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RESUMO 

Concentração de potássio em meio de cultura e em explantes de cenoura (Daucus calOta L.) e 

diferenciação celular in vitro 
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VISando rompreender como o potássio (1<1) afeta o comportamento de explantes em rultura de 
tecidos, dois aspectos relacionados rom o suprinento de t('"1, utilizando p~ matrizes de cenoura 
(Daucus carota L.), foram investigados neste trabalho. Em prineiro lugar, as matrizes das quais foram 
extraídos os explantes foram tratados por durante 60 dias com solução nutritiva oontendo níveis limitantes e 
excessivos, romparados rom o nível ideal de potássio, para o aBSCirento vegetal. Em segundo lugar 
explantes extraídos das matrizes de cenoura tratadas foran rultivadas em meio de aJltura de Murashge e 
Skoog (1962), contendo varáveis níveis de potássO para testar se, as insuficiências de t('"1 dos explantes 
inoculados, pcx:fem ser corrigidos peb potássO fornecido no meio de rultura. A variação na ind~ de 
calogênese e na diferenciação celular na forma de embriogênese somática foram avaliados. O t('" romo 
nutriente nos explantes e no meio de rultura afeta a cabgênese linearmente até c:onrentraçx5es de potássio 
correspondentes a duas vezes a concentração presente na solução nutritiva de Sanuge e no meio de 
rultura de Murashge e Skoog. O efeito foi dependente da duração do tratamento com solução nutritiva. 
Explantes extraídos de matrizes tratadas por 60 dias, além de produzir maior massa de calos, também 
apresentam maior resposta ao aumento nos níveis de ~1 na solução nutritiva e no meio de rultura. 

Os resultados para diferenciação celular, com base no número de plantas regeneradas por 
explante, não apresentou um padrão de resposta conclusivo. En1retanto pede ser observado tendência de 
maior regeneração de plantas, tanto nas células de calos induzidas em baixas conrentraçées, como nas 
alias c:onrentraçx5es de ~1 nas soluções nutritivas como nos meios de aJltura utilizados nos tratarrentos. 
Entre1anto a análise de diferenciação, na forma de taxa de diferenciação celular (número de plantas 
regeneradaSItna seca ou fresca de calos) evidencia a ocooência de maiores 1axas de regeneração de 
plantas para tratamentos oontendo tanto baixas como altas c:onrentraçx5es de t('"1 na solução nutritiva e no 
meio de rultura, principalmente nos tratarrentos de 60 dias de duração, exceto o tratamento rom ~ X de 
~1 da solução nutritiva. A análise da diferenciação relular por este aitérb evidencia que células de calos 
induzidos em explantes tratados rom baixos níveis de 1<1 (menor calogênese) são mais morfogênicos do 
que aqueles induzidos rom altos níveis de t('"1. 

A análise da fosfoenolpiruvato carboxilase (PEPC) foi proposta neste trabalho romo uma 
maneira de explicar como os carbonos e a energia contK:ia no fosfoenolpiruvato (PEP), formado durante a 
glicólise, são transfeOOos para o ciclo de Krebs, para geração de energia e esqueletos carbônicos que 
suportam o aesctnento e diferenciação relular, saberdo que, a piruvato quinase (PI<) que converte o PEP 
a piruvato é inativada em baixas c:onrentraçx5es de 1<1. A atividade da PEPC foi inversamente proporcional 
com a ~ t('"1 na solução nutritiva usada no tratamento das plantas matrizes, prindpahlente 
no tra1amentos de 60 dias de duração. A variação dos níveis de t('"1 no meio de rultura não afetou 
conclusivamente a atividade da PEPC. 

Palavra&d1ave: Nutrição vegetal, calogênese, diferenciação celular, aJltura de tecdos, 
fosfoenolpiruvato carboxilase (PEPC). 
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ABSTRACT 

Treatment of ma1rixes plants anel explants in canot (Daucus canot L) with K'"1 and in vitro Somatic 
Embryogenesis. 

In arder to have an insíght on hoN potassium nubition affeds plant tissue rulture, 1.VIK) aspeds 
cf the subject v..ere investigated in this IM)Ó(. FirsHy, the potassium nubilion in the used explants was 1ested by 
1reating carrot plant malJixes w1th nutritive soIutions oontaining Imiting ard excessive potassium leveis 
compared to 1hat supposed to proportionate real plant groNlh. Secordly, explants fiun carrot treated ma1rix 
plants were cultivated in tissue rulture media, also oontaining variable potassium oonrenIration, to test 
whether or not eventual potassium ~ in the used explants may be repaired by potassium present in 
the rulture media. lhe variation on 1he irduced calbgenesis ard cell differentiation, as scmatic 
embryogenesís, on the treated explants were evaluated. Po1assium as nl.ltrEnt in the explants ard in the 
rulture media affecIs calbgenesis irduc:líon linearty up to conrentJations corresponding to twice cf that 
present in Hoaglard's nutritive soIution ard in Murashige ard Skoog's rulture medium. lhe effect was 
dependent on the treatment: duration vWh nubitive soIution. Explants fiun carrot matrix plants treated for sixty 
days; besides pllXlucíng more callus oolls 1hey s~ a more pronounced response to potassium 
treatment with both nutritive soIution ard rulture medium. lhe results for 0011 differentiation did not show a 
very well defined pattem, hoJ..ever a tendency cf plant regeneration to be reIated to bN and high potassium 
oonrenIration in both, nutritive solution ard OJlture media, 1reaIments oouk:J be observed. By analyzing cell 
differentiation as differentiation ratio (number Df regeneratedI fresh or dry matter cf callus) it becomes clearty, 
mainly for the 60 days trea\ments duration, for both type cf potassium trealments, hígh differentiation ratios 
oca.Jrred for treatments oontaining either bvv or high poIassium concentration, excepting the treatrnent cf 
maIJix plants with ~ cf the potassium content in Hoagland's nutritive soIution. By Iooking at cell differen1iation 
through this approach it also becomes apparent that caUus cells induced in treatments oontaining Iow 
potassium leveis (bNer calbgenesis) are more morphogenesis than cells present in 1reaIments c:ontaining 
hígh potassium oonrenIration. 

lhe assay cf PEP carboxylase was prOJX)S6d in this \tVOrk as a way to explain hoN the carbons 
ard energy in PEP formed in glycolysis VvOUk:J be transferred to Krebs to support ceII growlh and cell 
differentiation, knavving that ac:Iivity cf pyruvate kynase is mpaired under 1<1 defJcency. lhe PEP 
carboxylase activity was inverse reIated to oonrenIration of potassium in 1he nubitive soIution, mainly for the 
60 days treatments. Variation cf 1<1 concentration in the culture media did not affed, concIusiveIy, the PEP 
carboxylase activity. 

Key words: plant nutrition, callogenesis, cell differentiation, tissue rulture, PEP carboxylase (PEPC). 
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1 INTRODuçÃO 

A maioria dos trabalhos com rulbJra de teci::fos utilizam o meio de rulbJra estabelecôo por 

Murashige e Skoog (MS) em 1002, o qual foi designado para rulbJra in vitro de Nicotiana. A o1ínização do 

meio de aJlbJra existe somente quardo as irIformaçi)es na fderatura já não resultam em um padrão de 

respos1a satisfatória no aescimento e diferenciação relular. A capaOOade de regenerar plantas a partir de 

células é a base para o sucesso de qualquer programa de biotemobgia vegetal. Neste sentido, 

modificações no meio MS padrão têm sOO relatadas na Itteratura cano fonna de maximizar respostas de 

calogênese elou regeneração in vitJo em diversas rulbJras, por exempo: tJtJo (PURNHAUSER; GYULIA, 

1993), arroz (De BLOCK et aI., 1989), cenoura (ROUSTAN et ai., 1989), revada (CHAUHAN; K01HARI, 

2004), aveia (HAO et ai., 2(00) e diversas outras plantas conforrre revisOOo por Ramage e Willians (2002). 

Adaptações no meio MS também são comuns quando se busca o1ínizar a fieqüência e qualKiade 

morfológica dos embriões somáticos (PHILLIPS, 2004). Tratamentos típas, utilizados desde o início dos 

trabalhos com rulbJra de tecidos incluem o uso de reguladores de aescimento vegetal (qualitativa e 

quantitativamente), escolha do explante, composição do meio de rulbJra, fonna fista do meio (sólido, semi

líquido), pH, qualidade e quantK:iade de luz, temperatura, trocas gasosas e potencial osmótico (THORPE, 

2000). Pesquisas mais recentes, centram seus objetivos na respos1a relular sob a influência de tratamentos 

não ortodoxos cano o forrtecirrento de micronubientes (PURNHAUSER; GYULIA, 1993; fv1P\SHA YEKHI; 

NEUMANN, 2(00), cálcio e boro(PULLMAN et a!., 2003), áci:fo salicllico e extratos de calos (HAO et aI., 

2(00) e a interação de diversos fatores (SMITH et ai., 1997) sobre a indução de calogênese elou 

embriogênese somática. 

O efeito que a planta matriz doadora de explantes, gera no comportamento destes in vitro é 

quase sempre relatado como sub-produto das pesquisas. O efeito resultante de variações genotípicas, 

ambientais e estresses de caráter biológico ou nutricional nas respostas do explante in vitro raramente são 

especuladas. Estes fatores certamente estão associados a variações na composÇão química do explante. 

A respos1a que estas variações possam gerar no posterior rultivo in vitro é ainda incerta. Este fato evidencia 

que, mportantes a~emativas a serem utilizadas para otimizar as respostas do explante, são praticamente 

desoonhecidas. 

É interessante relembrar aqui a afirmação de Edmont B. Wilson em 1925 (citado por ALBERTS 

et a!. 1983) de que há muito tempo tem se tomado evidente que a solução para qualquer probena 

biológico pode ser encontrado nas células de cada ser vNo. Células individualizadas de plantas, quase 
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sempre a ferramenta de trabalho do biologista mok:nJlar, pOOem ser obtidas a partir de tecdos vegetais, 

comumente folhas, por processos de hk:lrólise utilizando enzimas ou através da irdução de calogêrese, 

uma das respostas mais comuns irduznas em tecido vegetal a..dtivado in viIm. A calogênese, as 

suspensões celulares e a aJltura de protoplastos são de grande importância nos estudos biofemok)gicos in 

viúo tais 001110: seleção de linhagens de células mutantes, expressão gênica, hibOOação somática, reações 

metabólicas, prcx:lução de metabórrtos de valor comercial. Portanto a otimização e maximização da 

calogêrese, gerando células morfogênicas elou não morfogênicas é um pré-requisito para o suresso dos 

programas de biotecnologia vegetal. 

O desbalanço de nubientes minerais afeta a atividade enzimática e oonsequentemente o 

metabolismo e o desenvoMmento vegetal. A fosfoenoPiruvato carboxilase (PEPC) é uma enzina 

encontrada em plantas superiores, particularmente plantas C4, algas verdes e algumas bactérias. Sua 

função é catalisar a j><:arboxilação do fosfoonolpiruvato (PEP) na presença de ácido carbônico (HCÜ:3) e 

Mg +2, prcx:luzindo oxaloaretato (AOA) e fósforo inorgânico (PO. Quardo existe deficiência relacionada à 

baixa disponibilidade de fósforo, Moraes e Plaxton (2000), relatam um aumento de até 250% na atividade 

desta enzima de suspensões celulares de Brassica napus. Potássio (1("1) e magnésio (Mg+~ têm efeito 

sd:>re a atividade da enzima PEPC e das enzimas da glicólise, principalmente quinase pirúvica e 

fosfofiutoquinase. Na maioria dos tecidos não fotossintétros de plantas C4 e folhas de plantas C:3 a PEPC 

funciona 001110 a principal enzima anaperó1ica, desempenhando função chave no rretabolismo do carbono 

e nitrogênio (NIMMO, 2003). Em situações de baixa disponibilidade de 1("1, a enzima piruvato quinase (PK) 

apresenta redução de sua atividade. Neste caso, o PEP fonnado na glicólise sd:> ação da PEPC ronverte

se em AOA, representando uma rota alternativa ('Bypass metabólico') para a prexiução de esqueletos 

carbônicos necessários furdamentamente no me1aboIismo de nitrogênio. Porém ainda é pouco ronhecOO 

e controverso até que ponto essa rota atternativa pcx::Je atuar compensando a diminuição de atividade da 

PK sd:> condições de deficiência de 1("1. 

Em 1952, Rd'lards e Coernan averiguaram que a influência da disponibilidade de 1("1 também 

está relacionada à síntese de poliaminas (PA),e, a deficiência deste eemento é caracterizada peb aumento 

das concentrações da puIrescina. Isto se deve a função daninante do 1("1 em manter o pH elevado e ao 

desbalanço de ânions no citoplasma. Na deficiência deste nutriente existe síntese de PA 001110 forma de 

manter a hcmeostase do citosso/. Essa ooncentração de poliaminas (principalmente putrescina) 

corresponde a até 30% do cIéf'cl de 1("1 (Murty, 1971). Ccmo a concentração de PA está relacionada ao 
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aescirrento e desenvolvinento é natural que fatores que afetem sua síntese influenciem diretamente na 

organogênese e embrOgênese somática. 

Apesar do grande oonhecimento gerado nas últimas décadas sobre a a..dtura de células e 

tecidos vegetais, e, os recentes avanços no entendimento da forma como certo fatores atuam influenciando 

a calogênese embrOgênese somática e atividade enimáOCa, algumas lacunas ainda permanerem. 

O objetivo do presente trabalho foi determinar o grau de influência do nível nubicional de plantas 

matrizes rultivadas em casa de vegetação, suplementadas oom diferentes cx:>ncentJaçx)e de 1<1 sobre a 

calogênese, embrOgênese somática e atividade da PEPC in vitro. A interação entre o estado nutricional dos 

explantes inoculados e a concentração de 1<1 foram testadas oom o objetivo de determinar quais 

tratamentos possbilitam otimizar as respostas calogênica e morfogênica. Proc:uroose também monitorar 

as propriedades regulatólias que mcx:Julam o fluxo glicolítico dependente da oorrentração de 1<1, o qual 

determina o destino do PEP, induzidas por condições nutricionais aplicadas às plantas mabizes (ex vifTO) e 

explantes (in vitro), avaliando-se a atividade da PEPC de calos originados nos diferentes tratamentos. 
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2 REVISÃO BlBUOGRÁFICA 

2.1 A Cenoura 

A cenoura (Daucus carota L.) pertencente à família das Apiáreas, tem sua origem no Oeste da 

Ásia, provavelmente Afeganistão e região do Mediterrâneo. Apresenta folhas cx:rnpostas por folíobs 

finamente recortados cx:rn pecíob longo e atilado, possuirOO um tufo de folhas em posição vertical que 

pode atingir 50 an de altura (FILGUEIRA, 2000). É uma planta bienal que emite o pendão 1bra1 após um 

adequado períedo de mo (periocfoo de baixa temperatura induzem o florescimento prematuro). O cicb 

desta rultura gira em tomo de 85-120 dias (a; sinais do amadurecinento são amareledmento e secamento 

das folhas inferiores), cx:rn tamanho final desejável de 16-22 an de cx:rnprinento (FILGUEIRA, 2000). As 

prcxiutividades médias no Brasil giram em tomo das 40 toneladas por hectare (ton.A1a). A maior prcxiução 

do país, hoje, está conrentrada na região sudeste, sendo o Estado de São Paulo o maior prcxiutor nacional 

cx:rn uma área de 10 mil hectares, seguK:fo pelo Estado de Minas Gerais cx:rn 7 mil hectares rultívados 

(MINAS GERAIS, 2(00). No ano de 2004, a oompanhia de entreposta; e armazéns gerais de São Paulo 

(CEAGESP) movimentou 81291 toneladas ao preço médio de 95 oon1ava; por quilo (AGRIANUAL, 2(00). 

Dada; da Secretaria do Comércio Exterior (2000) apontam cx:rno as exportações brasileiras desta rultura 

são inexpressivas. Somadas as comercializações referentes aos ancs de 2003 e 2004, o resultado é um 

volume aproximando-se das 21 toneladas, totaIizando um rerdiTlento médio de 19 mil dólares. A variação 

caraderística na prcxiução reflete uma sazonalK:iade nos preços bem caradErísOCa, onde o valor mínimo 

praticado no rrês de julho preCEde o valor máximo de comercialização que ocorre no rrês de aga;to 

(AGRIANUAL, 2(00) 

Mesmo tendo seu primeiro uso oom propósita; medicinais (SHANNON; GRIEVE, 1998), seu 

uso como planta alimentícia data de épocas remoias (ERICKSON, 1000). Os primeiros estuda; cx:rn 

objetiva; de se obter plantas melhoradas foram feitos a cerca de 150 ana; atrás pelo pesquisador fiancês 

Vilmorin (ERlCKSON, 1960), sendo que, muitas variedades desenvolvdas por ele foram utilizadas 

comercialmente até poucas décadas atrás. 

Segundo Filgueira (2000), as rullivares mais amplamente rullivadas no País pertencem a 2 

grupos. O primeiro grupo engloba as rullivares Nantes, fiancesa, forto, holandesa, sendo que estas 

prcxiuzem cenouras dlíndricas de ótino aspecto e sabor. Seu desenvolvimento é melhor em regiões de 

dima ameno apresentando intolerância a alias temperaturas. O segundo grupo engloba as plantas 
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selecionadas para semeadura na primavera e tem oomo principais rullivares comerciais as varedades 

Brasília, Primavera, Kuronan e Kuroda. Suas principais caracteristicas são os melhores rendimentos e 

resistência à queína das folhas peb calor, são muito tolerantes a altas pluviosK:lades, e não pcxfem ser 

expostas a baixas temperaturas pois floresrem facih1ente. A rullivar Brasília mostra uma maior tendência a 

apresentar a parte superior da raiz esverdeada quando de sua exposição ao sol (FERREIRA, 1991). 

Os fatores que levaram a cenoura a ter um aescimento em sua pJtXJução desde 1960 

(AMMIRATO, 1983) estão basea:fos em suas propriedades nutricionais e também na reeducação 

alimentar da população mundial, sempre em busca de alimentos mais saudáveis e com benefícios na 

saúde. É importante salientar que no penodo 1990-2002 a pJtXJução brasileira teve aescimento de 160% 

(CAMARGO FILHO et aI., 2005). A qualdade da proteína presente na cenoura, representada pela alta 

quantidade de aminoácdos essenciais (fabela 1), ronsôeráveis quantDades de vitamina B, um óleo 

essencial rico em vitamina E, e fonte rica de carbodratos também influenciam no aumento do consumo per 

capta em nível nacional e mundial (f abela 2). 

Tabela 1 - Cemposição de aminoácdos em um grama de proteína aua 

Aminoácdos 
Massa (em Aminoácdos 

T~ 

Treonila 

IsoIelx::ina 

leLdna 

tJsire 

fv'IeI01ila 

Cistina 

Fenielanina 

Trt:.6ina 

gramas) 
0.012 

0.042 

0.045 

0.048 

0.044 

0.008 

0.009 

0.035 

0.022 

Fonte: ESTADOS UNIDOS (2000). 

Vafrn 

Argnna 

HisOCfrn 

Aa1i1a 

km CISf.áOCo 
km glt.JtânID 

Gti1e 

Prdina 

Seri1a 

Massa 
emJlrama51 

0.049 

0.048 

0.018 

0.005 

0.152 

0224 

0.033 

0.032 

0.039 
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Tabela 2 -Valores nutricionais de renoura oonsumK:ta "in natura" (em 100 g) 

Elemento ConceIIU~ Elemento Concentração 

,Água 88.299 Vdaminas 

Eraga 41 kcal km asX:rttn (T atai) 5.9rng 
Prdeína 0.939 Tanila O.ax3rng 
4>fdeos (T dais) 0.249 RbJIlavi1a O.058rng 
Ci1zas 0.979 Nía.:ri1a O.983rng 
Catodratcs 9.589 km JXlI1lDIêrfu 0.273rng 
Fba(Taa) 2.809 B O.138rng 
.AI;;úcaes (T dais) 4.54 9 Fdato (T atai) 19m::g 
Sa::aa:.e 3.599 A 16811 UI 
Gfo::se 0.599 E(~ O.OOrng 
Frutose 0.559 T o:dad (baa) 0.01 rng 

Milerais K 13.2m::g 

Cátb 33rng UpKIeos (fi.ro::s Graxcs) 

Ferro 0.301TYJ Sa\ura:b:; 

f\t1a;:lnésb 121TYJ 16:0 0,0359 
Fósfao 351TYJ 18:0 0,002 9 

Potássb 3201TYJ Insa1l..Jcrl:s (rrooo) 

Séx:lo 691TYJ 16:1 0,002 9 

Zirro 0.241TYJ 18:1 0,012 9 
Catre 0.045 1TYJ Insa1I..Jcrl:s úrl) 

~ 0.143 1TYJ 182 0,1159 
Selêno 0.1 m::g 18:3 0,002 9 

Fonte: ESTAOOS UNIDOS (2003). 

Para ° cultivo, recomendam-se sobs de textura areno-argilosa, rioos em matéria orgânica, de 

boa drenagem e sem pedregosdades (HAAG; MINAMI, 1981). Isto pennite o desenvoMmento de 

cenouras de melhor qualK:tade (retas e lisas). Solos excessivamente argilosos ou arenosos devem ser 

evitados uma vez que dificultam a formação da raiz ou tem baixa capacidade de retenção de nutrientes e 

água, respectivamente. A renoura é exigente em Boro, e quando em deficiência a raiz tuberosa apresenta 

rad1aduras longitudinais (FILGUEIRA, 2000). 

Hoje os centros de pesquisa esh.dam a mamo esterilK:fade e os métodos para sua manipulação 

visando prcx:luzir uma semente F1 com fins comerdais (AMMIRATO, 1983). Porém, desde os anos 60, 

experimentos oonduzidos demonstram o efeito da heterozigose na prcx:lução de híbrK:fos F1 muito 

vigorosos. No entanto, até aquele momento não haviam sK:fo desenvolvK:Jos métodos satisfatórios para a 

prcx:lução de sementes híbOOas. 



Progenitor A (34,28 g) 

12,85g 

'-
4 gerações de 

autopolinização 

F1 Híbooo 8O,50g 

Progenitor B (36,42 g) 

24,87g 

/ 
Figura 1 - Esquema demonstrardo a influência da hetero.zigooe sobre a produtividade da renoura 
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Além desse fator, as sementes de cenoura apresentam uma baixa taxa de germinação quando 

alguma das seguintes causas for constatada nas serremes: ausência de embrião ou embriões 

rudimentares, amplas variações de temperatura e excesso ou falta de água no substrato na fase de 

floração e enchirrento do grão. Estes aspectos justificariam um maOr" estu:lo nos fatores que afetam o 

desenvolvimento in vitro dessas plantas. haja visto, esta ser uma prática que possibilitaria a produção de 

grandes quanOClades de clones previamente selecionados e até rom finalidades romerciais. 

22 Cultura de tecidos e células de plarnas 

A rultura de teci:ios vegetais apresenta certos aspectos que determinam vantagens de seu uso 

em estudos sobre as plantas in Vrvo. Espaço limitado. baixa radiação. alta umidade no interior dos fiasros e 

trocas gasosas ineficientes são algumas caraderisOCas peculiarl:Jades deste sistema de ClJltivo 

(SKREBSKY, 2(03), resultardo em plantas rom anatomia, morfologia e fisiologia diferente daquelas 

rultivadas em casa de vegetação ou a campo (SARTORI, 2(00). 

O uso destas técnicas possibilita determinar as necsssidades e exigências de cada espécie 

vege1a1. O resultado é a aplicação de técnicas específicas rom diferentes finaldades nas áreas de 

melhoramento genético, farmacologia, preservação de gerrnoplasma e biologia mok:nJlar. Para RUSSONSki 

(2001). algumas vantagens que esse sistema apresenta: 

• Adaptação à demarda de mercado, já que o fluxo é rontínuo; 
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• Exdui sazonalK:fade, distrbuição geográfica e interferência do dina nas 

plantas alvo devido às condÇões de rultivo in vitro serem altamente controlad~; 

• Reduz o extrativismo de espécies de interesse e sua erosão genética; 

• Espaçofísiro reduzk:Jo na produção; 

• Exdui ação de aninais e doenças. 

A conseNaÇão ~ plantas in vitro se baseia no rultivo de plantas em laboratório, a partir de 

rulturas de teci:Jos (GEORGE, 1993). A manutenção dos rerursos fitogenéOCos se ubliza de mudanças no 

ambiente de rultivo para desaceffir (aesdrnento lento) ou mesmo suprimir (aiopreseNação) o 

aescinento ~ reJulas e teOOos (ROCA et aI., 1991). O rrétodo do "aescinento lento" OOjetiva reduzir o 

metabolismo ~ plantas (LEMOS et aI., 2002) e a aiopreservação visa suprimir cempletamente o 

aescinento, armazenando-se ~ relulas ou tecdos vegetais em temperaturas ultJa..baixas, usuamente em 

nitrogênio líquoo (ENGEIlv1ANN, 2004). /ls vantagens de consavar o material genético nestas coleções 

sobre aqueles mantidos a campo são: redução de mão de obra, espaços reduzidos e acesso irra:Iiato ao 

gerrnoplasma da coleção (ROCA et aI., 1991). 

O fenômeno que possibilita armazenar o material genético nessas coleções, e permitir pronta 

disponibilk:fade sempre que necessário, é conhecido como 'totipotência". Os teci:Jos vegetais possuem 

uma caracteristica única, na qual uma única célula pede originar uma planta completa. 

2.21 Calogênese 

O calo é caracterizado por ser uma massa de células não diferenciadas, de proliferação contínua 

e desorganizada. /ls relulas do calo também podem iniciar uma diferenciação formando gemas que 

evoluem para eixos caulinares no prt.X:ESSO caracterizado como totipotência. Para promover a indução de 

calos, uma das témicas mais utilizadas é a adição de fitooeguladores ao meio de rultura, principah1ente 

auxinas (XU; BEVVLEY, 1992), o posterior ruM em rreio sem este fitorregulador possibilita que as células 

que constituem o calo formem embriões somáticos (MURASHIGE; NAKANO, 1965). Outras metodoIogias 

buscam otimizar a nutrição mineral e substituir, ao menos parcialmente, a adição de reguladores de 

aescimento na indução do processo de calogênese (PODDAR etal., 1997; KUMAR et aI., 2(01) 

A rultura de células serve como exrelente modelo experimental para estudos metabólicos 

(BHA TNAGAR et aI., 2002). Sua população homcgênea de células em contato direto cem o meio permite 
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examinar a influência dos tratamentos no metabolismo vege1aI (MORAES; PLAXTON, 2000). A ausência 

de fatores exógenos não controlados e transporte intercelular, converge em maior exatnão de respostas 

celulares aos tratamentos aplicados (BHA TNAGAR et aI., 2002). Além da importância em estudos 

nutricionais, fisOlógicas e bioquímicas a cultura de células ainda apresenta aplicabilidade na cultura de 

protop~ ublizados para transformação de plantas sendo inopr1ante ferramenta do biologista rr.oEcular , 

pra:fução de me1abóIitos secundárbs de interesse comercial (principalmente substâncias medicinais) 

2.2.2 Morfogênese 

A morfogênese é fundamentalmente o resultado do pl'OO::SSO de divisão e diferenciação celular 

organizadas, oom padrões definK:fos, e que dependem basicamente, da ativijade e expressão de certos 

genes. Assim fatores que controlam ou afetam esses eventos são responáveis pela morfogênese. Tais 

fatores são variados e interagem de diversas formas, sendo quase impossível caracterizar um único fator 

específico para cada fenômeno morfogênico. Os efeitos isolOOos ou sinergísticos desses fatores variam de 

arordo oom as condições de cada tipo de célula, que podem ser mais ou menos defindos de aoordo oom 

o teci:fo, órgão, espéce, variedade ou cultivar e peculiar para dada condição fisiOOgica do l11CX1leI1to 

(HANDRO; FLOH, 1990). 

Segundo Thorpe (2000) a embrigênese somática pode ser o melhor exemplo de totipotência 

constatada em um grande número de espéces. Outra via morfogênica que pode cuminar na formação de 

uma planta é conhecK:la amo organogênese. A via organogênica inicia pela formação de um rreristema 

apical e é segudo pela organogênese radicular (PHILLIPS, 2004). As vias embriogênica ou orgélOOJênica 

podem ocorrer diretamente, sem a formação de um estágb intermediárb conhecK:lo oomo calo, ou 

indiretamente formando um calo e sendo denominada de "de novd' (GAMBORG; PHILUPS, 1995). 

Algumas espéces podem regenerar por ambas as vias, mas a maioria apresenta regeneração através de 

uma ou de outra (PHIWPS, 2004). 

A fieqüência e qualdade morfc>qJica dos embriões somáticos diferenciados in viúo pode ser 

manipulada através de diferentes tratamentos aplicados ao meb e forma de a.dtivo. Os principais fatores 

utilizados como tratamento visando alterar as respostas rnorlogenéticas, se concentram no fomecirento de 

fitorreguladores (fontes e concentrações), composição de nubientes presente no meO, pH, luz (qualdade e 

quantK:lade), temperatura, composição de gases dissolvidos na atmosfera do recipiente e potencial 
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osmóOCü (PHIWPS, 2004). Muitos desses fatores tem sido ajustados ou completamente alterada; para as 

diferentes espécies romo forma de permitir a maturação dos embriões (fHORPE, 2000). 

22.3 Fatores que afe1am a morfogênese 

Os principais fatores que atuam sobre a morfogênese pOOem ser dividdos em: genótipo, 

substrato, ambiente e fatores do explante. 

22.3.1 Genótipo 

o uso de plantas genéticamente kiênticas é uma técnica atrativa por subtrair o efeito da 

variabilkiade genética (das culturas de polinização aberta) que influenciam na resposta morfogenética do 

cultivo in vitro. Grattapaglia e Machado (1998), já d1amavam atenção ao fato de que mesmo rultivares 

diferentes de uma mesma espécies pOOem responder de forma ímpar aos tratamentos aplicada; no cultivo 

de seus teci:los. Nakano et a!. (2004) trabalharam em diversas espécies de um mesmo gênero (T ricyrtis), 

obtendo diferenças de ate 10 vezE!3 na formação de embriões SOOláIicos, após 1ransferência para meb 

sem regulador. A análise de mutantes de Arabkbpsis com desenvolviemnto anormal durante a 

embriogênese possibilitou determinar a influência do gene sobre o estabelecimento da; teci:los durante o 

processo embriogênco (TAIZ; ZEIGER, 2002). Por exemplo, a mutação no gene GNOM resulta em 

plantas sem a formação de raÍZes ou cotilédones (MA YER et aI., 1993), de forma sinilar plantas mutantes 

no gene SHOOTMERISTEMLESS não formam o meristema apical da parte aérea (LINCOLN et aI., 

1994), ficando claro que o processo embriogênico requer expressão gênica especifica e ooordenada (T AIZ; 

ZEIGER, 2004), dependente do conteúdo genéOCü que cada célula traz oonsigo. 

22.3.2lV1eio de cultura 

A indução da morfogênese em tecida; rultivados in vitro é feito através da introdução exógena de 

estímulos químicos, nutrientes e de substratos diversos. A retirada de segmentos de teci:los de um 

organismo íntegro e sua transferência para o meio de rultura contendo nutrientes e reguladores de 

crescimento apropriados, traz romo conseqüência a liberação de suas células do controle a que estavam 

submeOClas esse organismo, expondo-as a uma condição alterada, permite que o potencial de divisão 
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celular possa expressar-se de novas formas, podendo levar a formação de novas estruturas organizadas, 

num proresso morfogenético que ocorre de mItO (HANDRO ; FLOH, 1990). 

Um dos meios de aJltura mais utilizado atuamente é aquele estabeleOOo por Murashige e 

Skoog em 1002. Ps variações existentes buscam adaptar este meb para o aJlIivo de diferentes espécies. 

A sincronia no proresso de embriogêrese scrnática se faz extremamente necessárb uma vez 

que em estudos de eventos moIea.Jlares e bioquímicas, essa assincronia pode mascarar os resultados 

(KOMAMINE et aI., 2005). 

Nos estudos em relulas renoura de elementos como: fitormônios (MICHALCZUK et a!., 1992), 

nitrogênio (AMMIRATO, 1983), concentrações de oxigênio (SHltvlAZU; KURATA, 1999), potássb 

(AMARAL, 2003), boro (MASHA YEKHI; NEUMANN, 2(00) foram fomecdos como tratamentos de mOOo 

a estabelecer qual tratamento apresenta padrões mais satisfatórios de 1"eSp)Sta. 

22.3.3 Condições ambiemais 

Os fatores físioos principais que pOOem exercer efeito sobre as aJlturas e interferir nos proressos 

morfogenétiros são: o estado físiro do meio, temperatura e condição luminosa. 

Para Moraes e PIaxton (2000) o sistema K:ieal para estudar as variaçx5es nubicionais no 

metabolismo é aquele que se utiliza de suspensões celulares, pois elas oontém uma população 

homogênea de células na qual tcx:las estão em contato direto oom os nutrientes do meio. 

Variações na temperatura penni1em variar o intervab entre dois sub-rultivos (LEMOS et aI., 

2002). A aiopreservação também possui aplicabüidade muito grande na otimização da fteqüência de 

embriogênese somática de alguns tecidos. Berretche et aI. (1990) atentou para o fato que calos 

embriogênicos de Picea abíes, crbpreservadas apresen1avam uma diferenciação mais homogênea que os 

controles não crbpreservadas. Esse a:mportarrento seria justificado pela morte de tecidos não 

embriogêncios no congelamento, resultando dessa forma em uma população mais homogênea e oom a~o 

potencial embriogênro (ENGELMANN, 2004). A temperatura também pode ser utilizada na forma de pré

tratamentos oom temperaturas baixas como forma de induzir calogênese (JAIN et aI., 1996). Mas o estudo 

que melhor demonstra o efeito da temperatura sobre a indução de uma l"eSp)Sta relular é aquele feitos por 

Audran et a!. (1994) no qual demonstrou que a rnorfqJênese em híbridos de ChChorium ocorria em aos 

35CC, o desenvolvimento de calos e brotos se dá entre 20 CC e 25 CC e na temperatura intermediária de30 

CC apresentou claramente a mudança de embriogênese para organogênese. 



21 

As condições luminosas do meio cano intensdade, qualKfade e duração afetam particularmente 

o processo fotossintético e processos mediados pelo 1itocrcmo. A resposta mais freqüente dos teci:fos e 

expa;tos à luz é a indução da diferenciação celular (YEN; YEN, 1999). Mas existem casos documentados 

na literatura que demonstram que suspensões celulares de Zinia elegans expostos a oondições luninosas 

solTem uma redução na freqüência de diferenciação celular.(8URGESS; UNSTEAD, 1984). Para muitas 

outras espécies a luz não é requerm para induzir o processo de diferenciação celular (BLEE et ai., 2001; 

MÓUER et aI., 2003). MôlIer et aI. (2000) trabalhando com Pinus meliata obteve um aumento de 25% na 

taxa de diferenciação, em relação às células mantK:fas no escuro, exporxbas ao fotoperiodo de 16 horas 

de luz. Este tratamento também reduziu de cinco para dois dias o período necessáoo para visualizar o início 

da diferenciação. Com relação à qualKfade da luz, várbs comprinentos de onda (luz branca, azul, vermelho 

e vennelho distante) são testados na tentativa de intensificar a cakJgênese ou diferenciação celular 

(MORINI etal., 2000). 

22.3A Tipo do explan1e 

Nos tecidos em aJltura, o controle da morfogênese é feito através da introdução exé9ma de 

estímulos, nl.ltOOntes e substratos diversos. A retirada de um fragmento de teci:fos de um organismo íntegro 

e sua colocação no meio de aJltura que contém nl.ltOOntes e reguladores de aescirnento resulta na 

liberação des1as células do controle a que estavam SI.Jbrne1Das nesse organismo, expordo-as a uma nova 

condição, onde a capaOOade de divisão pode ser reOOquiooa (desdiferenciação) e o genoma pode 

expressar-se de novas formas conduzindo-as a novos padrões de diferenciação. Esses eventos podem, 

de diversas maneiras, levar a formação de novas estruturas organizadas, num processo morfogerétK::o. 

Antes de qualquer análise das respostas dos tecidos aJltivados in vitro, deve-se consrerar 

algumas peculiaooades relativas à sua natureza: os explantes podem apresentar diferentes tipos de células 

e graus de diferenciação (por exemplo, fragmentos de folha, segmentos de caule), ou serem 

histologicamente mais homogêneos (meristemas e medula caulinar). Deve-se lembrar ainda, que mesmo 

em explantes mais homogêneos quanto a sua constib.Jição histológica, tal hcmogenek:Jade pode ser 

aparente: a medula caulinar do fumo, mostra ao longo do caule, um gradiente de plorlia que se refEte nas 

respostas quando da aJltura in vitro (MURASHIGE; NAKANO, 1965; FLOH & HANDRO, 1985 
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2.23.5 Manejo da planta mabiz 

o verdadeiro desafio da a.lltura de 1ecdos está no material vegetal em si e na manipulação deste 

antes de se isolar o explante inicial (GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998). Esta manipulação inclui o 

manejo da planta matriz, pois seu estado fisiok)gico, nubicional e fitossanitário tem grande inflt.ência no 

posterior oomportamento dos explantes extraídos destas mabizes quardo rullivacJos in vitm. Os mesmos 

autores afirmam que a capacôade de regeneração e crescimento in vitm parece estar associado não 

apenas ao genótipo, mas também às características fisiológicas da planta matriz, determianda e con1roIacJa 

por diversos fatores endógenos. Plantas bem nutroas, san sintanas de deficiência nubicional ou hídrica, 

em geral fomerem explantes que apresentam melhor desempenho in vitm. Bhojwani e Razdan (1983) 

destacaram que o estado fisiológico da planta mabiz no momento da excisão do explante tem influência 

definitiva na resposta de crescimento, e que para minimizar as flutuações de respostas é recanendado 

manter as plantas parentais sob condições de casa de vegetação. A manutenção das plantas matrizes em 

casa de vegetação facilita não somente o controle e manipulação do fotoperíodo, intensk:lade luminosa e 

temperatura, mas também o controle do estado nutricional e fitossanitário das plantas (GRATTAPAGLIA; 

MACHADO,1998). 

Existe uma grande variedade de estudos relacionados com a micropropagação da 

cenoura, no entanto, ocorre uma carência de trabalhos que relacionam a influência da o~ da planta 

matriz no posterior proresso de morfogênese in vitm. Esse aspecto foi pouco abordado nos estudos feitos 

com cenoura. Os trabalhos referentes à nubição mineral em rultura de tecido vegetal se restringem às 

discussões sobre as características do meio de rultura (SMITH et ai., 1997; CHAUHAN; KOTARI,2004). 

Alguns trabalhos recentes realizados com crisântemo (BORGA.TTO, 2000), pata de vaca (DEFÁVARI, 

2000) e cravo (HA YASHI, 2000) demonstram a forte influência do estado nutricional do explante sobre as 

respostas do rultivo in vitm. A vantagem de mapear as respostas da rultura a variações aplicadas a planta 

matriz é a possbilk:fade de desenvolver ll1O.ieIos de comportamento, determinar a extensão dos efeitos 

exógenos ou induzir respostas esperadas através do manejo adequado das matrizes. 

2.3 Essencialidade dos nubien1es 
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Os eementos essenciais são atuarrente classificados como maaont.Jtrentes e micronlJtJ'Entes, 

de acordo ccrn sua concentração relativa nos tecOos das plantas. Existem algumas maneiras de separá

los em categorias. Uma das mais usOOas é a que os classifica de acordo oom sua essencialidade. Isto é 

feito de acordo oom 2 aitéIios. O prineiro altério, o direto, diz que: o elemento deve fazer parte de um 

ccrnposto ou de uma reação enzimática ou não enzimática aucial ao rretaboIismo. Já o segurdo aitério é 

subdiviclK:lo em 3 requisitos, sendo eles: 

• Na deficiência ou ausência do elemento a planta não ccrnpleta seu ciclo 

vital; 

• O elemento não pode ser substib.Jído por nenhum outro. A deficencia do 

elemento só pede ser ~K:Ia mediante o seu fornecimento; 

• O elemento deve ter uma função direta na vida da planta e não exercer o 

papel de neutralizador de fatores ftsX::os, químicos ou biológicos desfavoráveis à vida do 

vegetal. 

Os elementos que favorerem o aescimento são classificados como benéficos (Silício, Sódio, 

Alumínio, lodo), e os que não se enquadram nestas duas classes são considerados ccrno tóxicos. 

A classificação dos eanentos minerais quanto a sua mobilK:lade é uma forma de facilitar a 

visualização de anomalias geradas pela deficiência de alguns nlJtJ'Entes e fazer sua rápK:la reposição. 

Sua divisão pode ser feita de acordo oom a Tabela 3. 

Tabela 3 - Elementos minerais classificados axn base em suas mobilK:lades dentro da planta e suas 

tendências de transIocação durante cfefJcências 

Móveis 

Nitrogênio 
Potássio 
Magnésio 
Fósforo 
Cloro 
Sódio 
Zinco 
MoIibdênio 

Imóveis 

Cálcio 
Enxofre 
Ferro 
Boro 
Cobre 

Em 1987, MengeI e Kirkby propuseram organizar os elementos essenciais de acordo axn 

seu papel bioquímico e função fisiológica (f abeIa 4). 

Tabela 4 - Classificação dos nutrientes minerais das plantas de acordo axn a função bioquímica 



Nubien1e mineral 

Grupo 1 

N 

S 

Grupo 2 

p 

Si 

B 

Grupo 3 

K 

Ca 

Mg 

CI 
Mn 

Na 

Grupo 4 

Fe 
Zn 

Cu 

Função 

Nubientes que fazem parte de composta; de carbono 

CoosIiIui11e de anincái:lcs. c:mdas, puteínas, ~ mdéCcs, nudeolídecs, 
cx:enzínas, hexcaninas, ac. 
Can~ de dsIEila, cisIi1a, rreOOnÍla e poIeínas. Coostitui1te cd OCo Lip:)K:o, 
o::e1ZiTIa A tíaTli1a pirácsfaIo, giJtat01a, tdi1a, 00erK:sína fi fa;fa;sulfato e 3 
~ 

Nubientes que são inportantes na anl menagem de energia e na 
integridade estrutural 

CaTlp':t1entes de fcsfaIo a;lx::aes, iri::ts m.déCcs, mdedída:s, roenzi11as, 
fcsfoIipíclem, á:X:b flOCo, ele Tem ~ c.entra nas rea;fes que err.dvem A TP. 
Dep:lSita:ia CCfTX) síka arafa em ~ ceUlcr'es. Contrb.Ji r:aa que as 
propiedOOes rre:â1i::as das psredes ceUla'es, fdIi'ID rgK:lez e e!asb:Icde. 
Canpexcs cem rna1i1d, rTla'lérIS, á:X:b ~ e <:x.Jtra; constiIui1\es de 
pa-edes ceUlcr'es. Efr...IcM:to no atrgcmen10 ceIl.Ja" e o rreIabJfIsrro de áXbs 
nLK::léK.':oo. 

Nubientes que permanecem na forma iônica 

Requerro CCfTX) c.ofator em mais de 40 enzimas. Prin:::ip3I cáOCJn no 
estaI:::eIecine cb 1urgr cekJlar e rna1uterçâ:> da eJeIro.neutrafx celular. 
ConsIifui1te da lcrneIa Jl1éjja das p:redes relulcr'es. Cofatcr !XJIa agt.maS 
enzimas erMJtvrl3s na hdrólise do A TP e de fa:;fdipídea5. Atua CCfTX) mensageiro 
securdáb na regula;ã:> rneIaOOfK:a 
Requerro !XlI" m.Jm enzimas et"'IVdvOas na trcnsferêrx::ia de fcsfaIos. ConsIibJi1te 
da Jl'lCi.':ru1a de ck:rofiIa 
Requerro nas rea;fes btossi1téft:as envdverOO a eJOIuçã:> cb ~ 

Requerro r:aa a atiVda:le de agumas desK::I~, des:::at:x>xias 
quinases, oxOases, p:roxOases. ErMM:lo a:m a.Jtras enzimas aIivédas !XlI" 
cálbnsena~fcta3si1IéOCade~ 
ErM:M:lo na regenera;â:>cb PEP em pIan1as C4 e C,AM 

Nubientes envclvidos em reações redox 

CanpSem citrx:rara5, prdeínas (ÜlSSintese, fixa;fu de N:z e respra;ãJ). 
ConsIifui1te da áb::d des(j rlociN~o lt.JtânCa ~ ~, ~~"""'" 9 ,anlUl= 
c:art:Xri;a, ele 
Can~ cb á:X:b asc::x.l1±o oxOase, tircsilase, rnorarnina oxOase, uXase, 
dtrxmro oxOase, ferdase, 0Case, pasta::ianila 

Ni Em ta::rerias fixa:brasde N:z. é C01SIiIuilte de hO~. 
Mo ConsIifui1te de nilrq;Jenase, nitrato redutase, xantila ~ 

Fonte: (MENGEL; KlRKBY, 1987). 

2.3.1 Potássio nas plantas 

24 

o potássio é um íon univalente, presente nas plantas ccrno cátion 1("1 (f AIZ; ZEIGER, 2004), é O 

segurdo nubiente requerm em termos de quanOCiaJe pelas plantas. Sua cx:>n<:EIltJaçã no citossoI varia de 
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100-200mM (SCHROPPEL -MEYER; KAlSER, 1988), sendo que para um ó1ino aescimento vegetal 

seus valores requeridos variam entre 2-5% do peso seco da parte vegetativa das plantas. É um nutriente 

caracterizado por sua alta mobildade. Assin, em situações de deficiência, o ~1 pode ser re-mobilizado 

para as partes mais jovens da planta, aparerendo então, os sintomas iniciais de sua deficiência nas folhas 

mais velhas da base das plantas. Este também é o nubiente que aparere em maior oonrentração no 

ffoema . 

Apesar de algumas membranas apresentarem alta permeabilidade ao K'"1 (o que possbilita sua 

rápda entrada e/ou saída do citossol) a absorção deste nutriente é altamente seletiva e aroplada a 

ativdade das membranas relulares. 

O ~1 é um nutriente extremamente inportante para as plantas que produzem amdo, furas e 

açúcares, serdo que sua absorção pode ser Imitada em solos de altas concentrações de Ca +2, Mg +2, Mn +2, 

Zn+1, Fe+2 onde existe uma inibição competitiva na absorção destes nutrientes. Em condições de campo é 

mais comum ocorrer a inibição ocasionada pelo Mg+2. Sua entrada através da membrana ocone pelo 

gradiente eetroquímico gerado pelas A TPases, e seu transporte p<Xle oconer por canais ou proteínas 

transportadoras (rAIZ; ZEIGER, 2004). 

2.3.1.1 Principais funções do potássio 

A associação do ~1 a ânions desempenha um papel fundamental na regulação do potencial 

osmótico das células vegetais, sendo que no citossol, o K'"1 p<Xle ser substituído por outros cáIions 

inorgâni<x>s oomo Na +1, Mg +2 e o Ca +2 e/ou orgânicos. Sua oonrentração nos vaaJolos tem papel 

fundamental na extensão relular e turgor. Não faz parte de nenhuma molécula orgânica e forma apenas 

complexos fracos, a partir dos quais, é facilmente tRx::ado ionicamente. 

Pela sua alta concentração no citossol e cIoroplasto o K'"1 neutraliza ânions macromoleculares 

solúveis e insolúveis estabilizando o pH entre 7 e 8. Já a entrada de K'"1 nas células guarda aumenta seu 

potencial osmótico o que resulta na entrada de água nas mesmas e finaliza com a abertura do estômato, 

porém, em condições de deficiência de K'"1, carbodratos podem contribuir substancialmente para a 

regulação osmótica das células-guarda (POFFENROTH et ai., 1992). O K'"1 também desempenha papel 

fundamental no transporte fonte dreno de fotossintetizados das folhas (fonte) para os órgãos não 

fotossintetizantes ou não auto-sulicientes (dreno). Outra função do K'"1 é oonIra balancear cargas de ânions 
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móveis no: citqJlasma, cIoropIastos, vaaJoIos, xilema e floema (ocmo o transporte de N03-1 e malato no 

vegetaQ. 

O 1<1 também desempenha função metabólica, serOO que várias enzimas são deperdentes ou 

estimuladas por ele (SUEL TER, 1970). A citar aquelas envolvidas na fotossíntese e respiração (T AIZ; 

ZEIGER, 2004), isso ocorre por mudanças conformacionais no complexo proteína-enzima. Essas 

mudanças conformacionais nas enzimas induzrlas por 1<1 aumentam as veIocK:Iades das reações 

catalíticas, Vmáx e Km (EVANS; WlLDES, 1971). 

Em muitos casos a expansão celular é conseqüência do arumulo de 1<1 nas câJlas, isso pcxie 

ser notado em feijão (MENGEL; ARNEKE, 1982) e cenoura (pFEIFFENSCHENEIDER; BERINGER, 

1989) que apresentam menores tamanhos celulares em suas folhas na falta deste nutriente. 

Nas plantas deficientes de potássK:> ocorrem mudanças químicas incluindo: aaJmulo de 

carboidratos solúveis, diminuição no teor de amido e acúmulo de compostos nilJ'qJenados solúveis. Essas 

mudanças no rretaboIismo de carboidratos estão relacionados com a alta necessidade de potássio por 

algumas determinadas enzimas regulatórias, ocmo a piruvato quinase e a fcsfofiuto quinase (lAUCHU; 

PFLUGER, 1978) e amido sintase (NITSOS; EVANS, 1969). Também enzimas da síntese de poIiaminas 

são inibdas por altas concentraçx3es de potássio (REGGIANI et a!., 1993) e estiTluladas por baixo pH. 

Como o 1<1 tem a função dominante de manter o pH elevado no citqJlasma, então, esta alta síntese de 

poIiamina (principalmente o cátion divalente pulrescina) é reflexo da homeostase do citossoI. Em plantas 

deficientes em 1<1 a oonrentração de putrescina oonesponde a até 30% do déficit de 1<1 (MUR1Y et a!., 

1971). Adicionalmente fomecOO putrescina exógena, as plantas deficientes mpedem o aparecinento de 

sintomas visíveis e aumentam o aescinento (fACHfv1OTO eta!., 1992). 

Muitos trabalhos tem relacionado o papel fundamental que as poIiaminas (PA) tem no 

aescimento e desenvoMmento vegetal, atuamo <XlITlO reguladoras deste crescimento. Sua biossíntese 

(BAGNI; TASSONI, 2(01) e, mudança dos níveis endógenos pcx:Ie estar relacionada a processos de 

estresse e desenvoMmento (SLOCUM; FLORES, 1991; GALSTON et aI. 1997), que induem respostas a 

estresses osmótico (FLORES; GALSTON, 1982; BASU; GHOSH, 1991), pH (YOUNG; GALSTON, 

1983), nutriente (BASSO; SMITH, 1974; WATSON; fv1ALMBERG, 1996; TAMAI et aI. 1999). Plantas 

submetidas à deIidência de 1<1, são caracterizadas pelo aumento das ooncentrações da poIiamina 

putrescina (RICHARDS; COLEfv1AN, 1952). Cano a (X)I'lOOntração erdógena de porlaminas está 

relacionada ao crescimento e desenvoMmento é natural que fatores que afetem sua síntese influenciem 

diretamente a organogênese e diferenciação celular de plantas aJltivadas in viúo. 
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2A Fosfoenolpiruvato Carboxilase (PEPC) 

Plantas superiores, algas verdes e algumas bactérias poosuem a enzima PEPC. Nas plantas 

consK:leradas superiores ela desenvolve uma séOO de papéis metabólioos (McNAUGHTON et ai., 1989; 

VI DAL; CHOLLET 1997). Nas folhas de plantas que apresentam o metabolismo ácdo das aassuláreas 

(CAM) e plantas C4 a PEPC catalisa a fixação prtnária do C~ atrnosférX:o. Nos tecdos não 

fotossintetizantes de plantas C4 e plantas C, ela atua a:rno enzima anaperótica, <XlITI papel chave no 

rretaboIismo do carbono e nitrogênio (Figura 2). Em células guarda e nódulos radiculares de espécies 

leguminosas, a PEPC pOOe atuar <XlIT\O reguladora do pH e na síntese de malato. O AOA produzK:Jo pela 

PEPC também pode ser utilizado na síntese de aspartato durante a assinilação do nitrogênio. Sua 

atM:iade também reduz a concentração de PEP, que em altas ooncentrações inbe a fosfofrutoquinase 

(PLAXTON, 1996). In IIÍIIO a PEPC parece ativada ou desinibida após o fornecimento de nitrogênio em 

plantas e algas crescendo em condições Imitantes deste nubiente (HUPE; TURPIN, 1994). Essa ativação 

sugere que a PEPC está sujeita a uma forma adicional de regulação metabólica (CHAMPIGNY; FOYER, 

1992; MORAES; PLAXTON, 2000). 
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Fgura 2 - Modeb para regulação alostérica da PK e PEPC. O controle 000Jdenad0 por "efedors" 
alostéticos fornece o rrecanismo de con1roIe do fluxo glicosídico citosórlCO, divisão do PEP e 
assimilação de nitrogênio. A ativüade da PK é inibKfa em oordições de deficiência de K'"1, no 
qual o PEP segue preferencialmente a via da PEPC. AA T: aspartato aminotransferase; GS: 
glutamina síntetase; GOGA T: glutamina 2-oxoglutarato aminotransferase; NOz: niúito; NOj 
nitrato; NH-i amônia; CO2: gás caJbônico; Ciclo TCA: cícb cbs ácidos úK;arboxílicos; 2-OG: 2-
oxoglutarato (MORAES; PlAXTON,2(00) 
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Alguns trabalhos demonstram que a PEPC é uma enzima alostérica, iniboo peb L- malato e 

ativada por glicose-6-fosfato (G6-P), (McNAUGHTON et ai., 1989; VlDAL; CHOllEf 1997). Sua a1M:1ade 

em plantas C:3, C4e de teci:kls não fotossintetizantes, respondem prontamente a vários rneIabóIitos 

envolvidos no metabolismo de carbono'nilrogênio como: DL -isocitrato, L -aspartato e L -glutamato (RIVOAL 

et aI., 1998; DUFF; CHOllEf, 1995; LEPORT et a!., 1900; PODESTÁ; PLAXTON, 1994; ZHANG et aI., 

1995; LAW; PLAXTON, 1997; GOLOMBEK et ai., 1999). Nas plantas C4 e CAM os mecanismos de 

regulação aIa;térica e mcx:Iificação covalente estão envolvidos na mcx:Iulação da a1M:1ade desIa enima 

(CHOLLET etal., 1996; NIMMO, 1993; PODESTÁ; PlAXTON, 1994). 

Resultados de estu:fos com PEPC purificadas de vários teci:fos não fotossintetizantes, sugerem 

que, a fosforilaçãddesfosforilação e "effectors" são mportantes mecanismos de regulação da PEPC das 

células de plantas ~ (CHOllEf et ai., 1996; PODESTÁ; PLAXTON, 1994; ZANG et aI., 1995; LAW; 

PLAXTON, 1997; DUFF; CHOLLET, 1995; OSUNA et ai., 1996). Existeatuah1ente na literaturaevK:Jências 

convinrentes de que a fosforilação reversível da PEPC é de ocorrência universal (algas, bactérias, 

cianobadérias, plantas ~, C4, CAM e teci:kls não fotossintéOCos). Esta fosforilação ocorre num conservado 

resíduo de senna, localizado na posição "N" tenninal do poIipeptídeo (VIDAL; CHOllEf, 1997; NIMMO, 

2003). A fosforilação é realizada por uma quinase específica por serlnaAreonina dencrninacla 

fosfoerq:,iruvato carboxilase quinase (PEPCK). O nível de fosforilção da PEPC é de1erminado 

principainente pela PEPCK O resultado da fosforilação é um declínio na sensbilK:iade a inibição causada 

peb L -malato, e aumento na sensbilK:Jade a ativação por G6-P. Miyao e Fukayama (2003) demonstraram 

a perfeita regulação da PEPC deterrnincrl> pela PEPCK Em trabalhando realizado com diversas plantas 

~ transgênicas, superexpressando o gene codificador da PEPC, não 00servaram variações em sua 

fisiobgia. A desfosfonlação da PEPC é realizada por uma fosfatase do tipo 2a (PP2A). 

Como o PEP é um dos precursores da via do áOOo mímico e se localiza num ponto de 

ramificação importante do metabolismo prinário e secundário, a PEPC de folhas de plantas ~ e C4 são 

potentemente inibidas por vários subprodutos da via do áOOo mímico, prirlqJainente os flavonóK:Ies 

quercetina e rutina (PAlROBA. et aI., 1996; MORAES; PLAXTON, 2000). Embora flavOl1é>Kies e fenóís 

estejam implicados em inúmeras funções em plantas incluindo a interação planta-patógeno, a relevância 

fisiokSgica desta inibição pennanece dJsa.Jra. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

o trabalho foi desenvolvido nos laboratórios do Centro de Biotea1ologia Agrícola - (CEBTEC) do 

Departamento de Ciências Biológicas, da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroi' - ESALQ/USP, 

em Piracicaba. 

3.1 Obtenção de plantas matrizes 

Sementes de cenoura (Daucus carota L), da variedade Brasília de alta seleção obtX:fas da 

empresa Agristar do Brasil L1da, situada em Petrópolis - RJ, foram germinadas para obtenção das plantas 

mabizes utilizadas usadas neste trabalho. 

Foram ooIocadas para genninar 2000 serrentes em 20 caixas plásticas do tipo "gerbox" (12 x 16 

x 4an), em câmara de germinação, na ausência de luz, sob temperatura de 26°C ±1°C. As sementes 

foram colocadas sobre papel filtro, autoclavado (120°C e pressão de 1 atmosfera por 60 minutos), e 

urnecfecdo com água destilada na quantidade correspondente a 3 vezes o peso do papel substrato. As 

sementes foram irrigadas diariamente por um período de cinco dias, quando 80% das plantas haviam 

emitido uma radícula de ±O,1 ano As plantas que apresentaram emissão da radícula foram transfeooas para 

vasos localizados na casa de vegetação dimatizada (26°C ±1°C e fotoperíodo de 16 horas de luz e 8 horas 

de escuro). 

Foram plantadas quatro sementes por vaso numa profundK:iade de 0,5cm. Utilizou-se como 

substrato, nesses vasos, areia de granulomebia média adequadamente lavada e autoclavada (120°C e 

pressão de 1 atmosfera por 60 minutos). Durante os primeiros seis dias, período no qual ocorreu a 

emergência, as plântulas foram inigadas apenas com água destilada. 

32 Tra1amento com as soluções nutritivas 

Após seis dias de cultivo em vasos, as plânbJlas passaram a ser fertinigadas com a solução 

nutritiva contendo % (58,5mg.L"1 de K"\ % (117rng.L-1 de K"\ 1 (234mg.L-1 de K"\ 2 (468rng.L-1 de K(1) e 3 

(702mg.L-1 de K'"1) vezes a concentração de potássio c:onOCfa na solução de Sarruge (1975), conforme 

Tabela 5. 
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Tabela 5 - Composição químK::a das diferentes soluções nubitivas (mLL-1) adaptada de Sanuge (1975), 

aplicado às plantas mabizes de Daucus carota para testar o efetto nutricional do K'"1 na 

cabgêrese, rnorfogêrese na atM:fade da PEPCarboxilase 

TRATAMENTOS 

Sc:iJ:;õ::s 1 2 3 4 5 
eSI::q..e 

Xx %x Test. 2x 3x 
KHR0 4 M 1 1 1 1 1 
KNQ M 0,5 2 5 1 5 
Ca(NQ)z M 5 5 5 5 1 
fv1gS04 M 2 2 2 2 2 
KCI M 6 12 
CaCb M 
NI-4NQ M 2,25 1,5 
(NI-4)zS04 M 
fv1g(NQ)z M 
Micro* 1 1 1 1 1 
Fé-EDTA** 1 1 1 1 1 
*A soIuçOO de maonutren1Es tem a seguinte ~ (g.L"'): H:3BO:r 2,00; M~ . 4HP= 1,81; ZnCI;i= 0,10; CuCI;i=O,04 ; 

H,!v1c04. HP= 0,02. 

**AsoIuçOOde Fe-EDTA fd ~ segunebJacrlrol (1951), dSsdverdose 26,19 de EDTAem 2ffimL de NaOH 1N e 24g de 

FeS04 . 7H;P, ~ [Xl" 121xJras de e&l.Iro e cx:mpIetaldo-se o '..dlme à 1fitro. 

P-s doses do nutriente foram testadas em 18 repetições por tratamento, contendo 4 plantas por 

vaso. P-s soluções nubitivas foram preparadas segundo as recomendações de Sanuge (1975) e 

contiveram o nubiente em conrentrações capazes de causar deficiência (X e % vezes a concentração de 

potássio da solução nubitiva), nutrição normal (concentração de potássio da solução nutritiva ) e toxidez (2 e 

3 vezes a concentração de potássio da solução nubitiva). P-s plantas manOClas em casa de vegetação 

rereberam 1 OOnL de solução nutritiva por vaso. 3 vezes por semana. 

P-s ooIetas dos explantes foram realizadas aos 45 e 60 dias após o início dos tratamentos com 

soluções nubitivas (f abela 6). 
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Tabela 6 -Tratamento nutricional com 5 diferentes concen1Jações de potássio referentes aquela da solução 

nutritiva, realizades em mabizes de Daucus carota L e número de amostras 

coletadas/inoculadas ao Iorgo des tratarrentos, após o início da aplk:ação das soluções nubitivas 

Tratamentos Duração do tratamento (em dias) 

45 60 
1) ~x 1<"1 (58,5mg.L-1) 
2) Yzx 1<"1 (117mg.L-1) 
3) 1 X 1<"1 (234mg.L-1) 
4) 2 X 1<"1 (468mg.L-1) 
5) 3 X 1<"1(702mg.L-1) 

18 18 
18 18 
18 18 
18 18 
18 18 

3.3 Es1abelecimento da cultura de calos. 

3.3.1. Assepsia dos explantes 

Como explantes foram utilizada; segmentes do pecíob foIiar da terceira folha, a contar do ápíre 

para a base das plantas matrizes. 

Para assepsia o material coletado foi cortado em segmentes de aproximadamente 10 0Tl e 

mergulhada; em água autoclavada contendo uma gota de Tv.een 80 (detergente neutro). Após, es 

segmentes foram Ievades para mesa de fluxo laminar e transferidos para frascos contendo solução de 

hipoclorito de sódio oomercial 20% (vlv) aaescido de uma go1a de T v.een 80 e mantDos por 15 minutos 

sob agitação. Depois de lavados 3 vez&3 em água destilada, previamente autoclavada, es explantes foram 

cortados em tamanhos de 10mm de comprirento, sendo desprezadas as extremidades que estiveram 

em contato com a solução desinfestante. 

3.3.2 Calogênese 

Depois da assepsia apropriada os explantes foram inoculados em meio de u.lllura descrito por 

Murashige e Skoog (1002) contendo variáveis concentrações de 1<"1 (~, Yz, 1, 2 e 3 vezes a conrentração 

de potássio do meio MS), aaescido de O,1mg da auxina 2,4-D (áci:Jo 2,4-diclorofenoxiacético), 30g de 

sacarose e solidificado com 2,3 g de Phytagel (Sigma) por litro de meio. O pH da solução foi ajustado para 

5,7 com NaOH e autoclavado à temperatura de 120°C e pressão de 1 atmosfera por 20 minutes. A 
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compooíção do meio MS é apresentado na Tabela 7. os explantes permaneceram nesttes meios de 

rultura em ausência de luz por 50 dias. 

Tabela 7 - Componentes nutricionais do meio básico de Murashige e Skoog (1002), empregados na 

indução de calogênese em explantes de matrizes de Daucus carola L., e concentração das 

soluções estcque utilizadas no preparo dos meios de rultura 

Componen1es Concentração Meio MS (mgL1
) Solução Estoque 

Macronutrientes Concentração 100x (g.L-i ) 

NJ-4NÜ:3 1650,0 165 
KNÜ:3 1900,0 190 
CaCIz.2Hp 440,0 44 
MgS04. 7Hp 370,0 37 
KH2P04 170,0 17 
Micronutrien1es 
MnS04. 4H20 22,3 2,23 
ZnS04.7Hp 8,6 0,86 
~130.3 6,2 0,63 
KI 0,83 0,083 
N~Mo04.2Hp 0,25 0,025 
CuS04.5Hp 0,025 0,0025 
CoCIz.6Hp 0,042 0,0042 
N~EDTA.2Hp 37,3 3,73 
Fé-S04.7Hp 27,8 2,78 
Vitaminas 
Ácdo nicotínico 0,5 0,05 
TlafTlína 1,0 0,01 
Pioooxina 0,5 0,05 
Glícina 3,0 0,2 
l-inositol 100,0 10 

Os meios de rultura utilizados possuíam, à semelhança dos tratamentos aplicados às plantas 

mabizes em casa de vege1ação, um tratamento testemunha com meio MS completo, e quatro meios 

contendo variáveis concentrações de 1(1 Cf abeIa 8). Cada tratamento continha o nutriente potássio em 

concentrações supostamente capazes de causar deficiência (195,2mg.L-1 e 391 ,85mg.L-1), nutrição normal 

(783,7mgL1
) etoxidez (1567,4mg.L-1 e 2351,1mg.L-1). 
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Tabela 8 - Volume utilizado de soluções estoque para o preparo dos meios de rultura adaptados de 

Murashíge e Skoog (1002), aplicados aos explantes de Daucus carola L. in vitm para testar o 

efeito nutJic:Onal em 1<"1 na calogênese, morfogêse e atividade da PECarboxilase 

TRATAMENTOS 

Sci.ç:es 1 2 3 4 5 
&q.e 

%x %x Test. 2x 3x 
NI-4NÜ:3 13,55 12,35 10 10 10 
KNÜ:3 10 10 10 10 10 
CaCIz* 10 10 10 10 10 
rv1gS04 2,5 5,0 10 10 10 
~P04 10 10 10 10 10 
Nél2S04 
rv1gC~ 
KCI 20 40 
Micro 10 10 10 10 10 
Fé-EDTA** 10 10 10 10 10 

* Prepara" cx:rn ~ua desbla1a péV.amenIe favda 
** Dissdver NqEDTA e FeS04 ~ a quente. Mistura-as duassdLç5es, esr:aa-esfiiare aferir o vdume. 

Explantes das plantas pertencentes a cada um dos dnco tratamentos ex vitm, após assepsia, 

foram inoculadas em 18 fiasoos de cada um dos dnco tratamentos oontendo as variações de 

concentração de potássio do meio MS, perfazendo 25 tJatamentos finais (f abeIa 9). fls duas coetas de 

explante ocorreram 45 e 60 dias após inído da aplicação das soluções nutritivas. Estes foram utilizados 

para as avaliações de calogênese, moIfogênese e influência sobre a atividade da PEPCarboxilase. 

Cada fiasco oontendo 50nL de meio de cultura foi inoculado oom 3 explantes pecioIares 

assépticos, os quais permanereram em sala de aescimento em ausência de luz a temperatura de 26 

±1°C. 

A avalição de calogênese foi realizada sessenta dias após a inoculação oom base na massa de 

matéria fresca e massa de matéria seca dos calos fonnados por explante. 

Tabela 9 - Tratamento nutricional com 5 concentrações diferentes de potássio nas soluções nutritivas, 

realizados em mabizes de Daucus carola. Após a assepsia, os explantes das matrizes de cada 

tratamento ex vitm foram inoculados oom 18 repetições de cada dos 5 diferentes meios de 
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rullura. Estes foram os 25 tratamentos finais nos quais analizou-se a calogênese, diferenciação 

celular e a atividade da PEPCarboxilase 

Soluções nubilivas Meios de rullura Tratamentos Repetições 
{exvitro} ºnvitro~ 45 dias 60 dias 
:4x1<1 :4xl< 1 18 18 
:4x1<1 %x1<"1 2 18 18 
:4xl<' 1 xl<"' 3 18 18 
:4x1<1 2xl<1 4 18 18 
:4x1<1 3xl<1 5 18 18 
%x1<1 :4xl<' 6 18 18 
%x1<1 %x1<1 7 18 18 
%xl<' 1 xl<' 8 18 18 
%xl<' 2xl<1 9 18 18 
%x1<1 3xl<1 10 18 18 
1 X 1<1 :4xl<' 11 18 18 
1 xl<' %x1<1 12 18 18 
1 xl<' 1 X 1<1 13 18 18 
1 xl<' 2xl<1 14 18 18 
1 xl<' 3xl<1 15 18 18 
2xl<1 :4x1<1 16 18 18 
2xl<' %x1<1 17 18 18 
2xl<1 1 X 1<1 18 18 18 
2xl<1 2xl<1 19 18 18 
2xl<1 3xl<1 20 18 18 
3xl<1 :4x1<1 21 18 18 
3xl<1 %x1<1 22 18 18 
3xl<1 1 xl<' 23 18 18 
3xl<' 2xl<1 24 18 18 
3xl<1 3xl<1 25 18 18 

3.4 Diferenciação celular 

Os calos foram transfeOOos para novos rreios de rullura de mesma composição anterior (f abeIa 

8), sendo mantiios os tratamentos, mas sem fitorregulador. Os frascos foram mantiios sob oondíções de 

fotopericx:fo de 16 horas de claOOade e 8 horas de esa.J1O. como forma de se induzir a morfogênese. A 

avaliação da diferenciação celular foi feita com base no número de plantas regeneradas por explante 50 

dias após transferência dos calos para a presença de luz. 

3.5 Atividade da enzima PEPCarboxilase 



36 

A atividade da PEPCarboxilase foi determinada pelo método de espedrofotomebi desaito por 

Moraes e Plaxton, (2000). A reação da PEPCarboxilase foi aooplada a malato deskirogenase, analisada a 

24OC, monitorando-se a oxidação do NAOH a 340 nm, como esquematizado abaixo: 

PEP + CÜL ___ P .. EPC ___ -.) AOA + Pi 

Malato 
Desdrogenase 

Malato 

Para obtenção do extrato vegetal o material vegetal fresco (2,5g de calos), foi colocado em 

alrnofariz e manOClo a temperatura de 4OC. Feita a maceração até a formação de uma pasta homogênea. 

Em seguda, foi adicionado 3mL de Tampão Triz-8ase 50 mM, pH 8,4, glioarol10% (v Iv). O extrato foi 

cen1rifugado à 40C e 18600 9 por 20 minutos e aproveitado o sobrenadante. 

O ensaio enzimático foi constituído por Tampão Triz-Base 50 mM, glrerol1 0% (vlv), pH 8,4, PEP 

2 mM, mcÜ:3, NAOH 0,16 mM e 5 undades de malato deskirogenase (E.C. 1.1.1.37) em volurre final de 

1 mL O iníoo da reação deu-se com a adição de 100 IJL de extrato vegetal em rubeta de quartzo, 

diretarrente no espectrofotôrne. A reação foi monitorada por 10 minutos com leituras a 340 nm, em 

intervalos de 1 minuto. A atividade da enzima foi detelminada seguindo-se a queda de absorbância a 340 

nm. Os resultados foram expressos em lJfTIOIkninJmg de proteína. 

3.6 Extração protéica 

O material vegetal fresco (O,5g de calos), foi colocado em alrnofariz e manOCIo a temperatura de 

4OC. Foi feita a maceração até a formação de uma pasta homogênea. Em seguK:la, foi adicK:>nado 2,1 mL 

do Tampão Fosfato de Potássio 100 mM, pH 7,5 acrescido de 1 mM de EDTA 3 mM de DTT e 5% (pIv) 

de PVPP. O extrato foi cenbifugado à 40C e 12300 9 por 32 minutos e aproveitado o sobrenadante. 

A concentração proteína foi determinada espectrofo1metOCamente a 595 nm como desaito por 

Bradford, (1976). Para rurva padrão foi utilizado abumina bovina séríc:a (BSA). 
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3.6 Delineamento estatístico e análise estatistica 

o delirlearreneto estátistico utilizado foi o Inteiramente casualizado, e a análise estatístta dos 

resultados foram feitas utilizando-se ° sistema para análise estatís1ica SAS e as oomparaçães de médias 

serão feitas peb teste de Tukey a 5% de probabilK:fade. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Desenvolvimento das plantas matrizes 

Ao longo do penedo de tra1amento com as soIuçi>es nutritivas (45 e 60 dias), as plantas matrizes 

não apresentaram sintanas visíveis de deficiência ou toxidez. A de1iciênda visual é caracterizada na parte 

aérea quando as folhas adquirem uma tonalidade verde escuro ou azul esverdeado, semelhante à 

deficiência de fósforo (EPSTEIN; BLOOM, 2004). A deficiência deste nutrme também se caracteriza pelo 

aparecimento de manchas neaóticas nas folhas, aescinento abaixo do normal e raras vezES (sob 

condições severas), morte de gemas laterais e terminais (f AIZ; ZEIGER, 2004). Como o potássio pode ser 

re-mobilizado para folhas mais jo\oel1S, esses sintomas aparecem inK::ia1mente nas fohas mais maduras na 

base da planta (MARSCHNER, 1995). 

Não se oonhece sintomatologia que caracterize o excesso deste nutriente. Amaral (2003) 

constatou no a.dtivo da cenoura, mesmo não havendo sintomas visuais que estabelecessem deficiência ou 

toxidez, que o fomecirnento de soIuçi>es nutritivas contendo variáveis concentrações de K"1 determinam o 

conteúdo deste elemento nos explantes utilizados para trabalhos em rultura de tecidos. A ausência de 

sintomas de deficiência ou toxidez também foi oonstatada em trabalhos realizados com aavo (HA YASHI, 

2(00) e pata de vaca (DEF Á V ARI, 2(00). O aparecimento de sintomas de deficiência pôde ser verificado 

em plantas de aisântemo apenas 45 dias após a ausência (O mg.L"1) de fomecinento deste eanento na 

solução nubitiva (BORGA TIO, 2(00). Estes fatos pojem ser explicados em função da alta mobilidade do 

JÇ1 e também pelo fato que o sódio (Na +1) pode substituir, em vários graus, o K"1 como osmótico vaaJOIar, 

sendo que isso não ocorre no citosso/ (EPSTEIN; BLOOM, 2004). Para alguns genótipos de beterraba 

(Beta vulgaris), até 98% do JÇ1 da solução nutritiva pcx:fe ser substituído por Na +1 sem resultar em variações 

no crescimento (SUBBA.RAO et aI., 1999). Amaral (2003) também relatou o antagonismo na absorção de 

Ca +2 e Mg +2 ocasionada pelo aumento de ooncentração de K"1 fomecido na solução nubitiva. Neste caso o 

aumento do K resulou em decréscimo linear no teor de ea+
2 e Mg+2 presentes nos teci:Ios das plantas 

matrizes (Arv1ARAL, 2003). 

Para Hayashi (2000), essas condições são altamente favoráveis aos cbjetivos dos trabalhos que 

buscam determinar os efeitos nubicionais das plantas matrizes sobre seu rultivo in vifro, pois trabalha-se 

com soluções nutritivas capazes apenas de gerar impelfeições rretabólicas, antes que sintomas de 

de1iciêcia ou toxidez rnorfokSgicas sejam manifestadas. 
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4.2 Calogênese 

o efeito de diferentes níveis de ~1 e da duração dos tratamentos na indução de calogêrese, 

expresso em massa de matéria fresca (MF) e seca (MS), é apresentado nas Fguras 3 e 4. A calogêrese 

induzida nos explantes foi influenciada significativamente pelos tratamentos para tcx:los os níveis de ~1 na 

solução nubitiva e no meio de rultura. 

Tratarrentos de explantes can os mais baixos ou os mais altos de níveis de ~\ tanto na 

solução nubitiva cx:rno no meio de rultura afetam negativamente a calogênese, rujos resullcK:fos 

mosIraram-se diretamente reIadona::Jos can a duração dos tratamentos. 

A calogêrese tanto em massa de matéria fiesca cx:rno em massa de matéria seca induzida nos 

explantes aos 60 dias foi da ordem de 2 vezes maior que a induzida aos 45 dias de tratarrento. Na 

calogênese induzida, após 45 dias de tratamento, pôde ser observado que os explantes de matrizes 

tratados can 1 X e 3 X à ooncentração de ~1 da solução nubitiva de Sarruge (SN), houve acúmulo de MF 

crescente e proporcional até 2 X à concentração de K'"1 do meio de rultura (Tabela 10). Este padrão de 

resposta pôde ser observado no acúmulo de MF das plantas tratadas por 60 dias can SN nas 

concentrações Y2 X, 1 X e 3 X a concentração de ~1 d da SN (Tabela 11). No acúmulo de MS (Tabela 12) 

esta resposta foi obseNada nas plantas tratadas apenas can a solução equivalente à de Sarruge aos 45 

dias, e, nos tratamentos que receberam % X, Y2 X e 1 X para plantas tratadas por 60 dias (Tabela 13). 

Explantes de mabizes tratadas can 2 X a concentração de ~1 da SN (Tabelas 10 e 13), 

apresentaram acúmulo de MF e MS diretamente proporcional à concentração de ~1 do meio de rultura. 

Resposta dêntica foi constatada no arumulo de MS pelos calos tratados can a solução 3 X. Os demais 

tratamentos tiveram resposta de máxima indução de calogêrese no meio de rultura oorrespondendo ao 

meio MS (1 X). Os resultados deste trabalho estão de acordo can os dados encontrados na literatura sobre 

o efeito do ~1 no metabolismo do carbono e nitrogênio. 

No presente, trabalho os explantes que apresentaram maior calogênese, de um modo geral, 

foram aqueles inOaJIacIos em meios contendo a concentração equivalente ao meio MS, 2 x e 3 X, can 

exceção daqueles oriundos de tratamentos can baixa concentração de ~1 na SN ( % X e Y2 X). O ~1 tem 

forte atuação nos processos reIadona::Jos a assinilação do C~ e nitrogênio (FLOVVERS E LÂUCHU, 

1983). Células intactas subme1i::fas à concentração externa de ~1 semelhante a do citossoI, apresentam 

um aumento na fixação de C~ em mais de 3 vezes. Na presença de nitrogênio e suprinento adequado 
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de esqueletos carbônioos é relatado um aumento na assi'nilação de amônia. Este pl'OO3SSO favorece a 

síntese de aminoácOOs e conseqLJel1terrente proteínas, neressárias para a regulação de pI'OO3SSOS 

metabólioos (DURZAM, 1985). Outro processo que pode ter efeito adicional à disponibilK:lade de 1(1, é o 

efeito osmótico e stress salino, resultado das altas coorentraçi>es de 1(1 no meio de cultura (2 X e 3 X). 

Cerca de 60 enzimas requerem pelo menos um cátion monovalente para sua ativação e, na 

grande maOria das vezes, o 1(1 é esse cáIion. Aan disso, a correntração de 1(1 para a ativação 

enzimática é bastante alta, na ordem de 50-100 mM (EPSTI:IN; BLOOM, 2004). O potássO age como um 

ativador enzimático na fotossíntese e respiração, proporcionando esqueletos carbônicos para o 

metabolismo relular, apresentando neste caso relacionamento direto do balanço carbono-nitrogênio nas 

plantas, pois o potássio é também neressário para a síntese e ativação da nilTato redutase (MARSHNER, 

1995). Em presença 1(1 enzimas reguladoras da oxidação de carboK:lratos, como piruvatoquinase 

(EVANS; WlLDES, 1971) e 6-f00f0frut0quinase (LAUCHU; PFLUGER, 1978), aumentam o metabolismo 

de carboidratos, promovendo a síntese de maior quantX:Jade de áOOos orgânicos que em situações de 

disponibilidade de nitrogênio, regulada também peb 1(1, promove a assmilação de amônia e 

conseqLJel1terrente maior síntese de aminoácidos, proteínas e outros metabólitos celulares, aumentando o 

adJmulo de bianassa. 

Em adição à ativação de enzjmas, 1(1 realiza três funções inter-relacionadas a citar a participação 

no transporte através das membranas, neutralização de ânions orgânicos (malato e citrato) e inorgânioos 

(cloro e nilTato) e manutenção do potencial osmótico. Com relação à neutralização de ânions o 1(1 

desempenha mportante papel, não só relacionada a moléculas smples, mas também macromoIéculas 

como proteínas e DNA (UPPARD; BERG,1994). Estas maaomoléculas podem ser considerados 

poIieletrólitos (SILVA; WlLLIAMS, 1991). 1(1 e outros íons estabilizam essas macromoIéculas em sua 

conformação funcional (EPSTI:IN; BLOOM, 2004). Com relação à função osmótica que o 1(1 

desempenha, em muitos casos, a expansão celular é conseqüência do arumulo de 1(1 nas células, isso 

pode ser observado em feijão (MENGEL; ARNEKE, 1982) e renoura (PFEIFFENSCHENEIDER; 

BERINGER, 1989) que apresentam menores tamanhos relulares em suas folhas na falta deste nubiente. 

Desde o trabalho realizado por Rictlards e CoIleman (1952) caracterizando o aumento de 

poIiaminas em situações de baixa disponibilidade de 1<1, diversos trabalhos têm demonstrado o efeito 

destas sobre o metabolismo das células. Estas substâncias desempenham papel fundamental como 

moduladoras da multiplicação relular, aescinento, desenvolviTlento e diferenciação relular. O fato da 

célula vegetal possuir e utilizar, na síntese de putrescina (Put) as vias arginina descarboxilase (ADC) e 
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omitina descarboxilase (ooe), tem sdo debatida nos últina:; anos (COHEN, 1998). Autores sugerem que 

a put fonnada por ambas as vias pode ocorrer em "pooIs" separados ou pexie estar envolvido em funçi>es 

fisiológicas distintas. Atualmente aaedita-se que mudanças nos níveis de poIiaminas estão associadas no 

~ do balanço entre divisão celular e diferenciação (GALSTON et a!., 1997), sugerindo um aumento 

na atividade da ooe no momento de divisão celular e aescinento, enquanto que a via ADC predomina 

em tecida; maduros (FLORES, 1991), morfogênese e situações de s1ress. 

Situações de deficiência de t('"1 resultam em aumento dos níveis de put para manutenção do 

balanço caliônicolaniônico. A principal rota de síntese desta put é aumentando a a1ividade da ADC 

(BOUCHEREAU et a!., 1999). WatPaI e Mai11berg (1996) também constataram aumento na a1ividade da 

ADC relacionada à baixa concentração de potássio fcmeci:k>s às plantas de ArabkJopsis. Este fenômeno, 

somado ao fato de que o t('"1 possui papel fundamental na ativação de enzinas da fixação de C~, 

oxidação de carboidratos e assi11ilação do nitrogênio, parece explicar a tendência de menor arumulo de 

MF e MS nos calos oriunda; de plantas matrizes tratadas a:m baixas ooncentrações de t('"1 ( Y4 X e % X), 

ou nos calos formados na; meios de OJltura contendo Y4. x e % X as ooncentraÇÕ8S de t('"1 sugeridas por 

Murashige e Skoog em 1962. 

Diversos estuda; tem demonstrado a oorreIação entre o aumento dos níveis de poIiaminas e 

divisão celular. A correlação entre a atividade da ooe e freqüência de divisão foi determianada em 

suspensões celulares de Nicotiana A DFMO Qnhidor da ooe) resulta em inibição da divisão celular 

aplicado na OJltura. A atividade da ooe é prirq,amente registrada em regiões meristemáIicas (BAJS; 

RAVlSHANKAR, 2002), já o adrnulo de PA tem sdo relacionado a oondições de estresse osmótioo 

(BOUCHEREAU et a!., 1999). Em alguns cases, a; níveis de Put podem ser 60 vezes maiores que 

aquees observados em plantas não es1ressadas osmoticamente (BAJS; RAVlSHANKAR, 2002), 

indicando que ADC e ooe são necessárias para a síntese de put nessas oondições. 

O efeito sobre a síntese de PA também tem sdo relatado sob oondições de s1ress salino (ERDEI 

et ai., 1996). Essas variações no adrnulo de PA ocorrem entre e dentro das espécies. De modo geral, em 

espécies não tolerantes a stress salino di11inuem os níveis endógenos de PA principalmente Put, 

espermedina (Spd) e espermina (Spm) (PRAKASH; PRA THAPSENAN, 1986). Já em espécies tolerantes 

ocorre o acúmulo de Spd e Spm aumentando oonsequentemente a taxa Spd+SpmtPut 

(KRISHNAMURTHY; BHAGNAT 1984). Para Erdei et ai., (1996) esse tipo de resposta ao s1ress salino 

pode ser oonsiderado uma "resposta adaptativa". Em milho WlLLADINO et aI., (1996), observaram maior 

calogênese no híbrido resistente (0/. Arizona) em relação ao híbrido não toerante a s1ress salino (OI. W 64). 
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A OI. Arizona também apresentou aumentos nos níveis de put e SpcI, diferentemente da OI. W 64 que 

apresentou uma redução acentuada no nível de Spd. 

A importância dos níveis de SpcI e Spm está diretamente relacionada com a divisão celular. Na 

transÇão da fase G1 para a fase S, existe aumento da biossín1ese destas PA, tanto em relulas animais 

como em OOIulas vegetais (FULLER et aI., 1997). A taxa Spd+SpmIPut é relatada como um subproduto da 

biossín1ese celular (L1N et aI., 1984). A inbição da síntese destas PA interrompe a dMsão celular na fase G1 

(RUPNJAK; PAUL, 1978). O pJ"C>a3SS0 é restabelecido quando poIiaminas são adicionadas ao meio de 

o.lItura e existe progressão para a fase S (FOWLER et aI., 1996). 

Estes fatos somados à mportância do 1<"1 no rretaboIisrro, ativação de enzinas e neutralização 

do pH (MARSHNER, 1995) podem ter favorecdo a maior taxa de cabgênese observada em alguns 

tratamentos testados neste trabalho. 
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Figura 3 - Massa Fresca dos calos induzidos em explantes de cenoura tratadas por 45 dias (A) 
e 60 dias (8) com soluções nubitivas contendo varáveis níveis de potássio e rultivadas 
por 50 dias em meio Murashige e Skoog (1002) contendo diferentes concentrações 
de potássio 
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Fgura 4 - Massa Seca dos calos induzidos em exlpantes de cenoura tratadas por 45 dias (A) e 
60 dias (8) rom soIuçiles nubitivas contendo variáveis níveis de potássio e aJltivadas 
por 50 dias em meio Murashige e Sk~ (1962) contendo diferentes concentrações 
depotássb 
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Tabela 1 ° -Calogênese (gramas de MF calolexplante) induzX::la em explantes de cenoura tratadas por 45 

dias com soluções nutritivas contendo variáveis níveis de potássio e a..dtivadas por 50 dias em 

rreO de culh.Jra de Murashge e Skoog (1002) oontendo diferentes conrentrações de potássio 

Solução Nutritiva 

Meio MS %X~1] %X~1J 1 X[J<"1] 2X~1] 3XpÇ1] 

%XpÇ1] 0,4664a* 0,6687b 0,8012ab 0,6083bc 0,3585c 

%XpÇ1] 0,6600ab 0,5315b 0,5872bc 0,5349c 0,5mc 

1 XpÇ1] 0,8095a 1 ,2401 a 0,8847ab 0,8133bc 0,8951b 

2XpÇ1] 0,4198b 0,6824b 0,0066a 0,9173b 1,5196a 

3XpÇ1} 0,7044a 0,8153b 0,324Oc 1,5515a 1,1511ab 

*Médias seguK:las de mesma letra não diferem estatísticamente entre si peb teste de T ukey em 5% de 

probabildade. 

Tabela 11 - Calogênese (gramas de MF calolexplante) induzX::la em explantes de cenoura tratadas por 60 

dias com soluções nutritivas contendo variáveis níveis de potássio e cultivadas por 50 dias em 

rreO de culh.Jra de Murashge e Skoog (1002) oontendo diferentes ooncentrações de potássio 

Solução Nutritiva 

Meio MS %X~1] YzX~11 1 X[J<"1] 2XpÇ1] 3XpÇ1] 

%XpÇ1] 0,6668b 0,7817c 1,3305bc 0,9823b 0,7083c 

%XpÇ1] 1,4103ab 1,6171b 1,3326bc 1,5CX34ab 0,8589bc 

1 XpÇ1] 1 ,5621 a 1,9383ab 1,9889ab 2,1359a 1,2944abc 

2XpÇ1] 1,2542ab 2,4414a 2,1296a 1,769Oa 2,038Oa 

3XpÇ1J 1,1917ab 1,4455bc 0,6883c 1,7111ab 1,6132ab 

*Médias seguK:las de mesma letra não diferem estatísticamente entre si pelo tes1e de T ukey em 5% de 

probabildade. 
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Tabela 12 - Calogêrese (gramas de MS cab'explante) irduzida em explantes de cenoura tratadas por 45 

dias com soluções nutritivas contendo variáveis níveis de po1ássio e rultivadas por 50 dias em 

meio de rultura de Murashge e Skoog (1962) contendo diferentes concentrações de po1ássio 

Solução Nubitiva 

Meio MS %X[tÇ1] %X[tÇ1] 1 X[JÇ1] 2X[tÇ1] 3X [tÇ1] 

%X[tÇ1] 0,0330a* O,0377ab 0,0349ab 0,0371b 0,0271b 

%X[tÇ1] 0,0405a 0,0340ab 0,0422ab 0,0334b O,0377ab 

1 X[JÇ1] 0,0400a 0,0513a 0,0491 a 0,0421ab 0,0369ab 

2X[JÇ1] 0,0292a 0,0344ab 0,0504a 0,0398b 0,0532a 

3X[JÇ1] 0,0345a 0,0281b 0,0259b 0,0582a 0,0541 a 

*Médias seguK::las de mesma letra não diferem estatísticamente entre si pelo teste de T ukeyem 5% de 

probabilK:Jade. 

Tabela 13 - Calogêrese (gramas de MS cab'explante) em explantes de cenoura tratadas por 60 dias com 

soluções nutritivas contendo variáveis níveis de po1ássio e cultivadas por 50 dias em meio de 

cultura de Murashge e Skoog (1002) contendo diferentes concentrações de potássio 

Solução Nubitiva 

Meio MS %X[tÇ1] %X[tÇ1] 1 X[K"1] 2X[tÇ1] 3X[JÇ11 

%X[JÇ1] 0,0448a* 0,0467b 0,0586b O,OO34b 0,0588a 

%X[JÇ1] 0,0862a 0,0969a 0,0947ab 0,0925ab 0,0557a 

1 X[JÇ1] 0,0759a 0,0798ab 0,1094a 0,1091a 0,0538a 

2X[JÇ1] 0,0876a 0,1223a 0,1105a 0,0758ab 0,0716a 

3X[JÇ1) 0,059Oa 0,0498b 0,0550b 0,0041b 0,0732a 

*Médias seguK::las de mesma letra não diferem estatísticamente entre si pelo teste de T ukey em 

5% de probabirldade 
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4.3 Diferenciação celular 

Os resultados obtidos para o tratamento de matrizes de renoura por 45 e 60 dias com diferentes 

níveis de K"1 na solução nutritiva de Sanuge e inoculados em meio de rultura MS contendo variáveis níveis 

de K"1 estão apresentados nas Figuras 5 e 6. A indução de diferenciação relular nos explantes de matrizes 

não teve influência significativamente nos tratamentos que rereberam com % x e 1 X a conrentração de 

K"1 da solução nutritiva por 60 dias. Entretanto, os demais tratamentos apresentaram diferença significativa 

tanto nas matrizes tratadas por 45 dias como as que receberam solução nutritiva por 60 dias (Tabelas 14 e 

15). 

A discussão dos resultados será feita com base no número de plantas diferenciadas por grama 

de massa seca de calos (taxa de diferenciação relular), uma vez que esta possibilita determinar o 

tratamento que apresentou maior taxa de indução embriogênica, independente do resultado de sua 

calogênese total (Tabelas 16 e 17). De um modo geral a maioria dos tratamentos apresentou maior taxa 

de embríogênese quando submetOO aos extremos de conrentração de K"1 (Figuras 5 e 6), ou seja, as 

matrizes tratadas por 45 e 60 dias com % X e 3 X a roncentração de K"1 da SN. Os explantes com 45 dias 

inoculados nos meios MS contendo % e 2 X apresentaram resposta diretamente proporcional à 

conrentração de K"1 da SN. Resposta inversa a esta, também aos 45 dias, foi observada no explantes 

inoculados no meio de rultura contendo 3 X a conrentração de K"1 do meio MS. Estes resultados 

demonstram uma forte correlação da composÇão do meio de rultura com o estado nubicional do explante, 

resultando em respostas distintas tanto sobre a calogênese quanto na indução da embriogênese somática. 

É de consenso entre os pesquisadores que o crescimento e diferenciação de relulas podem ser 

alterados por vários componentes do meio de rultura. Com relação à diferenciação relular, o foco dos 

estudos relatam principalmente o efeito dos reguladores de aescímento sobre este. Em 1956, Richards e 

Coleman relataram o acúmulo de Put em plantas submetX:ias a deficiência de K"1. Alguns anos após, em 

1974, Basso e Smith comprovaram que a de1idência de potássio resulta no aumento dos níveis de Put em 

uma grande variedade de espéces. Young e Galston (1984), trabalhando com diversas monocotiledôneas 

demonstraram que em reposta a esse stress ocorre o aumento na a1M:Iade da ADC. O entendimento do 

processo de resposta à deficiência de K"1 nas dicotiledôneas é menor (WATSON; MALMBERG, 1900), 

mas de maneira geral, o arumulo de Put em resposta a stresses ambientais tem sido correlacionado com o 

aumento na a1M:Iade da ADC (FLORES, 1991; llBÚRCIO et aI., 1994). 
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Diversos estudos tem relacionado o procssso de síntese de PA principamente via ADC, oom a 

embriogêrese scrnática (MARllN-TANGUY, 1997; SAIS; RAVlSHANKAR, 2002). O efeito do estado 

nutricional do explante de matrizes de cenoura foi reIa1ado, pela prineira vez, influenciar a diferenciação 

celular em 1967 por Reinert et aI. Montague et ai. (1979) foram os prineiros a demonstrar o aumento na 

ativOade da ADC e no ''poof' de Put quando induziram a embriogênese em QJltura de relulas de cenoura. 

Em 1984, Freirer et aI. relataram o efeito do DFMA QnbKior da ADC) no bloqueio da transição entre o 

crescimento desorganizado (calo) e o iníoo da formação de embriões. 

Em 1979 Montague et aI., relataram o aumento da ativOade da ADC e do ''poof' de put em 

plântulas induzidas embriogênicamente. Durante a embriogênese, a gradual redução da atividade da ooe 
observada (BOUCHEREAU et ai., 1999), sugere que não só as células submetK:Jas à deficiência de K'"1 

(oom aumento apenas da ativOade da ADC) apresentam altas taxas de embriogênese scrnática. De fato, 

células expostas a stress salino ou osmótico, quando induzidas à embriogêrese (ausência de 2,4-0 e 

presença de luz) apresentam taxas de diferenciação celular, tão altas, quanto calos submetKios à 

deficiência de K'"1 (Fguras 5 e 6). 

Este fenômeno parece explicar nossos resultados para 45 e 60 dias de tratamento, quando atas 

taxas de embriogêrese somática foram obOCfas ublizando..se explantes de matrizes tratadas oom baixos 

níveis de potássK:> na solução nubitiva ou quando explantes foram inoculados em meO de cultura MS 

contendo as mais baixas concentrações de K'"1. 
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Figura 5 - Diferendação celular em explantes de matrizes de cenoura, tratadas por 45 e 60 dias 
com variáveis níveis de potássO e rultivadas em meio de Murashige e Skoog (1962) 
contendo diferentes níveis de potássO. As FigUras A e B correspondem ao número 
de plantas diferenciadas, nos cabs originac:la> de matrizes tratadas por 45 e 60 dias, 
respectivamente, cem soluções nutritivas 
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Figura 6 - Taxa de diferenciação celular em explantes de matrizes de oonoura, tratadas por 45 e 
60 dias, rom variáveis níveis de paIássb e rultivadas em meio de Murashige e Skoog 
(1962) contendo diferentes níveis de potássb. Figuras A e B correspondem ao número 
de plantas diferenciadas por gramas de matéria seca de calos aos 45 e 60 dias 
respectivamente 
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Tabela 14 - Diferenciação celular (plantas/calo) em explantes de cenoura tratadas por 45 dias can 
soluções nubitivas contendo variáveis níveis de potássio e ClJItivadas por 50 dias em meio de 
ClJltura de Murashge e Skoog (1002) contendo diferentes concenIrações de potássio 

Meio MS 

}4X~1] 

YzX~11 

1X~1J 
2X~1] 

3X~1] 

41,6c* 

86,9b 

121,7ab 

117,9ab 

144,1a 

61,2b 

91,9b 

89,7b 

78,5b 

141,2a 

150,9a 

83,1b 

59,9b 

61,4b 

159,9a 

61,8c 101,4 

76,8c 46,9b 

97,3bc 62,6ab 

134,4b 57,5b 

197,7a 70,1ab 

*Médias seguk:las de mesma letra não diferem estatísticamente entre si pelo teste de T ukey em 5% de 
probabilk:lade. 

Tabela 15 - Diferenciação celular (plantas/calo) em explantes de cenoura tratadas por 60 dias can 
soluções nubitivas contendo variáveis níveis de potássio e ClJItivadas por 50 dias em meio de 
cultura de Murashge e Skoog (1002) contendo diferentes concenIrações de potássio 

Meio MS 

}4X~1] 

YzX~1] 

1X~1] 

2X~1] 

3X~1] 

152,9ab 

97,3b 

122,2b 

220,2a 

126,6b 

OO,1b 

75,7b 

96b 

195,2a 

216,4a 

Solução Nutritiva 
1 X~1] 2X~1] 

99,8a 207a 164ab 

93,9a 194,6a 124,Sb 

93,2a 192,3a 142,4ab 

102,4a 153,Sa 201,2a 

164,7a 134,Sa 125,7b 

*Médias seguk:las de mesma letra não diferem estatísticamente entre si pelo teste de T ukey em 5% de 
probabilKJade. 
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Tabela 16 - Taxa de diferenciação relular (número de plantas diferenciadas por massa má:lia de matéria 
seca de calos x1 (3) em explantes de matrizes de cenoura, tratadas por 60 dias, com variáveis 
níveis de potássio e cultivadas em meio de Murashige e Skoog (1002) contendo diferentes 
níveis de potássio 

Solução Nutritiva 
Meio MS XX~1] %X~1] 1X~1] 2X~1] 3X~1] 

XX~1] 1,26 1,62 4,32 1,66 3,74 
%X~1] 2,14 2,70 1,96 2,29 1,24 
1X~11 3,04 1,74 1,21 2,31 1,69 
2X~1] 4,03 2,28 1,21 3,37 1,08 
3X~1] 4,17 5,02 6,17 3,39 1,29 

Tabela 17 - Taxa de diferenciação relular (número de plantas diferenciadas por massa má:lia de matéria 
seca de calos x1 (3) em explantes de matrizes de cenoura, tratadas por 60 dias, com variáveis 
níveis de potássio e cultivadas em meio de Murashige e Skoog (1002) contendo diferentes 
níveis de potássio 

Solução Nutritiva 
Meio MS XX~1] %X~1] 1X~1] 2X~11 3X~1] 
XX~1] 3,41 1,71 1,70 3,26 2,78 
%X~1) 1,12 0,78 0,99 2,10 2,24 
1X~11 1,61 1,20 0,85 1,76 2,64 
2X~1] 2,51 1,59 0,92 2,02 2,81 
3X~1] 2,14 4,34 2,99 2,10 1,71 
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4A Concentração de proteínas 

o ronteúdo de proteína presentes nos calos foi inversamente proporebnal à concentração de 

JÇ1 usado para tratar as plantas mabizes de cenoura por 45 e 60 dias. Os resultados também indicam 

maior acúmulo de proteínas nos calos tratados com SN por um maior período de tempo (60 dias). 

Entretanto, os resultados não foram conclusivos. Variação de ~1 no meio de o.Jltura não afeta a síntese de 

proteínas pelos calos, no que diz respeito ao conteúdo de proteína encontrado nos calos induzidos no meio 

de rultura oontendo baixa concentração de ~1 tendendo a ser maior no meio contendo altas 

conrentrações de potássio, prindpamente pelos explan1es de matrizes tratadas por 45 dias com 

conrentração de ~1 na SN. 

O baixo nível de proteína encontrado nos calos irduzK:los nos explantes extraídos de plantas 

mabizes de cenoura tratadas com atto níveis de potássio na SN pode ser reflexo da competição existente 

na absorção de cátions pelas células. Magnésio tem papel fundamental na síntese de proteínas e em 

diversas enzimas envolvdas na transferência do grupo fosfato(rv1ARSCHNER, 1995), e a absorção de 

magnésio é severamente afetada pelas concentrações de ~1 presentes na SN (AMARAL, 2003). 

Cano o ~1 está envolvOO na eficiente ligação entre tRNA e os rbossomos durante a síntese 

protéica, poderia se esperar uma redução no teor de proteínas totais, de forma contrária ao que foi 

demonstrado reste trabalho. 

De fato, o ~1 é essencial em diversos processos metabólicos na célula vegetal, entre eles romo 

ativador enzi11ático (Tv1ARSCHNER, 1995), mas como relatado por Dussert et a!. (1995), também é 

consenso que a ativação da síntese de proteínas precede a diferenciação relular, e plantas que passam 

por um perí<x:lo maior de deficiência ou toxidez de nutrientes, provavelmnete se encontram mais 

es1ressadas,' influencianado na diferenciação celular (CHOJ et ai., 1998). 

Outro fato que pode explicaria o maior acúmub de proteínas em baixas concentrações relaciona

se ao cataboIismo de poliaminas realizado pela diamino omase (DAO) e poliamino omase (PAO). A ação 

da DAO converge em produção de áci:fo ó-amino butínco (GABl\), o qual entra no ciclo dos ácOOs 

tricarboxílicos, via succinato, após ser transaminado e oxidado. Uma rota altemativa para a produção de 

GABA, em oondições de stress, é através da descarboxilação do glutamato (SHELP et a!., 1999). A PAO 

utiliza como substrato as poIiaminas Spd e Spm, podendo resuttar na formação de 3 produtos, a citar. 

pirroJina, 1,3-diaminopropano e 1 (3-aminopropil)- pirroJina. Desta forma o 1,3 diamino propano pcx:ie ser 

convertOO em alanina. 
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Figura 7 - Concentração de proteínas solúveis induzidas em explantes de cenoura tratadas por 45 
(A) e 60 dias (8) dias oom soluções nutTitivas con1endo variáveis níveis de potássio e rultivadas por 
50 dias em meio de rulrura de Murashge e Skoog (1002) oontendo diferentes concentrações de 
potássio 
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Tabela 18 - Concentração de proteínas solúveis induzidas em explantes de renoura tratadas por 45 dias 

com soluções nubitivas contendo variáveis níveis de potássio e rullivadas por 50 dias em meio 

de a.dtura de Murashige e Skoog (1002) contendo diferentes concentrações de potássio (em 1 

grama de calos) 

Solução Nubitiva 

Meio MS %X[I<"1] YzX[I<"1] 1 X [1<1] 2 X [1<"1] 3x[I<"1] 

%X[I<"1J 7,281705 3,570403 4,530448 3,948305 2,174572 

YZX [1<"1] 3,973427 2,879042 9,480305 2,32748 1,897153 

1 X [1<"1] 2,137437 3,779014 4,984805 1,803224 1,795578 

2X[I<"1] 3,311554 2,986076 2,130884 5,446807 2,996998 

3X [1<"1] 3,04287 3,195779 2,578686 4,603626 2,787297 

Tabela 19 - Concsntração de proteínas solúveis induzidas em explantes de renoura tratadas por 60 dias 

com soluções nubitivas contendo variáveis níveis de potássio e rullivadas por 50 dias em meio 

de rultura de Murashige e Skoog (1962) contendo diferentes concentrações de potássio (em 1 

grama de calos) 

Solução Nubitiva 

Meio MS %X[I<"1J YzX [1<"1] 1 X [1<1] 2X[I<"1] 3X[I<"1] 

%X[I<"1] 5,990722 7,926101 4,910534 2,453084 4,832987 

YZX[I<"1] 4,982621 4,765273 3,971243 7,918457 4,374264 

1 X[I<"1} 3,373808 4,04005 3,078913 3,771369 4,246477 

2X[I<"1] 2,618000 4,97716 3,369439 5,097303 3,957042 

3X[I<"1J 4,575231 4,732500 2,169111 3,896972 5,293898 
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4.5 Atividade da PEPC 

Durante a oxidação de carboidratos o PEP pcx:Ie seguir duas rotas específicas de oxKiação. 

Concentrações satisfatórias de 1<"1 permitem que a PK (enzima dependente de 1<"1) converta o PEP a 

piruvato, possibilitando sua entrada no ciclo de Krebs. Este plOCESSO fornece esqueletos carbônicos 

necessários à síntese de aminoáooos. Sob cordições de deOCiência de 1<"1 a PK é inativa, e o PEP é 

oonvertido em AOA pela atividade da PEPC (enzima não dependente de 1<"1). Após o AOA é converOCio a 

malato e depois pinNato, possibilitando sua entrada no ciclo de Krebs. A análise da PEPC foi proposta 

neste trabalho como alternativa de explicar o fluxo do PEP, formado na glicólise, transferm para o ciclo de 

Krebs sob condições de deficiência de 1<"1. 

A variação da conrentração de K"1 no meio de rultura não resultou em resposta ooncIusiva 

sobre a atividade da PEPC (rabelas 20 e 21). Houve uma tendência de redução na atividade da PEPC 

relacionada com o aumento de 1<"1 na SN, principalmente em explantes tratados por 60 dias, porém os 

valores de sua atividade mantiveram-se attos nos calos de matrizes tratadas com 2X e 3 X a concentração 

de 1<"1 presente na SN. 

Os attos valores de atividade da PEPC determinada nos explantes tratadados com altas 

ooncentrações de 1<"1 por 45 e 60 dias podem ser resultado dos baixos valores de rnagnésb (Mg+~ 

absorvK:Io pelas plantas ma1Jizes fornecedoras de explantes. Como descrito por Amaral (2003), tratamentos 

com 2 X e 3 X a concentração de 1<"1 presente na SN de Sarruge resultam em decréscimo de 25% e 50% 

nos teores de Mg +2 absorvido pelas plantas. O Mg +2 atua como cofator em diversas reag3es enzimáticas, 

principalmente naquelas envolvidas em transferência de grupo fosfato. Com a possível redução na 

atividade da PK, o PEP formado na glicólise utilizaria um 'bypass" metabólico através da PEPC, como 

forma de suprir os esqueetos carbônicos necessários à síntese de aminoáci:.fos. O resultado seria um 

oonseqüente aumento na atividade desta enzjma em condições de alta disponibildade de 1<"1 fornecdo às 

plantas matrizes. 

Sabe-se também que a regulação da atividade da PEPC é realizada por mcxJificação covalente 

e regulação alostérica (CHOLLEf et a!., 1996; NIMMO, 1993; PODESTÁ; PLAXTON, 1994). A 

mcxJulação da atividade desta enzima é feita pela fosforilação reversível, resultado da ação de uma 

PEPCarboxilase-quinase independente de Ca +2 (PEP-CK) e desfosforilação por uma fosfatase do tipo 2A 

(CHOLLET et ai., 1996; PODESTÁ; PlAXTON, 1994). A alta atividade da PEPC, relatada neste trabalho, 

sob oondições de altas ooncentrações de 1<"1 disponível às células, pOOeriam ser conseqüência da baixa 
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concentração de proteínas cons1atacIa nessas condições. A interação entre fixação do carbono e a 

assimilação do nitrogênio é altamente modulada (HUPE; TURPIN, 1994), e envolve diversos passos de 

controle recíproco (CHAMPIGNY; FOYER, 1992; HUPPE; TURPIN, 1994). Nas folhas de plantas ~ este 

controle é atnbuído, principalmente, às enzimas sacarose-P sintase (SPS), nitrato redutase (NR) e PEPC. 

Acredita-se que a modulação de atividade entre essas 3 enzimas contrbui para o controle no me1aboIismo 

da assimilação do nitrogênio, fixação e partição do carbono (CHAMPIGNY; FOYER, 1992). Duff e Chollet 

(1995), relataram a inibição da PEP-CK pela síntese de proteínas no citossoI. Isso poderia ser um indício de 

que os attos valores de ~1 fomecdos nas SN e que afetam a síntese de proteínas (FigUras 7 A e 78) 

poderiam estar relacionadas à atividade da PEP-CK e estado de fosfOIilação da PEPC. Ou seja, o baixo 

nível de proteínas poderia ter contribuído para o aumento de atividade observado na PEPC tanto aos 45 

como aos 60 dias (Figuras M e 88), pelo fato da PEP-CK não sofrer inibição gerada pela síntese de 

proteínas no citossol (DUFF; CHOLLET, 1995). 
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Figura 8 - Atividade da PEPC induzidas em explantes de cenoura tratadas por 45 (A) e 60 dias (8) dias 

com soluções nutritivas contendo variáveis níveis de potássio e a.lltivadas por 50 dias em meio de aJltura 

de Murashige e Skoog (1962) contendo diferentes concentrações de potássio 



Tabela 20 - Atividade da PEPC em explan1es de renoura tratadas por 45 dias com soluções nutritivas 
contendo variáveis níveis de potássio e aJltivadas por 50 dias em meio de aJllura de Murashige e Skoog 
( 1002) c:onterdo diferentes concenbações de potássio 

Meio MS 

%X[JÇ1] 

%X[JÇ1] 

1 X[JÇ1) 

2X[JÇ1] 

3X[JÇ1] 

33,4741 

41,8660 

3,69734 

12,0580 

11,2624 

29,3495 

38,5863 

69,1983 

10,6108 

52,9929 

Solução Nutritiva 

1 XP<1} 

4,30937 

65,5970 

17,6947 

8,42433 

23,8965 

16,3986 26,59306372 

46,3422 34,99819993 

4,05136 30,45601824 

34,4389 47,33469339 

22,4276 52,72530901 

Tabela 21 -Atividade da PEPC em explan1es de renoura tratadas por 60 dias com soluções nutritivas 
contendo variáveis níveis de potássio e aJltivadas por 50 dias em meio de aJllura de Murashige e Skoog 
(1002) contendo diferentes concentrações de potássio 

Solução Nutritiva 

Meio MS %X [JÇ1] %X[JÇ1] 1 XP<1] 2X[JÇ1] 3X[JÇ1] 

%X[JÇ1] 19,87159 30,57002 2,01488 3,781351 92,5597 

%X[JÇ1] 49,96879 31,54446 14,15456 4,244569 14,56618 

1 X[JÇ11 28,79515 23,05532 15,53102 8,713548 16,33505 

2X[JÇ1] 4,485779 17,94311 27,49309 31,00207 20,0924 

3X[JÇ1] 6,848673 12,29929 8,487939 5,093003 4,179767 
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5 CONCLUSÕES 

ConsK:Ierando os resultados obOCJos neste trabalho CXlITl CXlITlportamento in vitro 
(calogênese e diferenciação celular) de explantes, onde se variou a disponibilidade de potássio às matrizes 
as seguintes afirmações pOOem ser feitas: 

• Ocorre menor indução de calogênese nos explantes de renoura tratadas por 45 e 60 dias com 

soluções nutritivas e rultivadas por 50 dias em meio de rultura de Murashige e Skoog oontendo as 

menores concentrações de potássio; 

• A calogênese é afetada positivamente em função do período de rultivo dos explantes; 

• Baixas e altas concentrações de potássio, tanto nas soluções nutritivas, CXlITlO no meio de rultura, 

afetam positivamente a embriogênese somática. Sendo verificado as maiores taxas de diferenciação 

celular nestes tratamentos em relação à testemunha; 

• As ooncentrações crescentes de potássio, fornecidas nas soluções nutritivas e no meio de rultura 

afetam negativamente o arumulo de proteína nos calos; 

• A variação nas ooncentrações de potássio no meio de rultura não resuttou em resposta conclusiva 

sobre a atividade da PEPC. No entanto verificou-se a tendência de redução em sua a1ivK:fade com o 

aumento de potássio nas soluções nutritivas até a concentração equivalente à de Sarruge. Em altas 

ooncentrações de potássio a PEPC sofreu aumento sgnificativo de sua atividade. 
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