinia forficata Link.

CONTRASTES
tempo dentro de gaIactose
RL

RQ
RC
tempo dentro de glicerol
RL

RQ
RC

GoL.
9
1
1
1
9
1
1
1

tempo dentro de sacarose
RL

9

RQ
RC

1
1
9

1

tempo dentro de sorbitol
RL

1

RQ
RC

1
1

QoMo
0.05
0.09
0.20
0.00
0.11
0.20
0.00
0.30
0.56**
3.82**
0.15
0.00
0.15
0.11
0.21
0.06

Tabela A14: Análise da variância para a variável proteína de Bauhiniaforficata Link.

FATORES
fonte
tempo
fonteXtempo
blocos

GoL.
3
5
15
3

QoMo
0.35**
0.39**
0.02
0.06

Tabela AI5: Análise da variância da regressão polinomial para a variável proteína de

Bauhinia forficata Link:.

CONTRASTES

G.L.

Q.M.

tempo dentro de galactose
RL
RQ
RC
tempo dentro de glicerol
RL
RQ
RC
tempo dentro de sacarose
RL
RQ
RC
tempo dentro de sorbitol
RL
RQ
RC

5
I
1
I
5
1
1
I
5
1
1
I
5
1
1
1

0.10**
0.12*
0.34**
0.02
0.02
0.05
0.03
0.00
0.21 **
0.44**
0.59**
0.03
0.14*
0.05
0.49*
0.08

Tabela A16: Análise da variância para a variável massa fresca de Curcuma zedoaria
Roscoe.

FATORES

G.L.

fonte
tempo
fonteXtempo
blocos

3
9
27
3

Q.M.
13.02**
0.63*
0.84**
1.93**

Tabela A17: Análise da variância da regressão polinomial para a variável massa fresca
de Curcuma zedoaria Roscoe.

CONTRASTES
tempo dentro de galactose
RL
RQ
RC
tempo dentro de glicerol
RL
RQ
RC
tempo dentro de sacarose
RL
RQ
RC
tempo dentro de sorbitol
RL
RQ
RC

G.L.
9
1
1
1
9
1
1
1
9
1
1
1
9
1

1
1

Q.M.
0.10
0.56
0.19
0.00
0.08
0.45
0.06
0.00
2.95**
18.92**
1.74*
4.95**
0.03
0.07
0.00
0.01

Tabela A18: Análise da variância para a variável massa seca de Curcuma zedoaria
Roscoe.

FATORES
fonte
tempo
fontextempo
blocos

G.L.
3
9
27
3

Q.M.
3.24**
1.09**
0.54**
2.69**

Tabela A19: Análise da variância da regressão polinomial para a variável massa seca de

Curcuma zedoaria Roscoe.

CONTRASTES
tempo dentro de galactose
RL
RQ
RC
tempo dentro de glicerol
RL
RQ
RC
tempo dentro de sacarose
RL
RQ
RC
tempo dentro de sorbitol
RL
RQ
RC

G.L.
9
1
1
1
9
1
1
1
9
1
1
1
9
1
1

1

Q.M.
0.22
1.60**
0.12
0.15
0.19
0.05
1.03*
0.34
2.14**
11.08**
4.57**
2.91 **
1.49
0.01
0.62
0.55

Tabela A20: Análise da variância para a variável proteína de Curcuma zedoaria Roscoe.

FATORES
fonte
tempo
fonteXtempo
blocos

G.L.
3
5
15
3

Q.M.
0.52**
0.23**
0.05
0.23*

Tabela A2I: Análise da variância da regressão polinomial para a variável proteína de

Curcuma zedoaria Roscoe.

CONTRASTES
tempo dentro de galactose
RL
RQ
RC
tempo dentro de glicerol
RL
RQ
RC
tempo dentro de sacarose
RL
RQ
RC
tempo dentro de sorbitol
RL
RQ
RC

G.L.
5
1
1

1

5
1
1
1
5
1

1
1

5
1
1
1

Q.M.
0.03
0.11
0.01
0.00
0.18*
0.71 **
0.10
0.00
0.03
0.04
0.04
0.03
0.15
0.54**
0.14
0.01

Tabela A22: Análise da variância para a variável massa fresca de Phaseolus vulgaris.

FATORES
fonte
tempo
fonteXtempo
blocos

G.L.
3
9
27
3

Q.M.
26.67**
0.52
1.83**
8.53**

Tabela A23: Análise da variância da regressão polinomial para a variável massa fresca
de Phaseo/us vu/garis.

CONTRASTES
tempo dentro de galactose
RL

RQ
RC
tempo dentro de glicerol
RL

RQ
RC
tempo dentro de sacarose
RL

RQ
RC
tempo dentro de sorbitol
RL

RQ
RC

G.L.
9
1
1
1
9
1
1
1
9
1
1
1
9
1
1
1

Q.M.
0.31
l.53*
0.31
0.17
0.33
2.23**
0.20
0.13
5.24**
42.13**
0.20
0.80
0.12
0.87
0.00
0.00

Tabela A24: Análise da variância para a variável massa seca de Phaseo/us vu/garis.

FATORES
fonte
tempo
fontextempo
blocos

G.L.
3
9
27
3

Q.M.
15.99**
0.78
1.45**
9.73**

Tabela A25: Análise da variância da regressão polinomial para a variável massa seca de

Phaseo/us vu/garis.

CONTRASTES

G.L.

Q.M.

tempo dentro de galactose
RL

9
1
1
1
9
1
1
1
9
1
1
1
9
1
1
1

0.15
0.60
0.02
0.21
0.26
0.91
0.00
0.44
4.66**
36.32**
0.00
1.15*
0.06
0.12
0.10
0.05

RQ
RC
tempo dentro de glicerol
RL

RQ
RC
tempo dentro de sacarose
RL

RQ
RC
tempo dentro de sorbitol
RL

RQ
RC

Tabela A26: Análise da variância para a variável proteína de Phaseo/us vu/garis.

FATORES
fonte
tempo
fontextempo
blocos

G.L.

Q.M.

3
5
15
3

0.20*
0.02
0.04
0.16*

Tabela A27: Análise da variância da regressão polinomial para a variável proteína de

Phaseo/us vu/garis.

CONTRASTES
tempo dentro de galactose
RL

G.L.

RQ
RC

1

tempo dentro de glicerol
RL

RQ
RC
tempo dentro de sacarose
RL

RQ
RC
tempo dentro de sorbitol
RL

RQ
RC

5
1
1
5
1

1
1
5
1
1

1
5
1
1
1

Q.M.
0.19
0.04
0.00
0.01
0.02
0.03
0.03
0.01
0.08*
0.25**
0.06
0.00
0.03
0.00
0.01
0.02

