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PREFÁCIO 

O trabalho subjacente a esta Dissertação foi desenvolvido procurando integrar numa 

perspectiva alargada diversos aspectos da diferenciação de xilema in vitro e dele aqui se 

apresentam os resultados considerados mais marcantes. Uma abordagem multifacetada, como a 

que foi escolhida para este estudo, implicará que o envolvimento dedicado à investigação seja 

distribuido pelos vários aspectos abordados, parcialmente prejudicando a obtenção de uma 

especialização adequada em cada vertente considerada, contudo permitindo obter uma visão 

globalizante e alargada do tema em apreciação, fornecendo ao investigador não só o domínio de 

uma grande diversidade de técnicas mas, fundamentalmente, enriquecendo-o com uma atitude 

mental necessária para enfrentar os desafios inerentes à actividade de investigação. 

Quando me foi sugerido como tema de investigação "o estudo da diferenciação de células de 

xilema in vitro", apesar de o "xilema" ter sido dos primeiros tecidos a ser estudado, do muito que 

se sabia e de haver inúmeros investigadores a trabalhar à volta das múltiplas facetas deste tecido, 

estava longe de imaginai- o quanto ainda falta saber e quão absorvente e apaixonante este tema ia 

ser. Não obstante todo o empenho, este estudo, que resultou numa tarefa maior do que 

inicialmente antevisto, não teria sido possível sem o apoio de entidades e a ajuda, conselhos, 

ensinamentos e críticas de diversas pessoas a quem expresso os meus agradecimentos: 

- ao Professor Doutor Roberto Salema pelos ensinamentos como Professor e Investigador e 

pelo apoio amigo com que sempre incentivou este trabalho; 

- à Professor Doutor Isabel Santos pela orientação, ensinamentos valiosos, estímulo 

constante e discussões acesas na execução deste trabalho; 

- ao Professor Doutor Manuel Teixeira da Silva, mestre e amigo, pelos conselhos e estímulo 

incansável; 

- ao Doutor Carlos Sá do CMCM da Fac. de Engenharia, U. P., pela disponibilidade 

demonstrada para as observações ao microscópio electrónico de varrimento; 

- ao Doutor João Paulo Cabral pelos conselhos na análise estatística dos resultados; 

- à D. Andrea Costa pela proficiência e dedicação demonstradas no processamento 

fotográfico, à D. Isabel Guimarães pela incansável competência na realização dos meios de 
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cultura e ao Sr. Emanuel Monteiro pela colaboração prestada na preparação do material para 

observação ao microscópio electrónico de varrimento; 

- ao Henrique Coutinho pela valiosa colaboração e a todos os colegas e Investigadores do 

Instituto de Botânica "Dr. Gonçalo Sampaio" pelo apoio e sugestões oportunas; 

- à Comissão Directiva do Instituto de Botânica "Dr. Gonçalo Sampaio" na pessoa do seu 

Presidente e à Direcção do Centro de Citologia Experimental pelas facilidades e apoios materiais 

concedidos; 

- ao Instituto Nacional de Investigação Científica e à Junta Nacional de Investigação 

Científica e Tecnológica pelos suportes financeiros concedidos através do Centro de Citologia 

Experimental para a realização do trabalho experimental. 
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Lista de abreviaturas 

Incluem-se nesta lista as abreviaturas dos nomes de substâncias (compostos químicos, 
reguladores de crescimento e enzimas) ou técnicas utilizadas neste trabalho e que é frequente 
encontrar referidas abreviadamente na literatura; no entanto, neste texto quando citadas pela 
primeira vez são precedidas pela sua denominação por extenso ou esta surge em nota de rodapé. 

ABA Ácido abscísico 
APS Persulfato de amónio 
BA Benzilaminopurina 
DABCO l,4-Diazabiciclo[2.2.2]octano 
DAPI 4' ,6-Diamidino-2-fenilindole di-hidroclórico 
DMSO Dimetilsulfóxilo 
EGTA Ácido etileno-bis(oxietilenonitrilo) tetraacético 
FITC Isotiocianato de fluoresceina 
HEPES 4-(2-hidroxietil)-1 -piperazina-ácido etanosulfónico 
IEF Focagem isoeléctrica 
Na^EDTA Ácido etilenodiaminotetraacético disódico 
NAA Acido naftaleno acético 
NP-40 Nonidet P-40 
PBS Tampão fosfato salino 
Pi ponto isoeléctrico 
PIPES 1,4-piperazina-bis(ácido etanosulfónico) 
PMSF Fenilmetilsulfonil fluoreto 
SDS Dodecil sulfato de Sódio 
SDS-PAGE Electroforeses em gele de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio 
TEMED Tetrametiletilenodiamina 
Tris Tris (hidroximetil) aminometano 
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Comentários sobre diferenciação celular 

Um dos objectivos importantes em biologia do desenvolvimento consiste na compreensão 

do processo de desenvolvimento de um organismo adulto a partir de uma única célula, o zigoto. 

Um organismo pluricelular adulto é uma estrutura harmoniosa e rigorosamente ordenada de 

células, tecidos e órgãos com funções especializadas, que se forma a partir de um zigoto com uma 

organização relativamente simples, através de uma sequência de mitoses (Tran Thanh Van, 1981). 

Pode interpretar-se este processo de desenvolvimento como a integração de divisão celular e de 

especialização celular. A especialização morfológica e fisiológica de células consiste no 

somatório dos processos pelos quais a aquisição ou perda de competências metabólicas 

específicas distingue as células filhas entre si e das células maternas (Gross, 1968). Esta 

especialização celular, acontecimento basilar no desenvolvimento dos organismos pluricelulares, 

e condição necessária à vida destes, é definida como diferenciação celular ou citodiferenciação 

(Fukuda & Komamine, 1985). 

Na diferenciação celular estão envolvidos processos bioquímicos e biofísicos complexos, 

sendo importante realçar que as manifestações bioquímicas antecedem sempre as alterações 

morfológicas, i.e, os aspectos anatómicos traduzem de uma forma visível os acontecimentos 

fisiológicos menos evidentes que ocorreram antes (Cutter, 1978). Isto significa que as células 

ficam destinadas para um dado estado de diferenciação, muito antes de a existência de tal estado 

ser perceptível. Este processo pelo qual uma célula fica restrita a um novo trajecto de 

especialização, envolvendo mudanças fenotípicas estáveis que persistem na ausência do estímulo 

inicial, denomina-se "determinismo" (Meins & Binns, 1979). 

O processo de diferenciação é controlado geneticamente, como consequência da expressão 

diferencial de genes, e depende das interacções entre o núcleo e o citoplasma e entre a célula e o 

seu meio ambiente (Cutter, 1978); ou seja, além do genoma intervêm outros factores que 

influenciam o decurso deste processo. Pressupondo que todas as células de um organismo são 

geneticamente idênticas, como por exemplo, células que derivam inicialmente de um zigoto e se 

diferenciam em muitas células com estrutura e função diferentes, as diferenças entre elas 

dever-se-ão, em geral, não à perda de património genético mas a uma activação e repressão 

selectiva de determinados genes cujo controlo não é exclusivo do núcleo mas depende de uma 

série complexa de interacções entre o núcleo e o citoplasma. Esta última hipótese é apoiada pela 
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demonstração da totipotencialidade celular que tem sido bem ilustrada em plantas. Qualquer 

célula vegetal embrionária ou diferenciada, mas viva e nucleada e desde que não tenha sofrido 

alterações citoplasmáticas e genéticas irreversíveis durante a maturação, pode comportar-se como 

um zigoto quando removida do seu ambiente normal e colocada em condições nutritivas 

apropriadas. Uma célula completamente diferenciada mantém as potencialidades de crescimento e 

diferenciação, manifestadas normalmente só pelo zigoto, embora no seu ambiente normal, 

integrada na planta, só expresse algumas dessas potencialidades (Cutter, 1978; Esau, 1980). 

O primeiro requisito para o desenvolvimento organizado das plantas, i. e, um dos factores 

mais importantes no início da diferenciação, consiste no estabelecimento de uma polaridade, ou 

seja, no estabelecimento de uma diferença estrutural ou fisiológica entre as extremidades de um 

órgão ou de uma célula. Na planta intacta o estabelecimento de uma polaridade dentro de uma 

célula manifesta-se frequentemente por uma citocinese inicial assimétrica, originando diferenças 

citoplasmáticas entre células adjacentes e padrões de diferenciação distintos para as duas células 

filhas (Cutter, 1978; Esau, 1980). Nos sistemas pluricelulares são factores importantes na 

diferenciação a posição de uma célula no tecido e os efeitos de um tecido sobre outro; uma dada 

célula influencia o desenvolvimento do tecido adjacente mas é, também, controlada pelas células 

circundantes e pelo corpo da planta em geral (Schnepf, 1986). 

Os tecidos vasculares das plantas superiores [1] têm sido utilizados como modelo de estudo 

para a compreensão dos fenómenos de diferenciação celular a nível ultraestrutural, bioquímico e 

genético. Desde a invenção do microscópio óptico, estes tecidos condutores têm sido objecto de 

[ 1 ] Os tecidos vasculares-̂ vegetais estabelecem ligação entre as raízes e as folhas através de regiões 
caulinares e ramulares permitindo, assim, um transporte eficiente a longa distância entre órgãos. O sistema vascular é 
constituido por dois tipos de tecidos condutores: o floema, através do qual são transportadas, predominantemente, 
substâncias orgânicas provenientes da fotossíntese; e o xilema por onde são conduzidas soluções de sais minerais 
absorvidas do solo. 
As células condutoras no floema são as células crivosas nas Coníferas (Gimnospérmicas) e os elementos de tubo 
crivoso altamente especializados na maioria das Angiospérmicas. Durante a sua maturação sofrem uma autofagia 
selectiva e os plasmodésmios nas suas paredes terminais alargam para formar os poros das áreas crivosas. 
Estabelece-se, assim, através dos elementos de tubo crivoso contíguos, uma continuidade citoplasmática ao longo dos 
tubos crivosos. No xilema as células que se diferenciam em elementos condutores estão justapostas e perdem o 
conteúdo na maturidade formando um sistema tubular contínuo através do corpo da planta. Estas células condutoras 
caracterizam-se por terem espessamentos secundários na parede (ornamentações da parede) que lhes permitem manter 
a forma, depois de perderem o conteúdo celular, e suportar as diferenças de pressão a que são submetidas. No xilema 
distinguem-se do ponto de vista funcional duas entidades condutoras: o tracoide que é uma célula comprida é não 
perfurada, com pontuações areoladas, e o vaso que é um tubo longo e contínuo, constituido por numerosos elementos 
de vaso ligados topo a topo através de placas de pefuração. 
Além das fibras que são células compridas e estreitas, com paredes celulares espessas e geralmente lenhificadas que 
podem surgir no floema e no xilema, distingue-se, ainda, uma grande diversidade de células de parênquima xilémico 
e floémico desempenhando funções mais ou menos complexas, por vezes altamente especializadas. 
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um estudo constante e pormenorizado, constituindo uma das estruturas biológicas melhor 

comprendidas, particularmente ao nível das relações que se estabelecem entre as células. À 

medida que, ao longo dos anos, novos conceitos científicos foram emergindo e novas e relevantes 

técnicas (físicas, químicas e bioquímicas) foram surgindo, de imediato foram aplicados a este 

campo da investigação. Facilmente se compreende porquê. Constituindo os tecidos vasculares um 

sistema de transporte de água e nutrientes a longa distância dentro da planta, é imprescindível 

conhecer-se a sua estrutura e o seu desenvolvimento para se compreender o crescimento em todas 

as plantas superiores, assim como é de primordial importância saber-se quais são os princípios 

gerais de controlo do seu desenvolvimento e se podem ser relevantes para outros casos de 

desenvolvimento biológico, quer em plantas quer em animais (Sachs, 1981). 

A formação de células de xilema, xilogénese, constitui um exemplo de uma forma 

excepcionalmente complexa de diferenciação celular. Esta diferenciação celular é uma sequência 

de processos que começa com o determinismo celular e termina com a autólise dos protoplastos 

dos elementos condutores de xilema. O xilema primário e o xilema secundário, quando presente, 

formam-se em continuidade e de uma maneira geral segundo um plano comum a todas as plantas 

superiores [2]. No entanto, estes tecidos, particularmente o xilema secundário, apresentam uma 

organização característica de cada grupo taxonómico, que é distinta, por exemplo, de 

gimnospérmicas para angiospérmicas, de monocotiledóneas para dicotiledóneas e ainda entre 

dicotoledóneas com diferentes filotaxias. O xilema secundário de espécies diferentes varia quanto 

à forma, tamanho, distribuição e quantidades relativas dos seus elementos constituintes e, 

geralmente, há uma correlação entre a semelhança da estrutura do xilema secundário e as relações 

de parentesco das plantas, de tal modo que, pelo menos para as árvores, as espécies podem ser 

identificadas somente pela anatomia do seu xilema secundário. 

Por outro lado, um factor determinante na escolha das células de xilema como modelo 

experimental na maioria das investigações sobre diferenciação celular, advém do seu aspecto 

inconfundível quando vistas ao microscópio óptico, em virtude dos característicos espessamentos 

[ 2 ] No embrião e nas regiões de alongamento, subjacentes aos ápices, em ramos e raízes, o floema 
primário e o xilema primário formam-se a partir do procâmbio. Durante o desenvolvimento das gimnospérmicas e de 
dicotiledóneas que apresentam crescimento secundário, diferencia-se um meristema lateral, o câmbio, nas regiões da 
planta que cessaram de crescer longitudinalmente, produzindo xilema e floema secundários que contribuem para o 
aumento de espessura dessas regiões. Considera-se que o procâmbio e o câmbio representam dois estados de 
desenvolvimento de um único meristema sem limites nítidos de separação entre eles. Deste modo os tecidos 
vasculares formam-se segundo um padrão contínuo e numa relação dinâmica uns com os outros ao longo do eixo da 
planta (Aloni, 1987). 
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da parede secundária, aspecto que permite fácil identificação e, consequentemente, quantificação 

e acompanhamento das suas fases de desenvolvimento. Além disto, uma vez induzida, a 

diferenciação de células condutoras de xilema representa um processo de especialização celular 

irreversível não podendo ocorrer posterior desdiferenciação ou rediferenciação de outros tipos de 

células. O desenvolvimento destas células de xilema pode ser considerado a diversos níveis 

envolvendo um conjunto de processos subcelulares como divisão celular, expansão da parede 

primária, orientação das microfibrilas, deposição de celulose, hemicelulose e polímeros de 

lenhina, desenvolvimento de pontuações ou de placas de perfuração e autólise protoplasmática. 

Mas cada um destes processos de diferenciação subcelular compreende numerosos e delicados 

aspectos bioquímicos e biofísicos de desenvolvimento que em última análise são regulados por 

genes, pelo ambiente ou por ambos. 

As investigações têm abarcado, assim, estudos de biossíntese da parede celular passando 

pela análise dos processos que induzem células adjacentes a seguir destinos diferentes, até aos 

mecanismos de controlo que mantêm o conjunto ordenado. Para além disso e em adição a estes 

estudos está envolvida uma ampla variedade de experimentação anatómica, fisiológica e 

bioquímica, numa grande diversidade de condições. Os mecanismos de diferenciação vascular 

têm sido objecto de muitos estudos usando quer plantas intactas quer sistemas de cultura de 

células e tecidos in vitro. 

Nos estudos sobre o desenvolvimento vascular e em particular sobre a ontogenia do xilema, 

as células condutoras no xilema têm sido referidas como elementos de vaso, elementos de vaso 

cicatriciais, tracoides, etc.. Para designar estas células que se diferenciam nos sistemas in vitro e 
je 

que podem ser funcionais ou não, mas que apresentam espessamentos secundários na parede 

-ornamentações -, tem sido privilegiado na literatura anglo-saxónica o termo "tracheary element" 

que poderá traduzir-se por elemento traqueal. No entanto, o termo "elemento de xilema", que em 

anatomia se usa para designar em geral qualquer célula xilémica (célula de parênquima xilémico, 

células condutoras como tracoides ou elementos de vaso e ainda fibras xilémicas) utiliza-se neste 

trabalho para referir as células que, independentemente das formas que podem assumir, 

apresentam ornamentações na parede. 

A diferenciação de elementos de xilema a partir de células de parênquima in vitro constitui 

um dos sistemas experimentais mais eficazes para estudar o controlo citoplasmático e genético da 
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citodiferenciação nas plantas superiores (Phillips, 1980; Bolwell, 1985; Fukuda & Komamine, 

1985). A simplicidade e relativa homogeneidade das culturas de tecidos possibilitam, 

potencialmente, a identificação e medição de marcadores moleculares específicos dos processos 

de desenvolvimento celular. 

Tiveram grande influência nos trabalhos in vitro sobre diferenciação vascular, os estudos 

sobre regeneração de tecidos condutores nos entre-nós de caules experimentalmente injuriados. 

Quando um feixe vascular era interrompido por meio de uma incisão feita no caule, a partir das 

células de parênquima diferenciavam-se novas células condutoras que, formando um feixe que 

contornava a injúria, restabeleciam a ligação no feixe interrompido (Jacobs, 1952; Aloni & 

Jacobs, 1977). Neste tipo de estudos ficou patente a importância da auxina como factor limitante 

na regeneração de xilema e a influência das folhas na indução e orientação da diferenciação 

vascular. O movimento polarizado da auxina produzida nas folhas, especialmente nas folhas em 

desenvolvimento, em direcção basípeta induz diferenciação de fiadas vasculares através dos 

tecidos por onde a auxina se difunde inicialmente, enquanto que as concentrações de auxina 

influenciam a velocidade de diferenciação, o tamanho e o número dos elementos de xilema 

(Sachs, 1981; Aloni, 1987). Uma diferenciação rápida, favorecida por uma concentração elevada 

de auxina, originará elementos condutores estreitos (na medida em que o alargamento cessa 

quando se deposita a parede secundária), enquanto que uma diferenciação lenta permitirá mais 

expansão celular, antes da deposição da parede secundária, favorecendo a diferenciação de 

elementos condutores mais largos. O movimento polarizado de auxina estabelece um gradiente de 

concentrações de auxina progressivamente decrescentes ao longo do eixo da planta em direcção às 

raízes (Aloni, 1988). Deste modo, ao longo do eixo da planta e das folhas para as raízes o número 

de vasos diminui enquanto o seu tamanho aumenta, havendo uma correlação entre a concentração 

de auxina e a densidade de vasos (Aloni, 1988). Analisando os resultados obtidos com elementos 

de xilema formados a partir de derivadas cambiais Warren Wilson & Warren Wilson (1991) 

propuseram que o aumento da concentração de auxina, acima do nível óptimo que favorece, a 

máxima largura dos elementos de vaso, leva a uma diminuição no tamanho destas células e a um 

aumento da sua densidade, conforme, também, verificado por Zakrzewski (1991). 

In vitro, a diferenciação de xilema tem sido estudada em dois tipos de culturas de tecidos: 

culturas de expiantes, em que o tecido caloso fica ligado ao expiante primário original, e culturas 
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de calos [3] e de células em suspensão, livres de qualquer tecido parental original e obtidas por 

numerosas subculturas. 

As culturas de explantes, que consistem na transferência de fragmentos de tecidos para 

meios de cultura apropriados, têm sido sistemas experimentais muito utilizados no estudo da 

indução da xilogénese porque os expiantes são constituidos por células de parênquima que não 

foram induzidas a diferenciar em elementos de xilema. No entanto, nestes sistemas, só pode ser 

executada uma experiência com cada expiante, não são subcultiváveis, e por outro lado, apesar de 

as células serem homogéneas e de não terem estado submetidas às condições de cultura de longa 

duração como acontece nas culturas de calo, o estado fisiológico do material em cultura depende 

do estado fisiológico dos explantes ou órgãos iniciais. Estes modelos têm sido utilizados para 

estudar as relações entre o ciclo celular e a citodiferenciação xilémica (Phillips & Dodds, 1977; 

Phillips, 1981; Simpson & Torrey, 1977) e para estudar os efeitos de reguladores de crescimento 

(Dalessandro & Roberts, 1971; Phillips & Torrey, 1973; Shininger, 1978; Roberts & Baba, 1978) 

e de precursores de etileno (Miller & Roberts, 1984) neste processo de diferenciação. No entanto, 

são escassos os estudos de marcadores bioquímicos da diferenciação de xilema em culturas de 

expiantes. 

A xilogénese, também, têm sido estudada em culturas de calos. As culturas de calos que 

mantêm características estáveis após várias subculturas, possibilitam o estudo da citodiferenciação 

xilémica porque são uma fonte de material disponível em grandes quantidades, num estado 

fisiológico uniforme sob condições de cultura conhecidas e, nalguns casos, as células são 

relativamente homogéneas. Há referências de que muitas culturas de calos perdem gradualmente o 

seu potencial de diferenciação durante repetidas subculturas de longa duração, mesmo quando se 

evita que o tecido entre em fase estacionária, no entanto, esta situação está relacionada com a 

composição do meio de manutenção, nomeadamente com a composição em reguladores de 

crescimento que é importante para a retenção do potencial de diferenciação (Lindsey & Yeoman, 

1985). 

As culturas em suspensão, que são iniciadas por subcultura de calo friável em meio líquido 

e com agitação, apresentam outras vantagens relativamente às culturas de calos. Os tratamentos 

[ 3 ] Certas células vegetais, quando cultivadas in vitro em meios de cultura artificiais contendo nutrientes e 
reguladores de crescimento adequados, são capazes de se dividir originando uma massa de células em proliferação e 
aparentemente desorganizada, denominada calo. 
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por adição de substâncias são mais uniformes, frequentemente há menos heterogeneidade na 

população de células e é mais fácil sincronizar as culturas. Contudo, nestes sistemas 

experimentais de cultura de células em suspensão, a diferenciação de elementos de xilema não se 

dá de uma maneira sincronizada e com frequência elevada, os níveis de diferenciação de xilema 

são mais baixos do que nos calos, e ocorre, frequentemente, em agregados celulares com um 

tamanho e uma complexidade mínima. Actualmente o modelo mais utilizado, dentro destes 

sistemas, é o que consiste na indução da xilogénese em culturas de células em suspensão isoladas 

mecanicamente do mesófilo de Zinnia elegans. Estas células que não estão inicialmente induzidas 

a diferenciar-se podiam, sem sofrer divisão celular, diferenciar-se directamente em elementos de 

xilema (Kohlembach & Schmidt, 1975) com elevada frequência e de uma maneira relativamente 

síncrona (Fukuda & Komamine, 1980 a). Usando este sistema, a diferenciação de xilema tem sido 

estudada em relação com o ciclo celular e a síntese de DNA (Dodds, 1980; Fukuda & Komamine, 

1980 a; 1980 b; 1981 a; 1981 b) e com os mecanismos bioquímicos da diferenciação xilémica 

(Fukuda & Komamine, 1982; 1983). 

Os sistemas de culturas de células e tecidos têm sido usados na esperança de se poderem 

definir os sinais necessários à morfogénese, através de uma abordagem largamente empírica 

envolvendo a optimização de requisitos em nutrientes e reguladores de crescimento, e de se 

compreender a modulação de sinais e seus efeitos na síntese de macromoléculas (Bolwell, 1985). 

Embora não seja possível extrapolai- directamente os resultados obtidos com as culturas de 

tecidos para as plantas intactas, a informação obtida com estes sistemas de cultura, desde que o 

genoma permaneça inalterado, é potencialmente muito útil como orientação de estudos 

posteriores em plantas intactas (Yeoman & Aitchison, 1973). 

Situação actual dos conhecimentos sobre a diferenciação do xilema 

Nos estudos sobre diferenciação de xilema, são numerosos os trabalhos sobre a influência 

de reguladores de crescimento neste processo de diferenciação, particularmente na diferenciação 

de xilema em culturas de tecidos onde os principais factores na indução da diferenciação de 

elementos de xilema são o tipo, a concentração e a interacção de reguladores de crescimento 

adicionadas ao meio nutritivo. No entanto, em culturas in vitro, para além da presença de 
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reguladores de crescimento como auxina e citocinina, foram demonstrados vários requisitos para a 

xilogénese, tais como a fonte de hidratos de carbono, o volume do meio nutritivo, a temperatura, a 

qualidade da luz e mesmo a composição da atmosfera ambiente num grande número de tecidos 

em cultura (Fosket & Torrey, 1969; Dalessandro & Roberts, 1971; Phillips & Dodds, 1977; 

Fukuda & Komamine, 1980 a; Savidge, 1983 a; Minocha, 1984; Ramsden & Northcote, 1987; 

Roberts, 1988 c; Warren Wilson et ai, 1991). 

Sabe-se que a auxina é o factor limitante e de controlo da diferenciação de floema e de 

xilema não só em plantas intactas conforme referido atrás, mas também, em culturas in vitro 

(Sachs, 1981; Roberts, 1988a). Tem sido referido que, em alguns sistemas, baixos níveis de 

auxina eram suficientes para induzir floema sem xilema e que, por outro lado, a diferenciação de 

xilema só ocorria com níveis elevados de auxina; estas condições, satisfazendo os requisitos para 

a diferenciação de floema, explicariam porque é que além de xilema se diferenciava também 

floema (Aloni, 1980; 1987). Numerosos estudos sobre o efeito de auxinas na xilogénese em vários 

sistemas experimentais mostraram que a auxina é essencial para a indução da diferenciação de 

elementos de xilema, que o local de aplicação de auxina exógena em culturas de expiantes 

influencia a distribuição dos elementos de xilema e que a concentração de auxina condiciona o 

número de elementos de xilema que se diferenciam (Clutter, 1960; Dalessandro & Roberts, 1971; 

Minocha & Halperin, 1974; Phillips & Dodds, 1977; Fukuda & Komamine, 1980 a; Warren 

Wilson et ai., 1991). 

Na maioria dos sistemas experimentais, em adição à auxina, a citocinina é essencial para a 

diferenciação vascular. Grande parte da informação relativamente ao papel da citocinina na 

diferenciação de células de xilema é proveniente dos estudos com culturas de tecidos; estes 

estudos in vitro mostraram que as citocininas estimulam as divisões celulares e controlam a 

diferenciação não só de elementos condutores (Torrey & Fosket, 1970; Dalessandro & Roberts, 

1971; Dalessandro, 1973; Minocha & Halperin, 1974; Phillips & Dodds, 1977; Fukuda & 

Komamine, 1980 a; Minocha, 1984; Phillips, 1987) mas também de fibras xilémicas (Aloni, 

1982). Foi proposto que nas plantas intactas a citocinina controla a sensibilidade do câmbio ao 

estímulo xilogénico da auxina produzida nas folhas (Baum et ai, 1991). Considerando que os 

ápices radiculares são as principais fontes de citocinina é de esperar que ao longo do eixo da 

planta, das raízes para as folhas, exista um gradiente decrescente nos níveis de citocinina. Este 
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gradiente levaria a que as iniciais cambiais das regiões basais do caule fossem mais sensíveis ao 

estímulo da auxina proveniente das folhas em desenvolvimento do que as iniciais cambiais das 

regiões apicais. Deste modo, próximo das folhas jovens uma sensibilidade cambial relativamente 

baixa seria suficiente para reagir aos elevados níveis de substâncias estimuladoras, principalmente 

auxina, enquanto que na base do tronco a maior sensibilidade conferida pela citocinina às iniciais 

cambiais permitir-lhes-ia responder aos baixos níveis de auxina e outras substâncias reguladoras 

produzidas nas folhas (Baum et ai, 1991). 

Nas plantas intactas os elementos de xilema e de floema diferenciam-se de novas células 

continuamente produzidas por divisões celulares no procâmbio ou no câmbio. Além disso, 

durante o processo de diferenciação observa-se, frequentemente endopoliploidias e estados 

polinucleados nos elementos vasculares em diferenciação. Em virtude da associação de divisão 

celular e de síntese de DNA com a diferenciação vascular, vários investigadores têm procurado 

esclarecer se a divisão celular antes da diferenciação é um pré-requisito para a reprogramação de 

genes e se é necessária endoduplicação de DNA para controlar o processo de diferenciação 

(Aloni, 1987). O papel da divisão celular no processo de diferenciação tem sido alvo de inúmeros 

estudos e a maioria das provas a favor e contra a divisão celular como um pré-requisito da 

diferenciação foi obtida com a xilogénese. 

A diferenciação de elementos de xilema, morfologicamente reconhecíveis pelas típicas 

ornamentações da parede, está intimamente associada com processos bioquímicos característicos, 

tais como, síntese e deposição de polissacarídeos estruturais da parede e síntese e deposição de 

lenhina na parede. Estas ornamentações ou paredes secundárias são constituidas por celulose e 

hemicelulose e são formadas segundo padrões bem definidos e determinadas pelos microtúbulos 

(Falconer & Seagull, 1985 a; 1985 b; 1986). A síntese de novo de tubulina que posteriormente 

pode ser polimerizada em microtúbulos (Fukuda, 1987) e o aumento de actividade xilano sintase, 

que intervém na deposição de xilano (hemicelulose) nas paredes secundárias (Bolwell & 

Northcote, 1981; 1983; Dalessandro & Northcote 1981; Suzuki et ai, 1991), são as primeiras 

manifestações bioquímicas, vistas como marcadores bioquímicos iniciais, de células destinadas a 

diferenciar-se como elementos de xilema. A lenhina, que é um polímero tridimensional complexo 

de unidades fenilpropanoides, deposita-se nos espessamentos conferindo rigidez às paredes. Por 

isso, em alguns sistemas experimentais, as enzimas envolvidas na lenhificação, como por 
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exemplo, fenilalanina amónia-liase e isoperoxidases ligadas às paredes celulares, têm sido 

apontadas como marcadores bioquímicos característicos dos estados avançados da diferenciação 

de elementos de xilema podendo ser usados para avaliar a xilogénese (Roberts, 1976; Fukuda & 

Komamine, 1985; Bolwell, 1985). 

Foi identificada uma nuclease, uma enzima degradativa que desempenha um papel essencial 

nos processos autolíticos que ocorrem nos estados terminais de maturação de elementos de 

xilema. Esta enzima é um potencial marcador molecular destes estados (Thelen & Northcote, 

1989). 

A ultraestrutura do processo de diferenciação de células condutoras de xilema encontra-se 

amplamente descrita na literatura com base, fundamentalmente, em estudos ultraestruturais da 

ontogenia de células condutoras de xilema primário em tecidos intactos de plantas superiores 

(Torrey et ai., 1971; O'Brien, 1974; Esau & Charvat, 1978). No entanto, são mais escassos os 

estudos ultraestruturais sobre a diferenciação dos elementos de xilema in vitro. 

De uma maneira geral há um grande consenso relativamente aos vários estados deste 

processo de diferenciação celular que é dividido por conveniência em três fases, formação dos 

espessamentos secundários, autólise citoplasmática e hidrólise de porções da parede primária. A 

formação de espessamentos secundários em determinados locais da parede está associada com o 

agrupamento de microtúbulos no citoplasma adjacente (Cronshaw & Bouck, 1965; Newcomb, 

1969; Hepler & Palevitz, 1974; Hardham & Gunning, 1979). O material para a formação dos 

espessamentos parece que é lançado no espaço entre o plasmalema e a parede por vesículas 

provenientes de dictiossomas muito activos que conjuntamente com perfis de retículo 

endoplasmático abundam no citoplasma durante as fases de formação das ornamentações (Hepler 

& Newcomb, 1964). Os estudos de microscopia electrónica têm mostrado que as microfibrilas dos 

espessamentos secundários em formação se orientam paralelemente aos microtúbulos. O 

agrupamento dos microtúbulos antecede a deposição da parede secundária. Quando se impedia a 

polimerização dos microtúbulos alterava-se a deposição ordenada das paredes celulares. e 

formavam-se elementos com ornamentações anormais. Isto quer dizer que os microtúbulos 

controlam a orientação das microfibrilas de celulose em determinados locais e assim determinam 

os padrões das paredes secundárias, mas não estão envolvidos na deposição de material da parede 

(Pickett-Heaps, 1967; Hepler & Fosket, 1971; Fukuda & Komamine, 1985; Hogetsu, 1991). Nas 
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células de xilema em diferenciação à medida que os espessamentos se formam, lenhificam-se e a 

seguir dá-se a degradação do citoplasma. O estado final de maturação do elemento de xilema é 

atingido após hidrólise parcial de porções de parede primária não revestidas pelas ornamentações. 

A célula assim produzida faz parte de um sistema contínuo de tubos perfurados e interligados que 

facilitam a circulação de soluções. 

Conforme atrás ficou referido numerosos trabalhos com culturas de tecidos permitiram 

definir a importância dos reguladores de crescimento na xilogénese in vitro, no entanto, tem sido 

menor a atenção prestada à influência da nuuição na diferenciação de tecidos vasculares em 

culturas, exceptuando os casos em que a nutrição influencia a fisiologia dos reguladores de 

crescimento. 

Importância do estudo dos sistemas vasculares das plantas 

Certas porções do sistema vascular - como a madeira e as fibras floémicas - têm tido, e 

ainda têm, grande importância económica atendendo à grande procura industrial pelas suas 

propriedades peculiares. Ao longo da História verifica-se que a evolução da Humanidade está 

ligada, desde tempos primitivos, a uma dependência e a uma utilização crescente de madeira, 

nomeadamente para combustível, manufactura de armas e utensílios diversos, construção de 

abrigos e construção naval. Actualmente, e no mundo industrializado, a madeira não só continua a 

ser utilizada sob diversas formas em estruturas, embalagens, construção naval, construção de 

habitações, mobiliário e decoçação como é, também, a matéria prima de fibras sintéticas e do 

papel, o que ilustra a contínua importância da madeira para a Humanidade. Mas não é só a 

madeira, outros produtos das árvores, como frutos e substâncias químicas, são de utilização tão 

corrente que a maioria das pessoas nem pensa quanto deles depende. 

As previsões para um futuro próximo apontam para uma diminuição drástica, a nível 

mundial, dos recursos florestais com incapacidade de a produção acompanhar a procura. Mas, 

quando as florestas são criteriosamente exploradas, a madeira e produtos florestais são dos poucos 

recursos renováveis existentes à face da Terra. A madeira é, no entanto, muito variável com 

diferenças que ocorrem entre espécies, entre indivíduos e ainda dentro de cada indivíduo. A 

qualidade da madeira apresenta uma grande variabilidade de árvore para árvore e, com frequência, 



1. Introdução ao tema 13 

as diferenças dentro de uma espécie são influenciadas geneticamente. Quanto melhor for a 

qualidade da madeira disponível para manufactura, maior será a eficiência de produção de um 

dado produto e maior será a qualidade do produto final. Para se produzir e usar eficientemente a 

madeira, é necessário possuir um conhecimento sobre a formação do xilema, o crescimento da 

madeira e suas qualidades, tem de se compreender os padrões de variação entre árvores e entre 

espécies. Deste modo, o estudo da diferenciação celular nos sistemas vasculares reveste-se de uma 

grande importância económica nomeadamente no que respeita ao aumento na produção de fibras 

com interesse industrial e aumento da produtividade e qualidade das madeiras. 

Actualmente é possível obter, com recurso à propagação vegetativa, lenhos com 

características uniformes, mas num futuro não muito longínquo será possível obter, através de 

manipulação genética, plantas com elevada produtividade e capacidade de resistência a infecções 

e pragas. Cabe aqui um papel muito importante a desempenhar pelas técnicas de culturas de 

tecidos vegetais in vitro; estas técnicas têm que ser aprofundadas no que respeita à regeneração de 

árvores pois a sua inadequação é limitante para a engenharia genética e para a biotecnologia, 

porque só quando uma dada célula, retirada de uma árvore e transformada, puder ser levada a 

multiplicar-se e a formar uma estrutura caulinar com folhas e raízes, é que se conseguirá obter 

uma planta transgénica, capaz de exprimir as características de interesse (Salema, 1992). 

* * 

C) ttabalho experimental realizado teve subjacente o objectivo de estudar a diferenciação de 

elementos de xilema utilizando como modelo experimental culturas de tecidos. O texto foi 

organizado de tal modo que se descreve, em primeiro lugar, o tecido parental da cultura de tecido, 

i.e. o mesófilo das folhas de S. telephium, a ultrastrutura das suas células bem como a ultrastrutura 

das células condutoras constituintes da sua vasculatura, com ênfase nos aspectos da diferenciação 

de células condutoras de xilema. Seguidamente descrevem-se aspectos da morfologia e citologia 

do tecido em cultura com particular atenção nos aspectos ultrastruturais da ontogenia de 

elementos de xilema. Aprecia-se a influência do regulador de crescimento ácido abscísico como 

inibidor da xilogénese. Mostra-se a diferenciação de elementos de xilema na ausência de 

proliferação celular abundante. Avalia-se a diferenciação xilémica e o metabolismo do tecido 

como resposta a variações na nutrição azotada. Por fim, por variação das condições de cultura em 
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que se induzem alterações bioquímicas com concomitantes alterações citológicas, foca-se a 

atenção na dinâmica da actividade metabólica e estudam-se, ao longo do tempo, aspectos 

bioquímicos da diferenciação xilémica como resposta a variações na nutrição azotada do tecido 

em cultura. 

.*• 
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Material vegetal e condições de cultura 

Neste estudo utilizou-se material proveniente de culturas de tecidos estabelecidos a partir do 

mesófilo de Sedum telephium L. e mantidas em meios nutritivos solidificados com agar a 0,6% e 

com pH ajustado para 5,7 com KOH 0,1 M. O meio de manutenção continha, na sua composição 

básica os nutrientes inorgânicos e orgânicos do meio B5 de Gamborg (Gamborg et ai, 1968) que 

a seguir se indicam. 

Compostos inorgânicos mg/L 
KN03 2500 
CaCl2.H20 150 
MgS04.7H20 250 
(NH4)2S04 

NaH2P04.H20 
134 
150 

Kl 
H3BO3 

0,75 
3,0 

MnS04 10,0 
ZnS04.7H20 2,0 
Na2Mo04H20 
CuS045H20 

0,25 
0,025 

CoCl2.6H20 0,025 
Na^DTA 
FeS04.7H20 

37,7 
27,8 

Compostos orgânicos mg/L 
Inositol 
Ácido nicotínico 
Piridoxina-HCl 
Tiamina-HCl 
Sacarose 

100 
1,0 
1,0 
1,0 

20 g/L 

Como reguladores de crescimento utilizaram-se uma auxina, ácido naftaleno acético (NAA) 0,1 

mg/L, e uma citocinina, benzilaminopurina (BA) 10 mg/L. A solução inicial de auxina era 

preparada por dissolução de 50 mg em 2 - 5 mL de etanol seguido de diluição em água destilada e 

aquecida a 45 - 50°C, até perfazer volume final de 100 mL (Gamborg & Wetter, 1975). Os meios 

de cultura foram esterilizados por autoclavagem a 121 °C (20 min, 1 atmosfera). 

As culturas de tecidos foram mantidas em estufa de cultura a 27°C, num fotoperíodo de 12 h 

de luz/12 h obscuridade, com 25 |imoles de fotões /m2/s, proveniente de lâmpadas fluorescentes 

do tipo "day light". 
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Indução e estabelecimento de tecido caloso do mesófilo de 5. telephium L. 

As folhas foram esterilizadas superficialmente em etanol 70% (2 min), hipoclorito de sódio 

1-2% (15 min) e lavadas em água destilada esterilizada. Após remoção das epidermes as folhas 

foram seccionadas em fragmentos com cerca de 0,5 cm , em condições assépticas. Os fragmentos 

foliares foram cultivados em meio nutritivo, solidificado com agar 0,6% e baseado no meio B5 de 

Gamborg com a composição básica atrás referida. O meio de indução que conduziu a uma grande 

produção de calo continha como reguladores de crescimento NAA 1 mg/L e BA 0,02 mg/L, num 

regime de 12 h luz a 27°C. O tecido caloso obtido neste meio foi posteriormente transferido para 

meio nutritivo onde apenas se alterou a razão NAA/BA (0,1/10 mg/L) e que corresponde ao meio 

de manutenção anteriormente referido. 

A cultura estabelecida de tecido era normalmente mantida em frascos de cultura com 100 

mL de meio nutritivo e ao fim de, aproximadamente, 25 dias o tecido era subcultivado por 

transferência para meio fresco para evitar necrose e manter o crescimento vigoroso. 

Meios de cultura diferentes do meio de manutenção 

Para apreciar o efeito do ABA na xilogénese no tecido caloso de S. telephium ensaiaram-se 

as concentrações de 0, 0,5 e 5,0 mg/L de ácido abscísico (ABA) no meio nutritivo, tendo presente 

que concentrações superiores inibiam acentuadamente o crescimento dos tecidos. 

A influência de sulfato 8 de hidroxiquinolina (Quinosol) na proliferação celular e na 

xilogénese foi apreciada adicionando esta substância nas concentrações de 0,0, 20,55, 41,10 e 

82,20 JIM ao meio nutritivo. 

A inclusão destas substâncias termolábeis, ABA e Quinosol, nos meios de cultura era feita 

por filtração estéril, através de dispositivos Swinex com membrana Millipore 0,45 |im, e 

adicionadas em condições assépticas aos meios de cultura já autoclavados após arrefecimento até 

cerca de 45°C. 

Com vista ao estudo da influência da nutrição azotada no crescimento, metabolismo, e 

diferenciação celular do tecido em cultura, foram elaborados 20 meios nutritivos com a 

composição do meio de manutenção mas diferindo nas concentrações de nitrato e amónio. 

Atendendo a que no meio de manutenção a concentração do ião nitrato (N03") é de 24,70 mM e a 

concentração do ião amónio (NH4
+) é de 2,0 mM, variaram-se as concentrações destes dois iões 
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da seguinte maneira: para cada um dos valores 0,00 e 24,70 mM de N03", adicionou-se NH4
+ nas 

concentrações de 0,0,1,0, 2,0, 3,0 ou 4,0 mM e para cada uma das concentrações de 0,0 e 2,0 mM 

de NH4
+ adicionou-se N03" nas concentrações 0,00, 12,35, 24,70, 37,05 ou 49,40 mM. Estas 

combinações visualizam-se melhor nas matrizes seguintes 

NH4
+mM 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 

0,00 

24,70 Controlo 

0,00 12,35 
N03" mM 

24,70 37,05 49,40 

0,0 

2,0 Controlo 

Nos meios sem N03", em que era necessário suprimir o nitato de potássio (KN03), o 

potássio era fornecido compensando com hidróxido de potássio (KOH). Nos meios sem NH4
+, em 

que era necessário suprimir o sulfato de amónio (NH4)2S04, o sulfato era fornecido compensando 

com ácido sulfúrico (t^SO^. Nos meios em que era necessário aumentar a concentração de N03~ 

acima de 24,70 mM (concentração usada no meio de manutenção) o N03~ era fornecido através de 

ácido nítrico (HN03). Nos meios em que era necessário aumentar a concentração de NH4
+ acima 

de 2,0 mM (concentração usada no meio de manutenção) o NH4
+ era fornecido através de 

hidróxido de amónio (NH4OH). 

Nos estudos referidos neste trabalho que implicaram cultivo de tecido caloso de S. telephium 

utilizou-se 5 g de inoculo e 30 mL de meio nutritivo por placa de petri. Estas quantidades 

correspondem às quantidades mínimas necessárias para se obter um crescimento do tipo 

exponencial. 
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Microscopia electrónica de transmissão 

C) procedimento na preparação do material para observação a nível ultraestrutural, foi o 

seguinte: 
- Pré-fixação em glutaraldeído 2,5% em tampão Na-PIPES [1] 1,25% pH 7,0-7,2 (Salema & 

Brandão, 1973) durante pelo menos 1 h à temperatura ambiente 
- Lavagem no mesmo tampão a 2,5% 
- Pós-fixação durante 1 h em tetróxido de ósmio 2% em Na-PIPES 1,25% pH 7,0-7,2 

(Salema & Brandão, 1973) 
- Desidratação em séries ascendentes de alcool ou de acetona e inclusão em Epon 812 (Luft, 

1961) ou em resina epoxi de baixa viscosidade (Spurr, 1969) 
- Seccionamento em micrótomo LKB Ultratome HI, utilizando facas de vidro ou de 

diamante e recolha dos cortes em grelhas de cobre 
- Contrastação sequencial em solução saturada de acetato de uranilo em alcool 50% com 

ácido acético a 1% (Valentine, 1965, comunicação pessoal a R. Salema, 1969) e em 
solução de citrato de chumbo (Reynolds, 1963). 

- Observação dos cortes num microscópio electrónico Siemens Elmiskop IA a 80 kV e 
registo fotográfico das imagens em películas Agfa-Gevaert 23D 56. 

Microscopia electrónica de varrimento 

O material para observação no microscópio electrónico de varrimento foi fixado como 

anteriormente descrito. 

A desidratação foi feita em série ascendente de alcool e, através de acetato de isoamilo e de 

dióxido de carbono, foi seco em aparelho de ponto crítico (Balzers CPD 020). 

As peças secas foram montadas em suportes e revestidas, de modo a tornar a superfície 

condutora, por metalização corn ouro em monocamada com cerca de 30 nm de espessura. 

As observações foram realizadas num microscópio electrónico Jeol JSM-35C a 25 kV e as 

imagens registadas em película fotográfica Ilford FP4. 

Microscopia óptica 

Dos mesmos blocos utilizados para microscopia electrónica de transmissão, foram 

efectuados cortes semi-finos (com cerca de 1 um de espessura). Os cortes, isolados ou colados em 

lâminas de vidro, foram corados em solução aquosa de Azul de metileno 1% em borax 1% 

seguida de Azure II 1%, ou em Azul de metileno - Azure A seguida de Safranina O (Warmke & 

[1] PIPES , abreviatura de l,4-piperazina-bis(ácido etanosulfónico) 



2. Material e métodos 20 

Sheu-Ling, 1976) 

- Coloração durante 30 min na solução de Azul de metileno - Azur A pré-aquecida a 60°C 
Solução de Azul de metileno - Azure A: 

Azul de metileno 0,13 g 
Azure A 0,02 g 
Glicerol 10 ml 
Metanol 10 ml 
Tampão fosfato 0,1 M pH 6,9 30 ml 
Agua destilada 50 ml 

- Lavagem abundante 
- Coloração durante 2 min em solução de Safranina O pré-aquecida a 60°C 

Solução de Safranina O: 
Safranina O 0,1 g 
Tampão Tris-HCl [2] 0,2 M pH 9,0 100 ml 

- Lavagem em água corrente, seguida de água destilada e secagem a 60°C em placa de 
aquecimento 

- Montagem no meio de inclusão 

Microscopia de fluorescência e imunofluorescência indirecta 

- Fixação em solução fixadora durante 30-45 min à temperatura ambiente 

Solução fixadora: Paraformaldeído 4,0% 
Triton X-100 0,2% 
DMSO[3] 0,3 M 
em tampão PHEM (ver a seguir) 

Tampão PHEM (tampão estabilizador de microtúbulos) 
PIPES 60 mM 
HEPES [4] 25 mM 
EGTA [5] 10 mM 
MgCl2 2mM 
pH 6,8 com NaOH 1M 

- Lavagem 3 vezes em tampão PHEM, 5 min cada 
- Digestão parcial das paredes celulares, para facilitar a penetração dos anticorpos, por 

incubação numa solução de celulase durante 30 min à temperatura ambiente 
Solução de celulase: Celulase (Celulase Cellulysin, Serva) 10 mg/ml 

Sacarose 300 mM 
pH5,9 

- Lavagem 3 vezes em tampão fosfato salino (PBS), 5 min cada 
PBS: NaCl 137,0 mM 

KC1 2,68 mM 
N a ^ P C ^ 7H20 8,0 mM 
KH 2 P0 4 " 1,47 mM 
pH7,4 

[2] Tris (hidroximetil) aminometano, pH ajustado com ácido clorídrico (HC1) 
[3] Dimetilsulfóxilo 
[4] 4-(2-hidroxietil)-1 -piperazina-ácido etanosulfónico 
[5] Ácido etileno-bis(oxietilenonitrilo) tetraacético 
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- Dissociação mecânica do tecido, com ajuda de agulhas de dissecção, numa gota de PBS 
sobre lamelas previamente revestidas com poli-lisina (para aumentar a adesão das células à 
superfície do vidro), remoção dos grandes agregados e secagem breve ao ar. As lamelas 
preparam-se por imersão numa solução de poli-lisina (1 mg/ml) durante l h e posterior 
secagem ao ar. 

- Após re-humedecimento com PBS das células dissociadas nas lamelas e escorrência de 
excesso de tampão, incubação com uma gota de solução de anticorpo primário, 
anti-tubulina numa diluição apropriada em PBS (anticorpos monoclonais de ratinho contra 
tubulina de ouriço do mar; anti ct-tubulina 1:500, anti p-tubulina 1:200; Sigma), durante 45 
min a 37 °C em câmara húmida. 

- Lavagem (para remoção do anticorpo primário) por imersão cuidadosa da lamela em PBS, 
2 vezes, 10 min cada. 

- Incubação, após escorrência de excesso de tampão, em solução de anticorpo secundário 
conjugado com FITC [6], anticorpos obtidos em carneiro contra imunoglobulinas (IgG) de 
ratinho numa diluição apropriada em PBS (1:100; Sigma). 

- Lavagem em PBS, 2 vezes, 10 min cada. 
- Coloração da cromatina com DAPI [7] l(ig/ml em PHEM e/ou coloração das paredes 

celulares com "Calcofluor white" (Fluorescent brightener, Sigma) 5 Mg/ml em PHEM 
- Após escorrência de excesso de líquido, montagem por inversão da lamela sobre uma gota 

de solução anti-oxidante numa lâmina. 
Solução anti-oxidante: PBS 50% 

Glicerol 50% 
DABCO [8] 2mg/mL 

Teste citoquímico para identificação de lenhina 

Fragmentos de tecido foram tratados com solução de floroglucinol 1% em etanol 95% 

durante 2 min seguido de ácido clorídrico concentrado. 

Determinação do crescimento do tecido 

Os "inocula" eram pesados assepticamente, em placas de petri contendo a mesma 

quantidade de meio de cultura. No fim dos períodos de cultura todo o tecido era retirado e pesado 

(e utilizado nas determinações posteriores). 

Dentro de cada tratamento ou experiência e num dado período de tempo o crescimento foi 

expressado em termos de crescimento absoluto, isto é, percentagem de aumento de massa de 

tecido: Cresc.A = [(mf - mi) /mi] x 100, sendo mi a massa no fim do período de tratamento 

[6] Isotiocianato de fluoresceina 
[7] 4\6-Diamidino-2-fenilindole di-hidroclórico 
[8] l,4-Diazabiciclo[2.2.2]octano 
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considerado e mi a massa inicial. 

Dissociação e contagem do número de células 

Amostras de tecido caloso, depois de pesadas (cerca de 0,5 g) eram maceradas em 5 mL de 

ácido crómico 5% em ácido clorídrico 5%, durante cerca de 24 h à temperatura ambiente. 

Seguidamente fazia-se passar o macerado por seringa equipada com uma agulha 23 G [9]. 

Alíquotas da suspensão, diluidas convenientemente, eram colocadas em câmara de 

contagem (Sedgwick Rafter) e as células de parênquima e de xilema eram contadas em 

microscópio de contraste de fase. 

As contagens foram efectuadas com 95% de probabilidade de o erro (Erro relativo) não 

excedei- em 10% o valor da média. Para satisfazer esta condição determinou-se o número mínimo 

de determinações, para cada situação; N9 determinações = (t2 x V2) / DR2 

t -1 de Student por excesso (na tabela para n = 60 e 95% P, t = 2,00) 
V- coeficiente de variação: (sd/M) x 100, sendo sd o desvio padrão e M o valor da média 
DR - erro máximo relativo (valor utilizado: 10%). 

De cada amostra pesada (0,4-0,5g) e dissociada em 5 mL retiravam-se alíquotas (lmL) em 

triplicado que eram convenientemente diluidas (1:10), de cada diluição contavam-se várias 

câmaras até satisfazer os requisitos da fórmula anterior. Os resultados eram analisados em "folha 

de cálculo" construida para o efeito, com base no programa Exel e processada em Macintosh. 

Determinações bioquímicas 

Proteínas 

A quantidade de proteínas solúveis foi estimada espectrofotometricamente. Numa fase 

inicial do trabalho, segundo o método de Lowry et ai. (1951), em que se combina o cobre e o 

reagente de Folin, de acordo com os reagentes e procedimento seguintes. 

Reagente A: Na2C03 2% em NaOH 0,1M 

Reagente B: CuS04.5H20 0,5% em tartarato de sódio ou potássio 1% 

Reagente C (solução alcalina de cobre, preparada na ocasião de usar): 50 partes reagente A 
+ 1 parte reagente B. [Reagente A + Regente B, 50:1] 

[9] Esta foi a técnica que conduziu a melhores resultados no que respeita à obtensão de células isoladas 
intactas e ausência de grandes agregados celulares após terem sido ensaiados vários dissociadores e combinações de 
dissociadores, temperatura e tempo de dissociação, assim como o diâmetro das agulhas. 
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Em cuvette de espectrofotómetro misturava-se 1 mL de reagente C com 200 (il de amostra 

convenientemente diluída. Após pelo menos 10 min à temperatura ambiente, adicionava-se 100 

|iL de reagente Folin-Ciocalteus e agitava-se. Ao fim de 30 min de repouso a absorvância era lida 

a 750 nm. 

Este método de determinação das proteínas, utilizado na fase inicial deste trabalho, foi 

substituído pelo método de Bradford (1976), onde se utiliza o corante Azul brilhante de 

Coomassie G-250 no reagente e procedimento seguintes. 

Reagente: 10 mg de Azul Coomassie G-250 dissolvidos em 5 mL de etanol a 95% e 

misturados com 10 mL de ácido fosfórico a 85% (p/v) e água destilada para um volume final de 

100 mL. A solução era filtrada e guardada na obscuridade. 

Em cuvette de espectrofotómetro misturava-se 100 |iL de amostra, convenientemente 

diluída, com 1 mL de reagente de Bradford. Leituras de absorvância a 595 nm efectuadas sempre 

ao fim de 1 h[l0]. Para construção das curvas padrão utilizou-se albumina sérica bovina. 

Hidratos de carbono 

O conteúdo total em hidratos de carbono foi determinado com a técnica modificada de 

Hassid & Abraham (1957) em que se utiliza o reagente antrona; antrona 0,2% em H2S04 95%. 

Alíquotas adequadas (2 mL) do material homogeneizado (cerca de 5 g/5 mL) eram digeridas 

com 1 mL de KOH 60% durante 20 min a 100°C (banho maria). 0,1 mL de amostras digeridas 

eram diluidas até 5 mL com água destilada. Com os tubos de reacção mergulhados em gelo, 

adicionava-se 10 mL de reagente de antrona. Em seguida aquecia-se a 100°C (banho maria) 

durante: 10 min; após arrefecimento a absorvância era lida a 620 nm. A recta padrão era consttuida 

com glucose. 

Clorofilas 

/is clorofilas foram quantificadas espectrofotometricamente segundo o método de Strain et 

ai. (1971) usando como solvente acetona a 80%. Usou-se, também, DMSO a 50°C (Hiscox & 

[10] A técnica de Bradford baseia-se no facto de o azul de Coomassie G-250 existir sob a forma vermelha ou 
sob a fornia azul; nesta técnica quando o corante Coomassie se liga às proteínas em solução acídica a forma vermelha 
é convertida na forma azul com concomitante mudança do valor máximo de absorvância de 465 nm para 595 nm. 
Apesar de vir referido que a fixação do corante sobre as proteínas é muito rápida e estável verificou-se, no entanto, 
que o desenvolvimento de côr só estabilizava ao fim de 45-60 min, pelo que as leituras de absorvância a 595 nm eram 
efectuadas sempre ao fim de 1 h. Para várias concentrações de proteinas, a resposta colorimétrica é relativamente 
linear no intervalo de 0,3 a 0,7 de Absorvância. 
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Israelstam, 1979) [11]. 

Privilegiou-se, no entanto, a quantificação em extractos etanólicos (etanol 96%) 

(Wintermans & de Mots, 1965) utilizando as seguintes expressões: 

Cl a Oig/mL) = 13,70 . A665 - 5,76 . AM9 

Cl b Olg/mL) = 25,80 . A ^ - 7,60 . A665 

Cl a + Cl b (^ig/mL) = 6,10 . D0665 + 20,04. DO^ç, 

Esta preferência é meramente prática e advém do facto de os sedimentos resultantes 

poderem, em seguida, ser utilizados para extracção e doseamento de lenhina. 

Extracção e quantificação de fenóis 

Amostras, em triplicado, eram homogeneizadas em metanol a 100% e incubadas a 50°C 

durante: 30 min. Após centrifugação a 1000 x g durante 5 min à temperatura ambiente o 

sobrenadante era recolhido e o sedimento resultante tratado novamente com metanol a 100% e 

depois duas vezes com metanol a 50% (v/v). As extracções eram feitas a 50°C durante 30 min 

cada. Adaptado de Fukuda & Komamine (1982). 

Os extractos (sobrenadantes) de cada amostra juntavam-se e os fenóis eram quantificados 

com o reagente de Folin - Ciocalteu segundo o método de Goldstein & Swain (1963) usando 

guaiacol (2-metoxifenol) como padrão (de 0 a 25 |ig/mL). A 1 mL de solução de extractos (diluida 

1:2 com metanol) adicionava-se 1 mL do reagente de Folin-Ciocalteus 0,25 M e agitava-se. Após 

3 min adicionava-se 1 mL de carbonato de Sódio (NajCC^) 0,5 M. Ao fim de 1 h à temperatura 

ambiente as amosttas eram centrifugadas nos tubos de reacção e a absorvância lida a 725 nm. 

Extracção e determinação- do conteúdo em lenhina 

Amostras de tecido eram homogeneizadas em etanol 95%, após centrifugação a 1000 x g 

durante 5 min o sedimento era lavado três vezes com etanol 95% e duas vezes com etanol-exano 

(1:2, v/v). Este sedimento lavado era seco ao ar e posteriormente reduzido a pó. 

O conteúdo em lenhina era determinado de acordo com o método de Johnson et ai. (1961) 

modificado por Van Zyl (1978). Amostras reduzidas a pó (5 mg) eram solubilizadas em tubos 

extracção contendo 1 mL de brometo de acetilo 25% (v/v) em ácido acético glacial, durante 30 

[11] Verificou-se, no entanto, que utilizando fragmentos de tecido, i.e., sem homogeneização, uma das 
virtudes atribuídas à técnica com DMSO (em virtude do seu grande poder de penetração), as absorvâncias 
aumentavam com o tempo de extracção. Este tempo tinha que ser controlado pela análise dos espectros de 
absorvância, ascendendo a cerca de 10 h. Por outro lado o material não podia permanecer em DMSO por tempo 
superior a 12 h porque ocorria degradação de clorofilas. 
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min a 70°C. Os tubos eram agitados e abertos em intervalos de 10 min, no fim do período de 

solubilização eram arrefecidos até 25°C e era-lhes adicionado 0,9 mL de hidróxido de Sódio 2,0 

M, 5 mL de ácido acético glacial e 0,1 mL de hidroxilamina hidroclórica 7,5 M. A mistura era 

agitada, arrefecida e diluida até 10 mL com ácido acético glacial. A absorvância a 280 nm era 

determinada após 1 h. 

Preparação de sobrenadantes para determinação de actividades enzimáticas 

Amostras em triplicado dos tecidos depois de pesadas (3-4 g) eram homogeneizadas em 

meio de homogeneização a 0-4°C, modificado de Miller et ai. (1985), com a seguinte composição: 

tampão Tris-HCl 0,1 M pH 7,5, contendo Polivinilpirrolidone 10 g/L, B-mercaptoetanol lmL/L e 

PMSF[12] lmM. O homogeneizador era lavado com o mesmo meio (0-4°C) e adicionado ao 

homogeneizado prefazendo um volume final de 5 ou 7,5 mL. 

Os homogeneizados eram centrifugados a 750 x g durante 10 min (0-4°C) e os 

sobrenadantes, designados por comodidade de referência fracções ou extractos "solúveis", eram 

clarificados por centrifugação a 20000 x g durante 20 min (0-4°C) e guardados a -70°C com 

glicerol 10% [13] para posteriores determinações de proteínas solúveis, de actividades de 

fenilalanina amónia Hase (PAL) e de peroxidase solúvel e para electroforeses. 

Para libertar as proteinas ligadas ionicamente às paredes celulares, os sedimentos resultantes 

da primeira centrifugação a 750 x g e constituidas predominantemente por restos de paredes 

celulares, eram lavadas, por repetida ressuspenção no mesmo meio de homogeneização (tampão 

Tris-HCl) (0-4°C) e centrifugação a 750 x g, e a seguir ressuspensas e incubadas em cloreto de 

cálcio 0,5 M durante 2 h com^agitação (0-4°C). Após centrifugação a 750 x g os sobrenadantes 

eram clareados por recentrifugação a 20000 x g durante 20 min a 0-4°C, e dessalinizados e 

concentrados em tubos Amicon (Centricon) a 4°C de acordo com as instruções fornecidas pelo 

fabricante. Estes sobrenadantes, designados adiante no Capítulo 9.2 fracções "iónicas" eram 

conservados a -70°C após adição de glicerol 10% para posteriores determinações de proteinas e de 

actividade de peroxidase ligada ionicamente às paredes celulares e para electroforeses. 

Elm trabalhos preliminares de apuramento de técnicas procedeu-se, ainda, à extracção de 

[12] Fenilmetilsulfonil fluoreto 
[13] Foram ensaiados, como crioprotectores, Glicerol e DMSO nas concentrações de 5,10,15 e 20%. Não se 

detectaram diferenças entre ambos, no entanto, as actividades enzimáticas do material guardado com 5 e 20% de 
crioprotector eram menores do que as detectadas no material com 10 e 15%. 
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proteínas e à detecção de actividade de isoperoxidases ligadas covalentemente às paredes 

celulares, pelo que se descreve a seguir o procedimento utilizado para obtensão desses extractos. 

Para libertação de proteinas ligadas covalentemente às paredes celulares, o sedimento resultante 

da anterior centrifugação a 750 x g era tratado segundo a técnica modificada de Masuda et ai. 

(1983) e de Grison & Pilet (1985a) e que consistia em lavagens com tampão acetato de potássio -

ácido acético 0,5 M pH 5,0 (0-4°) e incubação numa mistura de enzimas hidrolíticas das paredes 

celulares, celulase 0,4% e macerozima R-10 0,1% em tampão acetato de potássio - ácido acético 

0,5 M pH 5,0, durante 8 h, com agitação e à temperatura ambiente (25°C). Após centrifugação a 

750 x g os sobrenadants eram clarificados (20000 x g, 10 min, 0-4°C), dessalinizados e 

concentrados em Amicon (Centricon), e conservados a -70°C com glicerol 10%. 

Determinação de actividade da peroxidase (EC 1.11.1.71 

A mistura de reacção em "cuvette" de espectrofotómetro continha alíquotas adequadas das 

isoperoxidases (25-50 |iL da fracção solúvel, ou 100 \±L da fracção iónica a que se adicionou 

cloreto de cálcio 15 mM ou 200 (J.L da fracção covalente), tampão acetato de potássio 50 mM pH 

5,2, O-Dianisidina lmM (proveniente de uma solução aquosa de (9-Dianisidina 2,0 mM contendo 

Na2-EDTA [14] lmM) e peróxido de hidrogénio 5 mM, num volume final de 4 mL (reacção 

modificada de Church & Galston, 1988). A reacção era iniciada pela adição de peróxido de 

hidrogénio [15]; a absorvância lida a 460 nm aumentava sigmoidalmente (pelo menos durante 5 

min) e era proporcional à quantidade de enzima. Os resultados foram expressos em AA460 

/min/mg de proteinas. ,*-

Para determinação de actividade peroxidase ensaiaram-se, ainda, em trabalhos preliminares, 

as seguintes reacções optimizadas 

1. Aliquotas adequadas (50-500 |iL) dos extractos com enzima em tampão acetato de 

potássio 0,1 M pH 6,0, Guaiacol 5 mM e peróxido de hidrogénio 5 mM num volume final de 4 

mL. A reacção, em que se forma tetraguaiacol, era iniciada pela adição de peróxido de hidrogénio, 

a absorvância lida a 470 nm aumentava sigmoidalmente (pelo menos durante 15 min) e era 

proporcional à quantidade de enzima. Branco com água. Resultados expressos em AA470/min/mg 

[14] Ácido etilenodiaminotetraacético disódico 
[15] 0-Dianisidina (reduzida) + H202 —Peroxidase^ o-Dianisidina (oxidada) + H20 

(côr vermelha) 
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proteinas. Reacção modificada de Goldberg et al. (1983). 

2. Alíquota adequada (100 jiL) do extracto com enzima em tampão Tris HC10,066 M (1/15 

M) pH 7,5, Siringaldazina 0,02 mM em DMSO 0,1% (Siringaldazina dissolvida primeiro em 100 

|iL de DMSO e depois água destilada até 100 mL) e peróxido de hidrogénio 0,5 mM, num volume 

final de 3 mL e à temperatura de 30°C. A reacção era iniciada pela adição de peróxido de 

hidrogénio e a absorvância lida a 530 nm. Resultados expressos em AA530 /min/mg proteinas ou 

em AA;530 /min/g (de tecido fresco). Reacção modificado de Grison & Pilet (1985 b). 

Na determinação da actividade de peroxidase optouse pela reacção com (3Dianisidina em 

virtude de ser o substrato cromogénico (dador de electrões) que permitiu detectar por análise 

electroforética o maior número de isoenzimas da peroxidase. 

Determinação de actividade da fenilalanina amónia liase (PAL. E.C. 4.3.1.5) 

A mistura de reacção continha 1,0 mL de fracção solúvel não concentrada, tampão TrisHCl 

0,1 M pH 8,8, Lfenilalanina 6,67 mM no mesmo tampão, num volume final de 3 mL e 

temperatura de 30°C. Reacção modificada de Miller et a/.(1985). 

A absorvância a 290 nm aumenta linearmente pelo menos durante 90 min (Gráfico 2.1) e é 

AA290 
0,9] 

0,8 

0,7 

0,60 

0,5 T—l—i—i—l ' i '—i ' i i i i—i i i i i i i—i—i—■ i i—i 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 
Tempo (min.) 

Gráfico 2.1 Variação de absorvância a 290 nm ao longo do tempo pela formação de ácido cinâmico numa 
mistura de reacção contendo 1,0 ml de fracção solúvel, tampão TrisHCl 0,1 M pH 8,8, L
fenilalanina 6,67 mM no mesmo tampão, num volume final de 3 ml e à temperatura de 30°C. 
Até 90 min o Coef. Corr.= 0,99. 
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proporcional à quantidade de enzima presente. A variação de absorvância era determinada após 60 

min de incubação a 30°C usando como branco uma mistura de reacção sem amostra. 

A actividade foi avaliada pela quantidade de ácido cinâmico formado (nmoles de ácido 

cinâmico/min/unidade de massa de tecido). O ácido cinâmico tem um máximo de absorvância a 

268 nm (Gráfico 2.3) mas como a fenilalanina tem também um máximo de absorvância muito 

próximo i.e. entre 260 e 265 nm, a formação de ácido cinâmico na amostra é medida a 290 nm 

porquanto absorve neste comprimento de onda e a fenilalanina já não absorve (Gráfico 2.2). 

A 
1,5 

1,0 

0,5 

0 , __ 
250 260 270 280 290 3im 

Gráfico 2.2 - Espectros de absorvância de L-fenilalanina, da fracção solúvel (Amostra) e da fracção solúvel mais 
fenilalanina (Amostra + L-fenilalanina) nas condições indicadas no Gráfico 2.1. A absorvância da 
Amostra + L-fenilalanina ou mistura de reacção aumenta ao longo do tempo, no entanto, só estão 
indicadas as absorvâncias no tempo inicial e no fim de 10 min de reacção. 

A formação de ácido cinâmico foi determinada a partir da expressão A = £.lcm.C, em que A é a 

absorvância de uma substância numa quantidade C (moles/L) e num trajecto óptico de 1 cm e E é 

o coeficiente de extinção molar dessa substância. O coeficiente de extinção molar (£) duma 

substância é a absorvância (a um dado comprimento de onda) de uma solução 1 M da substância, 
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mas como é impossível 1er directamente a absorvância de uma solução tão concentrada 

determina-se a absorvância de soluções com concentrações entre 10 |iM e 1 mM. 

GráTico 2.3 Espectro de absorvância de uma 
solução de ácido cinâmico 50 nM.. 
A96o = 0,99; £„ro « 20000 

Y290 

268 

= 0,49; £290 » 10000 

200 220 240 260 280 300 320 Mû. 

Nas condições utilizadas a absorvância a 290 nm de uma solução de ácido cinâmico 50 (iM 

é igual a 0,49 (Gráfico 2.3) de que resulta um coeficiente de extinção molar (£) do ácido cinâmico 

a 290 nm aproximadamente igual a 10000 (e290 « 10000). Por substituição na fórmula anterior 

vem C = A/10000. 

Electroforeses 

Focagem isoeléctrica 

A focagem isoeléctrica (IEF) é uma electroforese em gradiente de pH linear, estável e 

contínuo de modo a permitir que as proteinas migrem num campo eléctrico até ao ponto onde o 

pH iguala o seu ponto isoeléctrico (pi) [16]. A focagem isoeléctrica em gele de poliacrilamida em 

[16] O gradiente de pH estabelece-se entre os dois eléctrodos e é estabilizado por anfólitos (substâncias 
anfotéricas em que a carga das moléculas depende do pH). Sob a influência de um campo eléctrico o ânodo fica 
acídico e o cátodo fica alcalino (cria-se um pequeno gradiente de pH na vizinhança dos eléctrodos), uma substância 
anfotérica migrará em direcção ao seu ponto isoeléctrico onde se concentrará. Como estas substâncias utilizadas têm 
capacidade tampão no seu ponto isoeléctrico, várias substâncias anfotéricas com diferentes pis alinhando-se e 
sobreporido-se formarão um gradiente de pH contínuo e suave. 
As proteínas migrarão até atingirem os seus pis, neste ponto uma proteína não possui carga e concentrar-se-à parando 
a migração. 
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camada fina de 150 |im, com anfólitos na gama de pH 3-10 (Servalyt Precotes 3-10, Serva), era 

desenvolvida, em mesa horizontal (Isobox) a 4°C, a 2000 V e 4 W, com intensidade de corrente 

ajustada para uma voltagem inicial de 200 V; pré-focagem até 500 V. Os volumes das amostras 

carregados nos geles eram ajustados de modo a aplicar quantidades equivalentes de proteínas 

previamente doseadas. 

Após electroforese, os padrões de pontos isoeléctricos (Sigma) eram corados com 

Coomassie Blue R 250 0,115% em metanol 25% e ácido acético 8% e descorados em metanol 

25% com ácido acético 8%. 

As isoenzimas da peroxidase eram visualizadas por incubação dos geles numa solução de 

O-Dianisidina 1 mM, cloreto de Cálcio 25 mM, peróxido de hidrogénio 0,5 mM em tampão 

acetato de potássio 0,25 M, pH 5,2. A reacção era iniciada pela adição de peróxido de hidrogénio 

e após cerca de 30 min de incubação na obscuridade à temperatura ambiente, a reacção era parada 

por lavagem abundante em água destilada. Esta mistura de reacção foi seleccionada, não só, por 

permitir detectar maior número de bandas, conforme já referido, mas também, por estas 

apresentarem grande estabilidade de coloração relativamente às obtidas com os substratos 

cromogénicos nas misturas de reacção seguintes: 

- Guaiacol 5 mM, cloreto de cálcio 15 mM, peróxido de hidrogénio 5 mM em tampão 
Tris-HCl 0,1 M, pH 7,5, à temperatura ambiente. 

- Solução de 9-etil-3-amino carbazole 0,04% (p/v), N,N'dimetilformamida 5% (v/v), 
peróxido de hidrogénio 5 mM em tampão acetato 0,05 M, pH 5,2, durante cerca de 15 min à 
temperatura ambiente. Lavagem em água destilada. Reacção modificada de Coppens & Gillis 
(1987). 

- Siringaldazina 0,02 mM em DMSO 0,1%, cloreto de cálcio 15 mM, peróxido de 
hidrogénio 0,5 mM em tampão Tris-HCl 0,25 M, pH 7,5 (pH óptimo para siringaldazine oxidase), 
durante cerca de 10 min à temperatura ambiente. Lavagem em tampão acetato 0,2 M, pH 4,0. 
Reacção modificada de Grison & Pilet (1985 b) e de Church & Galston (1988). 

Os pontos isoeléctricos das peroxidases foram determinados por regressão linear. 

Determinou-se a equação da recta [pi = 2,0116 x (0,69 + d)] definida pela distância de migração 

(d, em cm) dos marcadores de pi relativamente ao ânodo; por substituição nesta equação do valor 

de migração de cada isoenzima, também relativamente ao ânodo, obtêve-se o valor do seu pi. 

Foram feitas 5 determinações para cada valor de pi (o que corresponde a 5 electroforeses 
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conjuntas de padrões de pi e amostras). 

Electroforeses em gele de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio 

As electroforeses em gele de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE)[17] 

foram realizadas em geles verticais usando o sistema descontínuo descrito por Laemmli (1970). 

Com malha larga (5% poliacrilamida) na parte superior (região de concentração e de aplicação das 

as amostras) e com malha apertada (12,5% acrilamida) na região de separação. Os geles eram 

preparados rotineiramente da maneira seguinte. 

Solução para 2 geles de separação com malha de 12,5% 
Acrilamida: bis acrilamida [18] (30% T: 2,66% CWs) = (29,2 g + 0,8 g) 6,25 mL 
Tris 1,5 M, pH 8,8 3,75 mL 
Água 4,48 mL 
SDS10%(p/v) 150 |iL 
APS [19] 2% (p/v), preparado na ocasião 375 |iL 
TEMED[20] 3,75 |iL 

Solução para 2 geles de concentração com malha de 5% 
Acrilamida: bis acrilamida 1,0 mL 
Tris 0,5 M, pH 6,8 1,5 mL 
Água 3,29 mL 
SDS 10% 60 |iL 
APS 2% 150 [iL 
TEMED 1,5 nL 

O tampão electrólito (tampão do tanque) era constituido por Tris 25 mM, Glicina 192 mM, 

SDS 0,1%, pH 8,3. O tampão das amostras era constituido por Tris 187,5 mM, SDS 6%, 

P-mercaptoetanol 15%, azul de bromofenol 0,003%, glicerol 30%, pH 6,8. As amostras (50 |iL) 

em tampão das amostras (25 fiL) eram aquecidas a 100°C durante 2 min antes de serem aplicadas. 

A eleciroforese era desenvolvida com voltagem constante (600 V) e intensidade a 15 mA até o 

corante atingir o gele de separação e depois a 20 mA até final. 

[17] Numa electroforese a separação de proteínas é feita numa solução tampão com pH e força iónica 
constantes. A mobilidade electroforética depende da carga, peso molecular e configuração da proteína e da malha do 
gele de poliacrilamida. Numa electroforese em gele de poliacrilamida (PAGE) na presença de dodecil sulfato de sódio 
(SDS) as proteínas são separadas unicamente de acordo com o seu peso molecular. Os grupos sulfonados 
completamente ionizados deste detergente ligam-se as proteínas carregando-as negativamente e conduzindo à sua 
dissociação nos polipeptídeos constituintes. Durante a electroforese estes polipeptídeos migram em direcção ao polo 
positivo e a partir da mistura de proteínas forma-se uma série discreta de bandas proteicas ordenadas pelos seus pesos 
moleculares. 

[18] N,N'-metileno-bis-acrilamida 
[19] Persulfato de amónio 
[20] Tetrametiletilenodiamina 
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As bandas proteicas foram visualizadas corando os geles com Azul brilhante de 

Coomassie-R 250 ou com coloração argêntea. 

Coloração com Azul de Coomassie 
- Incubação em solução de Azul brilhante de Coomassie-R 250 0,25% (p/v) em metanol 

40% (v/v) e ácido acético 7% (v/v) durante cerca de 12 h 
- Descoloração com metanol 10% e ácido acético 7,5%, cerca de 30 min. 

Coloração argêntea 
- Fixação em metanol 50%, 2 - 24 h 
- Incubação durante 1 h em solução de nitrato de prata, 2 g AgN03 em 70 mL de água 

bidestilada e desionizada, contendo 3,5 mL de amoníaco adicionado gota a gota (a 
solução deve passar de castanha a incolor límpida), 50 mL de NaOH 0,35% e 120 mL de 
metanol 

- Lavagem abundante em água bidestilada e desionizada 
- Revelação em solução de formaldeído, 250 |iL de formaldeído (40%) em 500 mL de 

água bidestilada e desionizada 
- Paragem da revelação com lavagem em água bidestilada e desionizada 

Electrotransferência de proteínas para membrana de nitrocelulose 

Após SDS-PAGE, a electrotransferência para membrana de nitrocelulose, "Electroblotting", 

era efectuada do cátodo para o ânodo, durante 12 h a 20 mA com mais l h a 200 mA em tampão 

de transferência (25 mM Tris, 192 mM glicina, metanol 20%, pH 8,3) (Towbin et ai, 1979), com 

agitação e a 14°C. 

Imunodetecção *" 

Após a electrotransferência a membrana de nitrocelulose era incubada durante 30 min numa 

solução de leite em pó 5% em tampão fosfato salino (PBS) (NaCl 137,0 mM; KC1 2,68 mM; 

NajHPC^ 8,0 mM; KH2P04 1,47 mM, pH 7,4 com HC1) contendo 0,05% Nonidet P-40 (NP-40) 

para saturar os locais livres da membrana de nitrocelulose de modo a impedir que as 

imunoglobulinas G (IgG) introduzidas no sistema se liguem inespecificamente à matrix. 

Em seguida, a membrana era incubada em anti-soro (1:100) em PBS contendo 5 % leite em 

pó e 0,05% NP-40, durante 4 h à temperatura ambiente. Nas experiências descritas utilizaram-se 

anticorpos policlonais, obtidos em coelhos injectados com a forma desglicosilada da peroxidase 
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catiónica proveniente do meio de cultura de células em suspensão de Arachis hypogaea L., e 

amavelmente oferecidos pelo Prof. Robert van Huystee da Universidade de Western Ontario, 

Canadá. 

Após 3 lavagens com PBS contendo 0,05% NP-40 (10 min cada), a membrana de 

nitrocelulose era incubada com solução de anticorpos secundários que reagem com o anticorpo 

primário. Utilizaram-se imunoglobulinas de carneiro anti IgG de coelho conjugadas com 

peroxidase de rabanete (Sigma) numa diluição de 1:1000. 

Após mais 3 lavagens conforme acima, as bandas proteicas de peroxidase catiónica eram 

visualizadas por incubação da membrana numa solução de reacção preparada da seguinte maneira, 

60 mg de 4-cloro-l-naftol dissolvidos em 20 mL de metanol e misturados a 100 mL de PBS a que 

se adicionava 20 \iL de H202 . A reacção, após aparecimento das bandas, era parada por lavagem 

em água destilada. 

Electroforeses em condições não desnaturantes 

As isoperoxidases nas fracções solúveis e nas fracções extraídas das paredes celulares 

(fracções iónicas) foram separadas por electroforese em gele de poliacrilamida (PAGE) em 

condições não desnaturantes de acordo com a técnica modificada de Church & Galston (1988). 

Usaram-se dois sistemas tampão: (a) o sistema de alto pH (migração aniónica) [21] (Davis, 1964), 

com tampão Tris (1,5 M) - HC1, pH 8,8 no gele de separação e tampão Tris (25 mM) - glicina 

(192 mM), pH 8,3 no tanque de electroforese; (b) o sistema de baixo pH (migração catiónica) [22] 

(Reisfeld et ai, 1962), com tampão ácido acético (1,5 M) - hidróxido de potássio, pH 4,3, no gele 

de separação e com tampão ácido acético (94 mM) - p-alanina (350 mM), pH 4,5, no tanque de 

electroforese. 

Os geles com 1,25 mm de espessura e 7,5% de acrilamida eram preparados a partir de uma 

solução de acrilamida 29,2% (p/v) e ôwacrilamida 0,8% (p/v) (acrilamida: teacrilamida; 30% T, 

2,66 % Cbis). Para obviar o problema da precipitação das proteinas na interface entre o gele de 

concentração e o gele de separação, o gele de concentração (e formação dos poços), preparado 

[21 ] Uma proteína numa solução com um pH acima do seu ponto isoeléctrico tem carga negativa e migra em 
direcção ao ânodo quando submetida a um campo eléctrico. 

[22] Uma proteína numa solução com um pH abaixo do seu ponto isoeléctrico fica carregada positivamente e 
migra em direcção ao cátodo num campo eléctrico. 
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com acrilamida 3% no tampão do gele de separação, era adicionado cuidadosamente no topo da 

solução do gele de separação antes de esta polimerizar. 

Nos geles de alto pH, as concentrações finais dos catalizadores de polimerização na região 

de separação eram 0,031% (v/v) TEMED e 0.025% (p/v) APS, e na região de formação dos poços 

eram 0,5% TEMED e 0,025% APS. As fracções eram carregadas nos geles em tampão para 

amostras, preparado com tampão do gele de separação (tampão Tris - HC1, pH 8,8) contendo 10% 

glicerol e azul de bromofenol. A electroforese em unidade vertical era desenvolvida do cátodo 

para o ânodo com voltagem constante 600 V e 20 mA/gele a 4°C e era terminada quando a frente 

de corante atingia o fundo do gele. 

Nos geles de baixo pH, os catalizadores de polimerização na região de separação entravam 

nas concentrações finais de 0,48% (v/v) TEMED e 0.031% APS, e na região de formação dos 

poços entravam nas concentrações finais de 1,2% TEMED e 0,084% APS. O tampão para as 

amostras era constituido por tampão do gele de separação (tampão ácido acético - hidróxido de 

potássio, pH 4,3) diluido 5 vezes, contendo 10% glicerol e verde de metilo. A electroforese era 

desenvolvida do ânodo para o cátodo com voltagem constante (600V) e 25 mA/gele, a 4°C e era 

terminada quando a frente de corante atingia o fundo do gele. 

As bandas com actividade peroxidase eram detectadas conforme descrito para a visualização 

das isoperoxidases após IEF. 

,f-
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INTRODUÇÃO 

Neste capítulo descreve-se a organização do mesófilo de S. telephium e a ultraestrutura das 

diversas células que o constituem. Incide-se em alguns aspectos da morfogénese das células do 

mesófilo, na ultraestrutura do complexo constituido por elemento de tubo crivoso - célula de 

companhia e incide-se em particular na ultraestrutura do processo de diferenciação de células 

condutoras de xilema para posterior comparação com o processo de diferenciação de elementos de 

xilema a partir de células de parênquima em cultura. Se, por um lado, é importante saber até que 

ponto o processo de diferenciação de xilema na folha se enquadra no processo de diferenciação in 

vivo descrito na literatura, por outro, é necessário saber até que ponto o processo de diferenciação 

de elementos de xilema in vitro se poderá afastar dessa descrição e se eventuais diferenças são 

inerentes ao próprio material parental ou se pelo contrário são resultado do micro-ambiente e da 

necessidade de essas células serem funcionais ou não, em virtude da sua posição no tecido. Deste 

modo são necessárias observações repetidas do fenómeno para se formularem generalizações 

acerca da sequência de acontecimentos e dos seus significados. 

RESULTADOS 

Anatomia e citologia do mesófilo de S. telephium 

As folhas de S. telephium L. apresentam um mesófilo isobilateral, i.e., com parênquima 

clorofilino constituido unicamente por parênquima lacunoso, vascularizado no plano mediano e 

com nervação do tipo reticulado; da nervura central saem nervuras menores que por sua vez se 

ramificam e cujo tamanho vai depender do grau de ramificação. 

Os tecidos vasculares das nervuras, conforme se pode apreciar em cortes transversais 

(Fig.l), encontram-se organizados em feixes do tipo colateral com o floema (células muito 

estreitas e com paredes intensamente coradas) do lado da página abaxial e o xilema (onde se 

distinguem as células condutoras pelos seus característicos espessamentos secundários da parede) 

do lado voltado para a página adaxial. As células condutoras e as células de parênquima vascular 

são rodeadas por células de parênquima de menores dimensões que as de clorênquima, sem 

espaços intercelulares com poucos cloroplastos e que estabelecem um ajuste físico gradual entre 



Fig. 1. Pormenor de folha de 5. telephium evidenciando uma nervura em corte transversal 
(xilema na parte adaxial), rodeada por uma bainha perivascular constituída por 
células de parênquima que estabelecem uma transição gradual de tamanho entre as 
diminutas células vasculares e as volumosas células de parênquima cloroflino com 
amplos espaços intercelulares. 400 x. 
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as células condutoras relativamente estreitas e as volumosas células de parênquima clorofilino do 

mesófilo. Aquelas células, nas nervuras largas, constituem uma estrutura morfologicamente 

reconhecível como bainha perivascular enquanto que nas nervuras estreitas esta bainha está 

geralmente ausente. As células condutoras dos feixes vasculares da nervura central e das nervuras 

de tamanho médio estão representadas por elementos de vasos e elementos de tubo crivoso; nas 

nervuras menores os elementos condutores de xilema são tracoides com ornamentações anulares e 

helicoidais. As células de parênquima vascular são células estreitas, pouco vacuolizadas e com 

núcleos estirados devido ao alongamento destas células, quase tão longas quanto os elementos 

condutores. Na proximidade das nervuras são, ainda, frequentes idioblastos taníferos. 

Nos estados iniciais de desenvolvimento de uma folha, quando emerge como estrutura 

individualizada do caule, a actividade mitótica é intensa (não só no processo de 

parenquimatização, mas também na formação das fiadas procambiais). As células destinadas a 

diferenciar-se em células de parênquima surgem frequentemente em divisão. Na Fig. 5 pode 

ver-se uma célula com núcleo em telofase; componentes do fragmoplasto como microtúbulos são 

evidentes na zona intermédia e na região equatorial alinham-se vesículas dictiossómicas que vão 

constituir a placa celular. Os microtúbulos dispõem-se perpendicularmente à região equatorial 

interpenetrando-a e no seu conjunto constituem uma estrutura cilíndrica (com a região central 

livre de microtúbulos) em deslocamento centrífugo para a periferia à medida que se vai formando 

a placa celular por coalescência de vesículas. 

As células do mesófilo de uma folha nos estados iniciais de desenvolvimento não 

apresentam espaços intercelulares, são pouco volumosas, com um vacúolo central ainda pouco 

desenvolvido, núcleo proeminente e com perfil circular num citoplasma denso e rico em 

ribossomas (Fig.s 2 e 3), outros organelos como plastídios surgem por vezes em situações 

sugestivas de divisão (Fig. 6). Nestas células é possível observar grupos de microtúbulos 

adjacentes a regiões de parede de contacto de três células ou que delimitam pequenos espaços 

intercelulares e que, nalguns casos, parecem encontrar-se em início de formação (Fig. 4); são, 

ainda, visíveis regiões espessadas nas paredes celulares (Fig. 6). Com o progressivo 

desenvolvimento da lâmina foliar as células do mesófilo aumentam de tamanho, de uma maneira 

geral assimetricamente, vacuolizam-se profundamente e os espaços intercelulares desenvolvem-se 

consideravelmente apresentando em secção perfil triangular (Fig. 7). Entre as células da bainha 



Figs. 2-6. Células em diferenciação no mesófilo de folha jovem de S. telephium. 

Figs. 2 e 3. Células com paredes finas, sem espaços intercelulares, com vacúolo central pouco 
desenvolvido e com núcleos com perfil circular, plastídios com sistema membranoso bem 
desenvolvido, podendo evidenciar amido. Fig. 2.7600 x; Fig. 3.14400 x. 

Fig. 4. Região de contacto de três células sugestiva de início de formação de espaço intercelular; são 
evidentes abundantes microtúbulos (mt) adjacentes a esta região. 44400 x. 

Fig. 5. Célula com núcleo em telofase. A zona intermédia livre de organelos formou-se em anafase com 
a deslocação dos cromossomas para os poios; os grandes organelos, principalmente cloroplastos 
e mitocôndrias, localizam-se periericamente mas deixam livre a região onde a placa celular se 
vai ligar à parede inicial. 16000 x. 

Fig. 6. Região de contacto de várias células: na superior, o plastídio apresenta-se numa situação 
sugestiva de divisão; espaço intercelular delimitado por paredes espessas e região espessada 
(entre pontas de seta) na parede comum. 12600 x. 

Fig. 7. Células de parênquima profundamente vacuolizadas e com amplos espaços intercelular (*) no 
mesófilo de folha desenvolvida de 5. telephium; V- vacúolo. 12000 x. 
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perivascular não se formam espaços intercelulares (Fig. 1). 

Durante o desenvolvimento as células do mesófilo de S. telephium especializam-se 

consideravelmente e, quando completamente diferenciadas, apresentam uma fina faixa 

citoplasmática adjacente à parede celular, onde fazem saliência para um grande vacúolo central 

numerosos cloroplastos (Fig. 1) e o núcleo, frequentemente, com forma achatada. 

Num feixe procambial como o que se apresenta em corte transversal na Fig. 8, as células 

apresentam paredes celulares finas sem espaços intercelulares, citoplasma denso e núcleos 

volumosos com grandes regiões de cromatina condensada. 

Aspectos ultraestruturais de células de floema 

A ultraestrutura de um futuro elemento condutor de floema, um elemento condutor imaturo, 

assemelha-se à das células procambiais de que deriva. Inicialmente as paredes das futuras células 

condutoras de floema são finas mas o seu espessamento ocorre muito cedo durante a 

diferenciação; deste modo as jovens células condutoras de floema distinguem-se das células 

adjacentes por possuírem paredes celulares mais espessas com abundantes plasmodésmios entre 

elas e as células de parênquima; as paredes celulares espessadas apresentam uma estrutura lamelar 

em camadas concêntricas (Fig. 9). No citoplasma com numerosos ribossomas surgem massas de 

materia], filamentoso designadas corpos de proteina-P [1]. O plasmalema apresenta um perfil 

irregular desde os estados iniciais de diferenciação dos elementos condutores e as paredes 

apresentam, também, uma superfície interna irregular (Fig. 10). 

No decurso da diferenciação o protoplasto das futuras células condutoras de floema sofre 

alterações consideráveis, sendo notórias as que ocorrem no núcleo; de início mais ou menos 

esférico, com cromatina condensada numa matriz menos densa, o núcleo fica progressivemente 

lobado, as massas de cromatina condensada aumentam e localizam-se preferencialmente à 

periferia do núcleo. Com a especialização do elemento condutor, nas fases finais de 

desenvolvimento, o tonoplasto desintegra-se, o citoplasma e o conteúdo vacuolar misturam-se e o 

núcleo desorganiza-se, podendo encontrar-se remanescentes da cromatina e do invólucro nuclear 

(Fig. 9). O retículo endoplasmático altera-se originando o retículo do elemento crivoso; nas 

[ 1 ] Proteina-P do termo anglo-saxónico "P-protein" e equivalente a "phloem protein"; material proteico 
constituído por unidades tubulares, característico do floema (Esau & Cronshaw, 1967, citado em Esau & Thorsch, 
1984) 



Fig. 8. Fiada procambial de folha de S. telephium, vista em corte transversal. Células estreitas, com 
paredes finas, sem espaços intercelulares. Neste estado de desenvolvimento procambial as 
futuras células condutoras de floema ou de xilema dificilmente se distinguem das outras células 
procambiais. 10800 x. 

Figs. 9-13. Floema de folha de S. telephium. 

Fig. 9. Corte transversal da região floémica de um feixe vascular evidenciando um elemento e tubo 
crivoso em fase final de diferenciação e respectiva célula de companhia. Na parte superior da 
imagem surge uma célula meristemática em citocinese, provavelmente uma célula mãe de um 
futuro elemento de tubo crivoso e célula de companhia associada. No elemento de tubo crivoso, 
com paredes relativamente espessas, é possível observar remanescentes cromatínicos (c) e 
invólucro nuclear (setas) encostado em grande parte ao plasmalema. 12000 x. 

Fig. 10. Corte longitudinal oblíquo de elemento condutor de floema em diferenciação apresentando 
paredes espessas com a face interna sinuosa e citoplasma, ainda com abundantes ribossomas; 
dictiossomas (D), filamentos de proteína-P (pP). 12000 x. 

Fig. 11. Região de contacto de um elemento condutor (célula aparentemente vazia) e célula de 
companhia; na parede comum vê-se um plasmodésmio ramificado (seta) no lado da célula de 
companhia, onde, num citoplasma denso, são visíveis várias mitocôndrias (M). 23000x. 

Fig. 12. Corte transversal de elemento de tubo crivoso diferenciado e célula de companhia (CC); 
retículo endoplasmático (RE), filamentos de proteína-P (pP). 15300 x. 

Fig. 13. Placa crivosa em posição terminal de dois elementos condutores justapostos, com os poros 
(seta) delimitados por massas de calose electronotransparentes (estrela). 24000 x. 
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células condutoras em diferenciação o retículo endoplasmático adquire uma forma complexa, as 

cisternas do retículo endoplasmático organizam-se em empilhamentos que se evidenciam à 

medida que o conteúdo citoplasmático e o núcleo se desintegram. Antes de se empilhar, o retículo 

endoplasmático é rugoso mas posteriormente fica liso. As cisternas empilhadas do retículo 

endoplasmático encontram-se, geralmente, associadas com a membrana citoplasma tic a (Fig. 12). 

O estroma dos plastídios apresenta-se menos denso nos estados finais de diferenciação dos 

elementos condutores. A dilatação das cristas mitocondriais parece ser a única alteração notória 

nas mitocondrias. Os dictiossomas só surgem nas células condutoras de floema enquanto em 

diferenciação, estão associados com a formação da parede celular e começam a surgir 

desorganizados quando a parede celular está formada. Um elemento condutor de floema 

diferenciado contém mitocondrias, plastídios, retículo endoplasmático e filamentos de proteina-P 

(Fig. 12); esta, que é produzida no citoplasma sob a forma de agregados (Fig. 10), espalha-se 

aquando da desintegração do núcleo. O plasmalema, imprescindível para ocorrer transporte nestas 

células permanece intacto. Na Fig. 13 pode ver-se uma placa crivosa situada na parede terminal 

comum de dois elementos condutores de floema justapostos. 

Nas Fig.s 9, 11 e 12 ilustram-se os dois principais tipos de células relacionados com os 

processos de transporte no floema, o elemento condutor com paredes espessas e a célula de 

companhia associada que é proveniente da mesma célula mãe do elemento condutor. As células 

condutoras de floema e as células de companhia estão ontogenicamente relacionadas porque se 

formam da mesma célula meristemática como, por exemplo, a que se pode observar em citocinese 

na parle superior da Fig. 9. Esta célula meristemática procambial dividiu-se longitudinalmente e 

uma das células filhas especializar-se-á formando um elemento de tubo crivoso e a outra, 

desenvolver-se-á em célula de companhia. Na Fig. 9 pode, assim, ver-se em início de formação o 

complexo constituido por elemento de tubo crivoso e respectiva célula de companhia. Nesta fase 

de formação da placa celular as duas células são semelhantes, no entanto, a célula com maior 

número de pequenos vacúolos corresponde, provavelmente, ao futuro elemento condutor. O 

citoplasma das células de companhia apresenta-se denso, rico em ribossomas, com numerosas 

mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso e plastídios (Fig.s 9, 11 e 12). Os plasmodésmios, 

abundantes entre os elementos condutores e as células de companhia, apresentam-se tipicamente 

ramificados na parede da célula de companhia (Fig. 11) e revestidos por calose. 
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Ultraestrutura de células condutoras de xilema em diferenciação 

As células condutoras têm origem a partir das células procambiais (Fig. 8) que se 

distinguem morfologicamente das circundantes células de parênquima. No citoplasma das células 

condutoras de xilema em diferenciação são abundantes os dictiossomas e vesículas associadas;̂  a 

profusão de vesículas confere ao citoplasma um aspecto vesiculado (Fig. s 15 a 19). Surgem 

vesículas lisas, de uma maneira geral, electrono-transparentes e vesículas revestidas de menores 

dimensões com conteúdo denso e, ainda, perfis diversos de retículo endoplasmático com conteúdo 

denso (Fig. 15). As vesículas são evidentes desde os estados iniciais até aos estados avançados do 

processo de diferenciação e, frequentemente, aparecem associadas com o plasmalema e, ainda, no 

espaço periplasmático adjacente aos espessamentos secundários em formação (Fig.s 19, 20 e 23); 

sobrepostos aos espessamentos é possível encontrar, por vezes, cisternas distendidas de retículo 

endoplasmático (Fig. 17). O posicionamento dos espessamentos secundários em formação é 

coincidente com o aparecimento de grupos de microtúbulos localizados no citoplasma adjacente à 

porção da parede em espessamento. Estes microtúbulos parecem dispor-se paralelamente às 

ornamentações porque, em secções longitudinais medianas ou quase medianas das células, surgem 

seccionados transversalmente (Fig. 18) ou ligeiramente oblíquos. Quando seccionados 

obliquamente a maioria dos microtúbulos aparece em associação com o plasmalema; as 

microfibrilas de celulose na parede secundária em formação parecem dispôr-se em continuidade 

com os microtúbulos e segundo a sua orientação (Fig. 15). Numa célula condutora em maturação 

o núcleo é volumoso e apresenta cromatina condensada bem distribuida (Fig.s 14 e 16), no caso 

dos elementos de metaxilema é alongado acompanhando a forma das células (Fig. 16), e persiste 

durante; o período de crescimento da parede secundária, mas progressivamente o conteúdo nuclear 

fica menos denso. Os plastídios de uma maneira geral têm poucas membranas internas e 

ocasionalmente apresentam plastoglóbulos (Fig. 20). 

Na fig. 16 mostram-se, em corte longitudinal, elementos de xilema em sequência ontogénica 

num feixe vascular de folha de S. telephium; pode ver-se, no lado esquerdo da imagem, parte de 

uma célula de protoxilema completamente diferenciada, sem conteúdo celular e com 

espessamentos secundários anulares. A célula adjacente e em diferenciação apresenta intensa 

actividade relacionada com a formação dos numerosos espessamentos secundários da parede. 



Figs. 14 a 25. Xilema da folha de S. telephium. 

Fig. 14. Célula condutora de xilema em diferenciação numa nervura de uma folha jovem (primórdio 
foliar) de S. telephium. Evidencia-se o núcleo relativamente volumoso num citoplasma rico em 
ribossomas com numerosos dictiossomas e perfis de retículo endoplasmático rugoso. Neste 
plano de corte e adjacentes às paredes secundárias (Ps) veêm-se microtúbulos cortados 
obliquamente. 17000 x. 

Fig. 15. Pormenor de elemento condutor de xilema em diferenciação. São visíveis no citoplasma, com 
aspecto vesiculado devido à abundância de vesículas lisas (ponta de seta) e revestidas (seta), 
dictiossomas (D), cisternas de retículo endoplasmático rugoso (RER) e microtúbulos 
aparentemente fundidos com o plasmalema nas regiões adjacentes aos espessamentos 
secundários (Ps). São visíveis cisternas no invólucro do núcleo (N). 30000 x. 

Fig;. 16. Corte longitudinal da região xilémica de um feixe vascular, da esquerda para a direita, 
elemento de vaso com paredes secundárias anulares, célula condutora em diferenciação e 
células de parênquima. Os espessamentos secundários (Ps) na célula em diferenciação 
encontram-se num estado mais adiantado de desenvolvimento no lado adjacente à célula 
condutora diferenciada do que na região adjacente à estreita célula de parênquima. Nesta região 
notar, ainda, a assimetria existente ao nível das porções primárias; a parede primária da futura 
célula condutora é muito espessa relativamente à parede primária da célula de parênquima 
adjacente. 13800 x. 
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Estes espessamentos em formação encontram-se mais desenvolvidos na região adjacente à célula 

condutora diferenciada do que na região de contacto com a estreita célula de parênquima. 

Comparando uma célula de parênquima e uma célula condutora de xilema em diferenciação (Fig. 

16) verifica-se que não é síncrono o aumento de espessura das paredes primárias adjacentes; 

enquanto que na célula de xilema em diferenciação a parede primária apresenta uma espessura 

considerável, na célula de parênquima a parede primária adjacente é fina e parece que estava em 

formação. 

Numa seccção longitudinal mais ou menos mediana de células condutoras de xilema 

adjacentes e em estados distintos de diferenciação (Fig.s 16, 17 e 19) os espessamentos surgem 

mais espaçados no lado da célula antiga do que no lado da célula mais nova. Nestas condições os 

espessamentos secundários da parede são cortados transversalmente e nos estados iniciais de 

formação apresentam uma base larga interligada com a parede primária (Fig.s 16-18). 

Posteriormente o espessamento fica diferenciado numa parte larga em direcção ao lúmen da célula 

e numa base mais estreita de ligação à parede primária (Fig.s 21 e 22). 

A medida que se dá a maturação da célula em diferenciação o contraste das paredes parece 

aumentar e é notoriamente mais difícil preservar intacto o tonoplasto (Fig. 21). É largamente 

conhecido que quando numa célula condutora de xilema em maturação começa a ocorrer a perda 

de integridade das membranas, a seguir ocorre rapidamente degenerescência das estruturas 

citoplasmáticas. Como decorrência, os supostos estados intermediários não se observam. Por 

vezes é possível observar material que possivelmente corresponde a remanescentes 

citoplasmáticos e membranares, cobrindo os espessamentos durante a hidrólise da parede. 

Após os espessamentos secundários estarem completamente formados ocorre hidrólise de 

regiões da parede primária. A hidrólise atinge primeiro as porções de parede primária 

completamente expostas ao lumen da célula e detem-se nas regiões cobertas pelas bases dos 

espessamentos secundários (Fig.s 17 e 24); é notório o contraste entre as porções hidrolisadas e as 

não hidrolisadas subjacentes aos espessamentos. Nestas paredes as camadas primária e secundária, 

que nos estados iniciais se apresentam por vezes fundidas surgem nitidamente diferenciadas (Fig. 

17). Quando a célula de xilema adjacente não está diferenciada a parede comum entre dois 

elementos condutores fica assimétrica, a parede primária diminui de espessura na célula 

diferenciada, enquanto que a parede correspondente na célula jovem tem ainda a espessura 



Fig. 17. Secção longitudinal da região de contacto das duas células condutoras em estados distintos de 
diferenciação. Na célula diferenciada, a hidrólise da parede não atingiu as regiões de parede 
primária (Pp) subjacentes à parede secundária (Ps). Na célula em diferenciação, notar a 
abundância de vesículas no citoplasma, perfis de retículo endoplasmático e ainda estruturas 
membranosas no espaço periplasmático (ponta de seta). 38000 x. 

Fig. 18. Pormenor do citoplasma adjacente a um espessamento secundário em formação onde se 
evidencia o agrupamento de microtúbulos (seta) e a profusão de vesículas no citoplasma. A 
lamela mediana (LM) surge mais contrastada do que a região da parede primária e da porção da 
parede secundária em formação. 68000 x. 

Fig. 19. Corte longitudinal tangencial de uma célula condutora com ornamentação helicoidal 
evidenciando as áreas de parede primária (Pp) e os espessamentos parietais secundários (Ps). 
Adjacente a este, na parte inferior da imagem, encontra-se um elemento condutor em 
diferenciação. São visíveis numerosas vesículas no citoplasma, dictiossomas e associação de 
vesículas com o plasmalema, surgindo algumas no espaço periplasmático nas regiões de 
formação dos espessamentos secundários (setas). 19000 x. 

Fig. 20. Neste elemento condutor em diferenciação, para além de vesículas no citoplasma e em 
associação com o plasmalema ou no espaço periplasmático (setas), distinguem-se numerosas 
cisternas de retículo endoplasmático. Os plastídios têm poucas membranas internas e 
ocasionalmente apresentam plastoglóbulos. 26000 x. 
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máxima; a hidrólise da parede só progride no lado da célula diferenciada até à lamela mediana, 

que surge como uma linha contrastada (Fig.s 17, 21, 23 e 24). 

Nas regiões de contacto entre duas células condutoras as paredes primárias são hidrolisadas 

e o material residual destas paredes primárias forma um frouxo reticulado de fibrilas. Os 

espessamentos e a rede de microfibrilas remanescentes da parede primária, são o material que 

resta da autodigestão no processo de maturação das células condutoras de xilema. A parede 

hidrolisada tem um aspecto fibrilar pouco compactado (Fig. 25), as fibrilas formam uma ténue 

rede. 

Quando uma célula condutora está adjacente a uma célula de parênquima ocorre também 

hidrólise na parede celular primária contígua à parede da célula de parênquima. Esta hidrólise leva 

a uma diminuição na assimetria existente entre as duas paredes primárias adjacentes porque 

inicialmente a parede primária num jovem elemento condutor em diferenciação é muito mais 

espessa do que a parede primária da célula de parênquima adjacente conforme se pode observar na 

Fig. 24. A parede primária do elemento de vaso é consideravelmente hidrolisada, subsistindo 

somente vestígios de material fibrilar, mas a lamela mediana permanece intacta. 



Fig. 21. Região de contacto de células de xilema em corte longitudinal. Na célula da direita que foi 
seccionada aproximadamente pelo seu plano médio e se encontra em fase adiantada de 
diferenciação, os espessamentos apresentam uma base estreita de ligação à parede primária e 
uma parte larga em direcção ao lumen da célula. O tonoplasto surge desintegrado, no 
citoplasma são visíveis numerosas vesículas e, ainda, cisternas com grânulos (seta) com um 
aspecto aparentemente semelhante ao das cisternas perinucleares. 13200 x. 

Fig. 22. Pormenor de uma região da célula em diferenciação ilustrada na imagem anterior e 
evidenciando cisternas perinucleares com dilatação (asterisco) e com alguns grânulos; são 
visíveis estruturai; vesiculares no espaço periplasmático (seta) e, ainda, o contacto de uma 
cisterna com o plasmalema na região de um espessamento secundário. 35200 x. 

Fig. 23. Células condutoras de xilema em diferentes estados de maturação. A célula do canto inferior 
esquerdo apresenta-se completamente diferenciada e com sinais de hidrólise nas regiões da 
parede primária sem espessamentos secundários; a célula em posição central apresenta 
ornamentação de tipo reticulado e no citoplasma é evidente a profusão de vesículas, algumas no 
espaço periplasmático (setas). 17600 x. 

Fig. 24. Região de contacto de duas células condutoras em estados diferentes de maturação; a parede 
comum apresenta-se assimétrica com a parede primária na célula diferenciada evidenciando 
sinais de hidrólise (seta) enquanto que a parede primária oposta na célula em fase final de 
maturação apresenta ainda a sua espessura normal. Nesta situação, a lamela mediana fica mais 
próxima da célula completamente diferenciada. A hidrólise estende-se também à parede 
primária adjacente às células de parênquima (parte superior da imagem). 9200 x. 

Fig. 25. Rede fibrilar remanescente (seta) após hidrólise das paredes primárias na região de contacto de 
duas células condutoras. 15000 x. 
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DISCUSSÃO 

A morfogénese do mesófilo de S. telephium, a exemplo do que se encontra descrito para a 

morfogénese em geral, resulta da ocorrência, durante o crescimento, de divisões celulares 

orientadas seguidas da expansão polarizada das células; sabe-se que nestes processos de divisão e 

expansão celular polarizadas o citoesqueleto desempenha um papel importante (Green, 1980). No 

estudo sumário efectuado a nível de microscopia electrónica nas células do mesófilo de S. 

telephium os microtúbulos, que são os constituintes mais evidentes do citoesqueleto, eram 

evidentes não só em citocinese mas também em interfase. Sabe-se que, durante a citocinese, os 

microtúbulos do fragmoplasto se organizam em dois conjuntos perpendiculares à região equatorial 

onde se forma a placa celular; estes microtúbulos surgem em anafase na região intermédia e 

mantêm uma estreita associação com a periferia da jovem placa celular em crescimento centrífugo 

(Gunning, 1982; Baskin & Cande, 1990). A placa celular forma-se na região equatorial por 

agregação e fusão de vesículas dictiossómicas contendo materiais parietais (Gunning, 1982; 

Schopfer & Hepler, 1991); o estudo feito leva a admitir que estes processos ocorrem nas células 

do mesófilo de S. telephium. 

Após a divisão celular ter estabelecido a configuração geral, a forma final de uma célula 

vegetal diferenciada é obtida durante a fase de expansão (Hardham, 1982). Mas as células do 

mesófilo de S. telephium em desenvolvimento não devem expandir de uma maneira uniforme 

porque apresentam paredes celulares com regiões desigualmente espessadas e que, provavelmente, 

correspondem às áreas de parede que não vão expandir durante o alargamento celular. Jung & 

Wernicke (1990) e Apostolakos et al. (1991), que estudaram a morfogénese celular no mesófilo de 

gramíneas, verificaram que nos estados iniciais da expansão celular os microtúbulos corticais se 

dispunham em feixes subjacentes a determinadas regiões da parede onde ocorria posteriormente 

deposição de espessamentos; com a vacuolização das células e o gradual aumento de volume 

devido à turgecência celular as regiões entre espessamentos expandiam e originavam 

protuberâncias, pelo contrário, as regiões reforçadas da parede não distendiam e davam origem a 

constrições. Os espaços intercelulares formavam-se por esquizogenia entre as regiões espessadas 

das paredes de células contíguas (Apostolakos et ai, 1991). Com base nos trabalhos de Jung & 
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Wernicke (1990) e Apostolakos et al. (1991) é plausível admitir-se que, nas células de mesófilo de 

S. telephium em diferenciação, a localização de grupos de microtubules corticais na adjacência de 

regiões de parede de contacto de três células ou delimitando espaços intercelulares em início de 

formação certamente que está relacionada com o seu envolvimento no espessamento dessas 

regiões. Na realidade admite que os microtúbulos corticais determinam os locais de deposição das 

microfibrilas de celulose e a sua orientação, controlando o posicionamento dos complexos 

enzimáticos membranares que sintetizam celulose (Heath & Seagull, 1982; Quader, 1986). 

Nas células de clorênquima diferenciadas na folha de S. telephium, os cloroplastos 

apresentam, geralmente, uma inclusão formada por um agregado tubular. Estas inclusões 

encontram-se de uma maneira geral nos cloroplastos de S. telephium (Brandão & Salema, 1974) e 

em cloroplastos de algumas plantas com metabolismo ácido crassulássico (Santos & Salema, 

1981). 

A sequência de alterações no decurso do desenvolvimento das células de floema na folha de 

5. telephium é semelhante à que se encontra descrita na literatura (Esau, 1978; Eleftheriou & 

Tsekos, 1982; Thorsch & Esau, 1981; Esau & Thorsch, 1984). Durante a especialização funcional 

dos elementos condutores de floema ocorrem drásticas alterações ultraestruturais; quando 

diferenciadas, estas células são vivas, mas não têm núcleo e têm pouco citoplasma. O aspecto 

ondulado do plasmalema desde os estados iniciais de diferenciação dos elementos condutores de 

S. telephium pode resultar da fusão de vesículas que transportam materiais polissacarídicos para a 

parede (Parthasarathy, 1975; Evert, 1984). Conforme se pôde apreciai", as células de companhia 

eram ricas em mitocondrias; admite-se que as células de companhia fornecem energia às células 

condutoras e, também, que a manutenção da integridade do plasmalema nos elementos condutores 

diferenciados está, provavelmente, dependente das células de companhia cuja membrana 

plasmática estabelece continuidade com a dos elementos condutores através de plasmodésmios 

(Esau, 1980; Fahn, 1982). Sabe-se que os plasmodésmios surgem aquando da citocicenese durante 

a formação da placa celular e são definidos a partir dos perfis tubulares de retículo endoplasmático 

entre as vesículas dictiossómicas em coalescência e que contribuem com materiais parietais para a 

nova parede (Hepler, 1982; Esau & Thorsch, 1985). 

As paredes terminais dos elementos condutores de floema na folha de S. telephium são 
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oblíquas e estão organizadas, frequentemente, sob a forma de placas crivosas [2]; os poros 

apresentam, geralmente, uma bordadura interior de calose. Sabe-se que se forma calose endógena 

durante o desenvolvimento normal das plantas, variando a sua deposição de tecido para tecido 

(Galway & McCully, 1987); no entanto, a deposição de calose no floema e noutros tecidos pode 

ser induzida, também, por diversos tipos de injúria (Evert, 1984), iniciando-se a síntese de calose 

quando a 6-1,3-glucano sintetase é activada por interferência com a integridade da membrana 

plasmática (Kauss, 1985). 

A diferenciação de células de xilema nas folhas intactas de S. telephium segue o padrão 

amplamente descrito na literatura (O'Brien, 1974; Esau & Charvat, 1978). Aos elementos 

condutores de xilema primário com ornamentações anulares - helicoidais sucediam-se em 

sequência ontogénica células condutoras com ornamentações do tipo helicoidal-reticulado. 

Sabe-Sie que esta sequência de ornamentações está relacionada com a extensibilidade dos 

elementos condutores, extensibilidade que diminui gradualmente à medida que o alongamento do 

órgão como um todo diminui (Esau, 1980). Deste modo, os primeiros elementos formados 

estavam mais estirados e, na maturidade, apresentavam espessamentos mais afastados do que os 

elementos formados posteriormente. 

Nas células condutoras de xilema em diferenciação na folha de S. telephium os 

microtúbulos corticais surgiam notoriamente agrupados em feixes junto aos espessamentos 

secundários em formação e as microfibrilas dos espessamentos coalinhavam-se com os 

microtúbulos. Nos estudos sobre diferenciação do xilema tem sido amplamente referida a 

ocorrência de grupos de microtúbulos na adjacência dos espessamentos em formação (mesmo com 

espessamentos que atingiam pequenas dimensões); desta observação constante evoluiu o conceito 

de que os microtúbulos deviam estar envolvidos na orientação das microfibrilas de celulose 

(Hepler & Newcomb, 1964; Wooding & Northcote, 1964; Pickett-Heaps, 1967; Hepler & Fosket, 

1971; Newcomb, 1969; Maitra & De, 1971; Hepler & Palevitz, 1974; Hardham & Gunning, 

1979). 

[ 2 ] A maioria das angiospérmicas apresenta áreas crivosas conspícuas e localizadas de uma maneira geral nas 
paredes terminais, transversais ou ligeiramente oblíquas, dos elementos condutores. Estas paredes terminais com 
áreas crivosas denominam-se placas crivosas e estabelecem a ligação entre os elementos de tubo crivoso 
justapostos. As áreas crivosas desenvolvem-se nos campos primários de pontuações, regiões da parede que contêm 
grande número de plasmodésmios, e são definidas nos estados iniciais do desenvolvimento. Os poros 
desenvolvem-se por modificação dos plasmodésmios (Esau, 1980). 
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Vários trabalhos referidos na literatura sobre a diferenciação dos elementos de xilema 

mostraram que se podia interferir com a deposição ordenada e precisa da celulose em 

determinados locais, ou seja, interferir com a formação regular das ornamentações, interferindo 

quimicamente com a integridade dos microtúbulos corticais [3]. Os elementos de xilema 

diferenciados na presença de substâncias que inibiam os microtúbulos apresentavam uma parede 

secundária com padrão anormal, em vez de bandas bem definidas os espessamentos tinham um 

aspecto irregular e ondulado, mostrando que os microtúbulos não interferem na síntese nem na 

deposição das microfibrilas de celulose da parede secundária mas intervêm unicamente na sua 

orientação e, portanto, na definição do padrão dos espessamentos (Pickett-Heaps, 1967; Hepler & 

Fosket, 1971; Hepler & Palevitz, 1974; Hardham, 1982; Hogetsu, 1991). 

Admite-se que, durante a diferenciação dos elementos condutores de xilema a acumulação 

de celulose segundo padrões específicos nos espessamentos secundários é devida à distribuição 

preferencial dos complexos sintase da celulose [4] em determinados locais da membrana 

plasmática sob orientação directa ou indirecta dos microtúbulos (Herth, 1985; Schneider & Herth, 

1986). Segundo Hogetsu (1991) a acumulação de microtúbulos nas regiões adjacentes aos 

espessamentos poderia reflectir o papel dos microtúbulos na definição de dois tipos de regiões na 

membrana plasmática, um que activaria os complexos sintase da celulose e outro que os 

inactivariam (provavelmente por dissociação das rosetas). Segundo Hogetsu (1991), mesmo na 

ausência de microtúbulos, devido à acção de agentes anti-microtubulares, a membrana plasmática 

parece manter regiões com diferentes actividades sintéticas de celulose sugerindo que os 

microtúbulos devem defenir e delimitar esses dois tipos de regiões e deste modo devem 

determinar o padrão de localização de microfibrilas. Assim, as regiões de membrana plasmática 

adjacentes aos espessamentos secundários e delimitadas pelos microtúbulos corticais devem ter 

propriedades diferentes das das restantes regiões entre espessamentos e devem fundir-se mais 

[3] Para estudar a função dos microtúbulos têm sido feitos tratamentos dos elementos de xilema com 
substâncias como a colquicina, alcalóide que se liga a uma subunidade proteica dos microtúbulos impedindo a sua 
polimerização, (Pickett-Heaps, 1967; Hepler & Fosket, 1971) ou o herbicida amiprosfosmetilo (herbicida do grupo 
das amidas fosfóricas), um inibidor potente dos microtúbulos (Hogetsu, 1991). 
[ 4 ] As microfibrilas são sintetizadas por complexos sintase localizados na membrana plasmática (Giddings et 
ai., 1980); estes complexos apresentam mobilidade na membrana sob orientação directa ou indirecta dos 
microtúbulos. Estudos de criogravação da membrana citoplasmática de células de plantas superiores revelaram que 
há uma abundância de partículas agrupadas em rosetas e de glóbulos terminais nas regiões de elevada produção de 
celulose, como por exemplo, regiões de espessamento secundário durante a diferenciação do xilema (Herth, 1985). 
As rosetas constituídas por partículas em arranjo hexagonal econtram-se na face externa da membrana enquanto que 
os glóbulos terminais se encontram na face plasmática (interna). Admite-se que as rosetas e os glóbulos formam um 
complexo enzimático de síntese de uma microfibrila de celulose (Northcote, 1986). 
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prontamente com as vesículas intracelulares que transportam os complexos sintase da celulose 

e-ou hemicelulose para a periferia da célula, do que as outras regiões (Hogetsu, 1991)[5]. 

A notória abundância de estruturas no citoplasma dos elementos de xilema em diferenciação 

na folha de 5. telephium leva a admitir, conforme se encontra descrito na literatura, que 

dictiossomas, vesículas deles derivadas e retículo endoplasmático desempenham, importantes 

papéis na deposição da parede secundária; no entanto, não se sabe qual é a relação funcional entre 

os organelos durante a formação da parede (Fukuda & Komamine, 1985) atendendo à dificuldade 

em avariar a cinética intracitoplasmática a partir de imagens estáticas conforme referido por 

O'Brien (1974). 

No decurso da formação dos espessamentos secundários da parede a profusão de vesículas 

na vizinhança de numerosos dictiossomas era sugestiva de intensa actividade secretória; esta 

proliferação de dictiossomas e vesículas derivadas tem sido largamente referida durante o 

desenvolvimento das ornamentações da parede em células condutoras de xilema (Esau & Charvat, 

1978; Fukuda & Komamine, 1985). O aparecimento de vesículas em associação com o 

plasmalema e no espaço periplasmático está de acordo com descrições na literatura e tem sido 

interpretado como indicador de que, pelo menos, parte dos materiais constituintes dos 

espessamentos em formação são provenientes das vesículas dictiossómicas (Pickett-Heaps, 1968; 

Maitra & De, 1971; Hardham & Gunning, 1980). Algumas vesículas apresentavam baixa 

densidade em electrões enquanto que outras se apresentavam electronodensas; este aspecto da 

variação da electronodensidade das vesículas foi referido para o xilema primário no hipocótilo de 

Cucumis (Goose-De Roo, 1973, citado por Fukuda & Komamine, 1985) sugerindo que diferentes 

tipos de vesículas podem transportar diferentes materiais para a parede tais como pectina e 

hemicelulose em diferentes estados da formação dos espessamentos secundários (Fukuda & 

Komamine, 1985). 

Do mesmo modo, e de acordo com o que se encontra referido na literatura, o retículo 

endoplasmático, que se desenvolve consideravelmente e sofre alterações morfológicas durante a 

[5] Hogetsu (1991) alicerça, ainda, a sua teoria referindo que uma vez que nos elementos de xilema as 
hemiceluloses são sintetizadas nos dictiossomas e transportadas por vesículas intracelulares para a parede da célula 
depositmdo-se unicamente nos espessamentos secundários (Hogetsu, 1990), então a deposição localizada de 
hemicelulose pode dar-se por fusão das vesículas exclusivamente com as regiões da membrana plasmática 
adjacentes aos espessamentos secundários. Por outro lado, como os complexos sintase da celulose se localizam 
somente nas porções de membrana plasmática adjacentes aos espessamentos (Herth, 1985; Schneider & Herth, 
1986) e se admite que estes complexos sintase são transportados por vesículas para a membrana plasmática, estas 
vesículas devem ter, também, maior afinidade para essas região da membrana plasmática. 
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diferenciação das células xilémicas (Fukuda & Komamine, 1985, e referências), deve estar, 

também, implicado na formação dos espessamentos secundários da parede (Torrey et ai, 1971; 

Roberts, 1976). Nas células condutoras em diferenciação na folha de S. telephium observavam-se 

diversos perfis, frequentemente, na proximidade ou em contacto com o plasmalema e, da mesma 

maneira que as vesículas dos dictiossomas, é de admitir que transportavam substâncias 

precursoras de materiais da parede para o espaço periplasmático, nomeadamente precursores de 

lenhina uma vez que se sabe que a biossíntese dos precursores de lenhina se inicia no retículo 

endoplasmático (Northcote, 1985). A ocorrência de perfis de retículo endoplasmático na 

proximidade dos espessamentos secundários em formação, frequentemente, sob a forma de sacos 

achatados mais ou menos paralelos às paredes e posteriormente, em estados adiantados de 

diferenciação, nas regiões citoplasmáticas entre os espessamentos secundários, encontra-se 

largamente referido na literatura (Pickett-Heaps, 1967; Esau & Charvat, 1978; Fukuda & 

Komamine, 1985). 

Sabe-se que durante a maturação dos elementos de xilema ocorre autólise progressiva do 

protoplasto e hidrólise de determinadas porções da parede primária. Segundo Gahan (1978) os 

vacúolos devem funcionar como grandes lisossomas, e a sua ruptura deve libertar vários tipos de 

hidrolases que desintegram a estrutura innacelular. As profundas alterações que ocorrem no 

retículo endoplasmático têm sido relacionadas com aspectos de degenerescência nomeadamente 

com a lise do citoplasma nos processos de diferenciação de células de xilema (Fineran & 

Ingerfeld, 1982). Em S. telephium os outros organelos também se alteravam e por fim 

desapareciam juntamente com a membrana plasmática. Como decorrência de todas as observações 

efectuadas parece que era rápida a transição de uma célula com um protoplasto aparentemente 

activo para uma situação com parede secundária completamente desenvolvida e protoplasto 

desorganizado. No entanto, não é de excluir que a escassez de aspectos intermédios possa ser o 

resultado de uma maior fragilidade do tonoplasto nestes estados e que, assim, não resistindo ao 

processo de fixação permitia a libertação de material protoplasmático para o vacúolo sugerindo 

erroneamente fases mais adiantadas da diferenciação. 

Nos passos finais de diferenciação das células condutoras de xilema na folha de S. telephium 

ocorria hidrólise diferencial das paredes celulares atingindo a maior parte da parede primária e não 

atingindo a parede secundária; a hidrólise da parede primária dáva-se nas regiões livres de 
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espessamentos secundários [6]. Sabe-se que num dado passo da citodiferenciação deve haver 

síntese ou activação e libertação a partir de lisossomas das hidrolases que degradam determinadas 

áreas de parede celular (Gahan, 1973, citado por Roberts, 1976). Esta hidrólise, que envolve a 

remoção de polissacarídeos não celulósicos (poliurónidos, pectinas e hemiceluloses) das paredes 

primárias deixando uma estrutura celulósica consideravelmente enfraquecida, tem sido 

considerado um fenómeno geral durante os últimos estados da diferenciação de elementos de 

xilema nas plantas intactas (O'Brien, 1970). Apesar de se ter generalizado a ideia de que as áreas 

de parede celular que são hidrolisadas correspondem a porções de parede que não estão protegidas 

por lenhina (O'Brien, 1970; O'Brien, 1974) não se sabe até que ponto é que a lenhina protege a 

parede do ataque das enzimas hidrolíticas. Em algumas plantas, durante a formação das placas de 

perfuração, podem ser hidrolisadas áreas lenhificadas da parede (Esau, 1980). Por outro lado, 

sendo a maior parte da parede primária hidrolisada durante o processo de diferenciação não se 

sabe porque é que as regiões de parede primária subjacentes aos espessamentos secundários não 

sofrem hidrólise; foi sugerido que essas regiões de ligação aos espessamentos secundários seriam 

lenhificadas, no entanto segundo O'Brien (1974) nos elementos primários nenhuma porção da 

parede primária é lenhificada. Smart & Amrhein (1985) utilizando um inibidor da síntese de 

lenhina, o ácido L-a-aminooxi-6-fenilpropiónico que inibe especificamente a fenilalanina 

amonia-liase estudaram o processo de diferenciação de elementos de vaso na ausência de 

lenhificação [7]. Nas plantas tratadas os elementos de vaso colapsavam por não estarem 

lenhificados mostrando paredes secundárias alteradas, com um aspecto intumescido e com as 

microfibrilas separadas umas das outras. Este aspecto desorganizado das paredes poderia ser o 

resultado da acção das hidrolases, libertadas no decurso normal da diferenciação, que facilmente 

actuariam nas paredes secundárias não lenhificadas alterando-lhes a estrutura, ou poderia advir, 

por outro lado, da menor resistência destas paredes às diferenças de pressão a que são submetidas 

quando as células condutoras entram em funcionamento. O estudo destes autores mostrou 

[6] As células condutoras de xilema completamente diferenciadas, com paredes primárias parcialmente 
hidrolisadas, o que lhes permite acompanhar a extensão das células adjacentes durante a morfogénese do órgão e 
facilita também o movimento lateral de soluções, assemelham-se a espaços intercelulares que são mantidos em 
aberto pelas estruturas anulares e helicoidais ou pelo arcaboiço reticulado de modo a não colapsarem quando entram 
em funcionamento. 
[ 7 ] A fenilalanina amonia-liase catalisa a reacção de desaminação de fenilalanina em ácido /ra«s-cinâmico. O 
ácido cinâmico é o principal precursor na biossíntese de muitos produtos fenilpropanoides dos quais o mais impor
tante é a lenhina. O ácido L-oc-aminooxi-B-fenilpropiónico é um análogo da L-fenilalanina que interferindo de uma 
maneira específica e competitiva com aquela reacção inibe a síntese de lenhina. 
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somente, que a falta de lenhificação (por falta de formação do precursor de lenhina) não tinha 

efeito tia regulação da expressão génica envolvida na deposição das paredes secundárias, i.e., a 

lenhificação não era necessária para a formação das paredes secundárias das células condutoras de 

xilema. 

Tem sido referido que os espessamentos se formam, frequentemente, opostos uns aos outros 

em células adjacentes, sugerindo uma interactuação intercelular (Hepler & Fosket, 1971; Fahn, 

1982), no entanto, esta situação parece que só ocorre em células de xilema adjacentes mas que se 

diferenciam ao mesmo tempo, i.e., em células que são influenciadas pelo mesmas condições 

ambientais, que sofrem as mesmas pressões das células circunvizinhas e as mesmas forças de 

estiramento impostas pelo crescimento do órgão no qual o tecido vascular está inserido. Conforme 

se pôde observar na folha de 5. telephium as células de xilema que, num dado local, se 

diferenciavam em primeiro lugar apresentavam espessamentos consideravelmente afastados em 

virtude do estiramento a que essas células são submetidas durante o crescimento do órgão. Nas 

células que se diferenciavam a seguir e adjacentes às anteriores era frequente os espessamentos 

em formação situarem-se em regiões de parede às quais não correspondia espessamento oposto na 

célula adjacente que estava num estado de maturação mais adiantado ou completamente 

diferenciada. 
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INTRODUÇÃO 

As culturas de tecidos vegetais são, actualmente, um campo de investigação de várias 

disciplinas, devido às suas vantagens relativamente aos estudos in vivo. Saliente-se que são uma 

fonte de material relativamente homogéneo, de fácil manipulação e que pode ser obtido em grande 

quantidade num ambiente controlado. Apesar de se admitir que os padrões metabólicos 

observados no material em cultura não são idênticos aos das plantas intactas "parentais" as 

culturas de tecidos têm sido vistas como um modelo atractivo para estudar inter-relações 

metabólicas e trajectos biossintéticos e para tentar compreender e conhecer os factores que 

induzem e controlam a diferenciação celular. 

Nos estudos morfogénicos utilizando plantas intactas é, frequentemente, difícil distinguir 

entre o início de formação de regiões meristemáticas especializadas e o crescimento periférico de 

primórdios pré-existentes. Este problema não surge em cultura in vitro em que (sob certas 

condições) a massa de tecido, caracteristicamente sem organização e com crescimento 

relativamente rápido, não produz estruturas organizadas. 

A escolha de uma cultura de tecido in vitro para este tipo de estudos sobre diferenciação 

xilémica advém da possibilidade de simplificar o sistema celular e de o submeter a um controlo 

experimental directo, livre das múltiplas interacções complexas que ocorrem na planta intacta. Em 

culturas; de tecidos a diferenciação de células de xilema pode ser regulada com tratamentos 

hormonais e nutritivos adequados (Phillips, 1980; Fukuda & Komamine, 1985; Roberts, 1988a). 

O modelo in vitro utilizado neste trabalho é uma cultura de tecido proveniente de células do 

mesófilo de S. telephium que foi estabelecida neste laboratório há mais de 15 anos (Brandão & 

Salema. 1977; Santos, 1979), apresenta comportamento fisiológico e bioquímico uniforme e tem 

vindo a ser intensivamente utilizada como modelo experimental em diversos estudos bioquímicos 

e fisiológicos (Santos & Salema, 1985; 1989). 

Como na generalidade das culturas de tecidos, a cultura de tecido caloso de S. telephium não 

apresenta sincronia total de divisão e de diferenciação celular (uma das vantagens atribuidas às 

culturas em suspensão mas mesmo nestas uma situação difícil de obter) e não é uniformemente 

indiferenciada apresentando relativa heterogeneidade celular fruto da agregação celular que 

origina células com tamanhos e formas diferentes. Contudo, apresenta sincronia parcial nas 



Fig. 26. Aspecto de explantes foliares de S. telephium ao fim de 30 (a) e de 53 dias (b) de 
cultura. Os explantes foram retirados do mesmo ramo mas de folhas em diferentes 
verticilos: o expiante da direita era de um verticilo inferior ao do que se apresenta à 
esquerda e. portanto, mais velho. Este expiante da folha mais velha ao fim de 53 dias de 
cultura continuava a apresentar- o aspecto tumefacto evidenciado ao fim de 30 dias mas 
sem produção de tecido caloso conforme apresentado pelo outro expiante. 



Fig. 27. (a) Tecido caloso de S. telephhim em regime de manutenção cm frasco de cultura, (b) 
Aspecto das massas de tecido caloso evidenciando uma estrutura frouxamente nodular 
com células alongadas que sobressaem na superfície (seta). 
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divisões celulares e, fruto da agregação celular, apresenta interacções celulares de que a 

diferenciação vascular mesmo em culturas em suspensão está parcialmente dependente 

constituindo um sistema experimental que permite manipulações exógenas definidas inviáveis nas 

plantas intactas. Além disso, e apesar de numerosos anos de subcultura, não apresenta habituação 

nem perda de potencial morfogénico, desvantagens frequentemente atribuidas às culturas de calos 

(Fukuda & Komamine, 1985; Bolwell, 1985). 

A produção de calo para o estabelecimento de culturas de tecidos vegetais depende, na 

grande maioria dos casos, da região da planta de onde se retira o explante; as culturas de calo com 

crescimento rápido, geralmente, são obtidas de regiões muito jovens e fisiologicamente muito 

activas. Têm, também, influência as caracteríticas juvenis ou adultas da própria planta e a época 

do ano, além do tamanho do expiante. São, ainda, críticos para a produção de calo, factores como 

o tipo e concentração das fito-hormonas presentes na sequência de meios usados para iniciação e 

manutenção de calo (Yeoman & Forche, 1980; Thorpe, 1980). O desenvolvimento de um calo 

típico, a partir de um fragmento de tecido ou de órgão, o expiante, passa por uma fase de indução 

em que o tamanho celular permanece constante, o metabolismo é activado e as células se 

preparam para a divisão. No entanto, as células de um expiante não reagem uniformemente ao 

novo ambiente, somente as células das camadas periféricas são induzidas a dividir-se de modo a 

produzirem novas camadas em divisão rodeando o tecido interno. Por outro lado, os expiantes 

usados para iniciar tecido caloso, geralmente, apresentam heterogeneidade celular. Em função 

desta heterogeneidade inicial as células irão responder de maneira diferente ao estímulo de 

desenvolvimento a que são submetidos in vitro (Yeoman & Forche, 1980; Lindsey & Yeoman, 

1985). 

Para se formar tecido caloso em cultura é necessário um ambiente propício; o meio nutritivo 

contem uma diversidade de sais, vitaminas, reguladores de crescimento e uma fonte de carbono, 

geralmente sacarose. Quando os tecidos vegetais são cultivados in vitro, frequentemente, não são 

autotróficos. Como decorrência, em culturas de tecidos é necessário, geralmente, substituir as 

fontes de carbono pelos hidratos de carbono que normalmente seriam produzidos na planta intacta 

através da fixação fotossintética do carbono. A sacarose é a forma vulgar de açúcar exportado das 

folhas, lançado nas células floémicas, translocado e depositado nos tecidos meristemáticos ou de 

reserva. Parece razoável, então, que a sacarose, ou qualquer fonte de hidratos de carbono a partir 



Fig. 28. Aspecto da superfície do tecido caloso de S. telephium visto ao microscópio electrónico de 
varrimento, com células alongadas e regiões recobertas por uma película. 43 x. 

Fig. 29. Fiada celular digitiforme, extraordinariamente alongada, na superfície do tecido. 220 x. 

Fig. 30. Massa de tecido caloso com regiões superficiais parcialmente recobertas por uma película. 50 x. 

Fig. 31. Pormenor de células alongadas da superfície do tecido evidenciando constrições (setas) ao nível 
da parede, sugestivas de divisões celulares transversais. 270 x. 

Fig. 32. Película com textura fibrilar recobrindo células da superfície do tecido e que rompeu, 
provavelmente, durante o processamento do material. 280 x. 
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da qual a glucose ou a frutose fiquem imediatamente disponíveis, possa servir melhor as 

necessidades energéticas das células em cultura (Maretzki et ai, 1974). 

Neste capítulo descreve-se o estabelecimento de tecido caloso, a sua morfologia e a 

ultraestrutura dos diferentes tipos de células que o constituem; os elementos de xilema e os 

aspectos ultraestruturais da sua ontogenia são descritos no capítulo 5. 

RESULTADOS 

Estabelecimento de tecido caloso em cultura 

Os fragmentos foliares de 5. telephium, esterilizados superficialmente conforme indicado 

em Material e Métodos, após uma fase estacionária de cerca de 3 semanas no meio de indução 

(NAA 1 mg/L e BA 0,02 mg/L) evidenciavam formação de tecido caloso nos bordos (Fig.26). 

Com a continuação da cultura formavam-se progressivamente massas de tecido caloso bem 

desenvolvido que era mantido em crescimento activo por transferência para meio de manutenção. 

Os meios de manutenção são geralmente diferentes dos meios de indução e no caso presente o 

tecido caloso era mantido em crescimento activo no mesmo meio base mas com outras 

concentrações dos reguladores de crescimento, NAA 0,1 mg/L e BA 10 mg/L. 

Na Fig. 26 pode observar-se, ainda, a influência da idade e do estado fisiológico dos 

explantes (explantes de mesófilo) na produção de tecido caloso; em (a) mostram-se dois 

fragmentos foliares, ambos com 30 dias, um com pequenas massas de tecido caloso nos bordos e 

outro, retirado de uma folha de um verticilo mais velho, com aspecto tumefacto mas com pouca 

produção de calo na periferia, aspecto que se mantém mesmo ao fim de 53 dias de cultura (b). É 

interessante notar, também, que tecidos diferentes, como por exemplo epiderme e mesófilo, 

retirados do mesmo órgão e com uma estreita relação de proximidade comportavam-se 

diferentemente no que respeita à produção de tecido caloso e inclusive à sua capacidade 

organogénica ainda que nas mesmas condições de cultura. Num estudo comparativo quanto à 

potencialidade de estabelecimento de tecido caloso a partir de fragmentos foliares sem epiderme 

inferior e a partir de expiantes de epidermes, ambos de folhas de S. telephium, usando meio de 

Murashige & Skoog, modificado segundo Bigot (1976) com lmg/1 NAAe 0,2mg/l BA, foi 



Fig. 33. Tecido caloso visto ao microscópio óptico; notam-se os agregados de células pequenas, 
algumas com planos de divisão longitudinal (setas), elementos de xilema evidentes pelas 
ornamentações da parede (ponta de seta) e células com depósitos tânicos (estrelas) numa massa 
fundamental de células de tipo parenquimatoso com grandes espaços intercelulares. 190 x. 

Fig. 34. Elementos de xilema diferenciados em nucleação de células pequenas do tipo meristemático. 
600 x. 

Fig. 35. Amplo espaço intercelular (estrela) preenchido com material fibrilar; PC - parede celular, V -
vacúolo. 10800 x. 

Fig. 36. Aspecto ultraestrutural de uma célula da periferia do tecido ou adjacente a um amplo espaço 
intercelular; notar o contacto da cisterna de retículo endoplasmático com o plasmalema (ponta 
de seta), situação sugestiva de excreção de substâncias. 12000 x. 





Fig. 37. Células de parênquima vacuolizadas com projecções citoplasmáticas para o vacúolo (V) e que 
correspondem, provavelmente, a trabéculas citoplasmáticas que o atravessam mas que não ficaram 
incluídas no plano do corte. 4000 x. 

Fig. 38. Região de contiguidade de três células muito vacuolizadas com faixa citoplasmática adjacente à parede 
(PC); na célula da direita o citoplasma faz saliência paia o vacúolo devido à presença do núcleo (N) e de 
outros organelos, como plastídios e mitocôndrias no citoplasma perinuclear. 9600 x. 

Fig. 39. Pormenor do núcleo (N) com nucléolo (nu) e cromatina condensada em célula de parênquima vacuolizada: 
o núcleo apresenta forma achatada. PC - parede celular, M - mitocôndria, P - plastídio. 20000 x. 

Fig. 40. Região de contacto de três células de parênquima; são evidentes plastídios (P) com grana, grãos de amido, 
plastoglóbulos e com inclusão tubular típica de cloroplastos de células de mesófilo das plantas desta 
espécie. N - núcleo, PC - parede celular, V - vacúolo. 12600 x. 
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possível verificai- que os expiantes da epiderme desenvoviam tecido caloso mais rapidamente do 

que os expiantes do mesófilo. Nos expiantes epidérmicos diferenciavam-se, ainda, gomos verdes 

com desenvolvimento subsequente em estruturas caulinares com folhas. Estas estruturas, com 

tratamentos risogénicos (transferência primeiro para meio com só com NAA, 0,05mg/l, como 

único regulador de crescimento e depois para meio líquido sem fito-hormonas e sem sacarose) 

desenvolveram sistema radicular que permitiu a regeneração de plantas. Estes resultados 

mostraram, ainda, que a capacidade de produção de tecido caloso e, inclusive, organogénica e de 

regeneração de plantas por controlo das condições de cultura, não está somente adstrita ao 

mesófilo, ambos os tecidos são totipotentes. 

Durante a fase de divisões celulares ocorre uma desdiferenciação, uma reversão a um estado 

meristemático, nas camadas periféricas do expiante revestindo uma zona central de células 

indivisas. Nesta nova fase de desenvolvimento, a pai- de divisões celulares que continuam, ocorre 

maturação de algumas células e expansão de outras. 

As alterações estruturais, que as células dos expiantes do mesófilo de S. telephium sofrem 

no processo de desdiferenciação conducente ao establecimento de tecido caloso foram descritos e 

ilustrados por Santos (1979). Resumidamente pode dizer-se que durante o processo de 

desdiferenciação ocorre uma perda progressiva de cor verde com tradução a nível ultraestrutural 

através de uma redução do sistema membranoso dos cloroplastos quer das células que 

permanecem quiescentes quer das que vão sofrer mitose. Nestas últimas, ao contrário das 

quiescentes, ocorrem outras alterações estruturais que incluem aumento da massa protoplasmática 

com concomitante diminuição do vacúolo central, aumento de tamanho do núcleo, abundância de 

mitocondrias e polirribossomas, desenvolvimento de retículo endoplasmático e de dictiossomas e 

vesículas derivadas. 

Morfologia do tecido caloso estabelecido 

O tecido caloso estabelecido e mantido no meio de manutenção, apresenta cor verde, tem 

uma consistência, de uma maneira geral, friável (Fig 27 a e b) e apresenta um elevado teor hídrico 

(96-97% de água), quando manuseado as camadas superficiais desagregam-se facilmente, as 

massas mais profundas são mais compactas. 

Este calo é constituído por nódulos com organização meristemática separados por grandes 



Fig. 41. Célula de parênquima com núcleo (N) lobado alojado numa larga faixa citoplasmática que 
atravessa o vacúolo (V) e que é sustentada por projecções citoplasmáticas que surgem 
interrompidas no plano de corte (duplas setas). O nucléolo evidencia porções granular e fibrilar 
interpenetradas e organizador nucleolar. 14400 x. 

Fig. 42. Situação idêntica à anterior com núcleo (N) situado numa faixa citoplasmática que se projecta 
para o vacúolo (V). No citoplasma perinuclear, rico em ribossomas, é possível observar 
plastídios (P), alguns com amido e outros com estrutura tubular, perfis de retículo 
endoplasmático rugoso e numerosas vesículas. 11400 x. 

Fig. 43. Pormenor de células de parênquima vacuolizadas, recém divididas; entre pontas de setas 
indica-se a parede celular comum em formação com aspecto delgado e sinuoso; são ainda 
evidentes numerosas mitocôndrias (M) com cristas mitocondriais irregulares e núcleo (N) em 
fase final de reorganização. V - vacúolo. 16000 x. 
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células vacuolizadas e frouxamente ligadas umas às outras e que constituem a massa fundamental 

do tecido (Fig. 33). Os agregados meristemáticos são formados por células pequenas que podem 

diferenciar-se em elementos vasculares de floema e de xilema (Fig. 34). Na superfície surgem 

células digitiformes, sem orientação preferencial (Fig. 28) e por vezes consideravelmente 

alongadas (Fig. 29). Estas células da superfície do tecido dividem-se formando pequenas fiadas de 

células com septos orientados perpendicularmente ao eixo maior da célula (Fig 31). Algumas 

regiões da superfície do tecido apresentavam-se parcialmente revestidas por uma fina camada de 

material fibrilar (Figs 28 e 30) que parecia depositar-se, também, nos espaços intercelulares (Fig. 

32). 

Aspectos ultraestruturais de células de parênquima e de floema 

As porções periféricas do calo são constituidas por células volumosas, conforme observado 

nas imagens anteriores, por vezes com formas irregulares. A superfície das paredes celulares que 

estão em contacto com o ar (adjacentes a espaços intercelulares ou na periferia do tecido) 

apresenta uma textura fibrilar (Fig. 36). Alguns espaços intercelulares surgem, também, 

preenchidos com abundante material fibrilar (Fig. 35). 

Nas células volumosas do tipo parenquimatoso o citoplasma ocupa somente uma estreita 

faixa adjacente à parede celular devido à presença de um grande vacúolo central (Fig. 37) para 

onde fazem saliência, devido às suas dimensões, o núcleo e os plastídeos. As células quiescentes 

acumulam caracteristicamente produtos de reserva, nomeadamente amido (Fig. 40), e o núcleo 

localiza-se tipicamente à periferia da célula (Fig.s 38 e 39) com o nucléolo, quando visível, 

evidenciando componentes granulai" e fibrilar distintos (Fig. 39). No citoplasma rico em 

ribossomas era possível observar perfis de retículo endoplasmático mgoso e numerosas 

mitocondrias e plastídeos. Nos plastídeos, que podiam surgir segundo perfis diversos, era possível 

observar tilacoides, com organização em grana evidente nos plastídeos seccionados 

longitudinalmente, plastoglóbulos, volumosos gãos de amido num estroma denso e, por vezes, 

inclusões tubulares (Fig. 40) típicas de cloroplastos de plantas desta espécie. 

Contrariamente ao que ocorre nas células quiescentes, nas células de parênquima que se 

dividem e que apresentam um vacuoma muito desenvolvido, o núcleo parecia alojar-se em 

posição mais ou menos mediana na célula numa faixa citoplasmática; nas porções citoplasmáticas 



Fig. 44. Células pequenas do tipo meristemático com um vacuoma formado por pequenos vacúolos 
distribuídos no citoplasma e evidenciando um padrão de divisão longitudinal; a disposição dos 
cromossoma em metafase sugere também uma futura divisão celular longitudinal. 1500 x. 

Fig. 45. Vista parcial de metafase numa célula de pequenas dimensões evidenciando um plano de 
divisão longitudinal. Perfis de cromossomas (Cr), microtúbulos do fuso mitótico (setas) e 
parede celular (PC). 12000 x. 

Fig. 46. Células pequenas com núcleos profundamente lobados, situadas em nucleações de células onde 
a actividade mitótica cessou. 10000 x. 

Fig. 47. Células pequenas situadas em nucleações; no citoplasma destas células, com sinais de grande 
actividade sintética, são evidentes numerosos perfis longitudinais e transversais de retículo 
endoplasmático (RE) com conteúdo, vesículas (ponta de seta), dictiossomas (D), parte do perfil 
nuclear (N), mitocôndrias (M) e plastídios (P). Nas paredes celulares notam-se plasmodésmios 
(seta). 18000 x. 

Fig. 48. Pormenor de uma região citoplasmática com numerosos dictiossomas (D) de uma célula situada 
em nucleação. 21600 x. 

Fig. 49. Células das regiões compactas do tecido caloso, sem espaços intercelulares, com formas 
intrincadas e citoplasma rico em polirribossomas, vesículas (pontas de seta), retículo 
endoplasmático (RE), mitocôndrias (M). 14400 x. 

Fig. 50. Pormenor de célula pequena com núcleo (N) lobado, adjacente a uma célula de grandes 
dimensões mas que não se inclui na imagem. 8000 x. 

Fig. 51. Células que acumulam taninos do tipo condensado. No canto inferior esquerdo assinala-se a 
parede secundária (Ps) de um elemento de xilema. 9600 x. 
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que parecem projectar-se para o vacúolo (Fig. 41) e que correspondem provavelmente a faixas 

citoplasmáticas que o atravessam mas não ficaram incluídas no plano de corte, assim como no 

citoplasma perinuclear (Fig. 42) é possível observar diversos organelos. Nas células que se 

dividiram é notória a abundância (como resultado provável do aumento de número) de 

mitocondrias e de polirribossomas assumindo forma em espiral e em hélice (Fig. 43). 

Algumas células, com frequência na adjacência de elementos vasculares, apresentam nos 

vacúolos grandes quantidades de material osmiofílico (Fig. 51). 

As células de pequenas dimensões e do tipo meristemático evidenciam, frequentemente, um 

padrão de divisão longitudinal (Fig. 44). Nos agregados meristemáticos não há espaços 

intercelulares e as células apresentam um vacuoma formado por pequenos vacúolos (Fig.s 44 e 

47) distribuídos num citoplasma denso, rico em ribossomas e polirribossomas e com numerosas 

mitocondrias; os núcleos são volumosos, por vezes alongados acompanhando a forma das células 

mas alojados em posição mediana. São frequentes longos perfis de retículo endoplasmático e são 

visíveis dictiossomas e numerosas vesículas (Fig. 48). Os plastídeos nas células do tipo 

meristemático podem apresentar também diversos perfis, com plastoglóbulos e alguns tilacoides 

num estróina denso; nas paredes celulares surgem plasmodésmios (Fig. 47). 

Podem, ainda, surgir regiões de calo constituídas por células de pequenas dimensões e que 

não se dividem. Estas células, situadas em nucleações no interior do tecido e sem espaços 

intercelulares, podem assumir formas irregulares, por vezes intrincadas (Fig. 49), e possuem 

citoplasma denso e rico em ribossomas, essencialmente agrupados em polirribossomas. No 

citoplasma podem ver-se mitocondrias, plastídeos, dictiossomas e frequentes perfis de retículo 

endoplasmático com disposição paralela à parede celular (Fig.s 46, 49 e 50), os núcleos 

apresentam-se profundamente lobados (Fig.s 46 e 50). 

As células de floema que se formam no tecido caloso, e cujos aspectos se apresentam nas 

Fig.s 52 a 60, não são tão alongadas como as que se originam na folha e formam grupos de células 

pequenas. Os corpos de proteina-P podem surgir antes de se tornarem evidentes quaisquer outras 

características de uma futura célula condutora de floema e representam a primeira característica 

notória identificadora de um elemento condutor de floema em diferenciação (Fig. 52). 

Nos estados iniciais de diferenciação, um elemento condutor de floema apresenta um 

citoplasma denso com abundantes ribossomas livres e polirribossomas, mitocondrias, plastídeos e 



Fig. 52. Células de floema no tecido caloso de S. telephium; a célula com citoplasma mais denso, e que 
parece ter sido seccionada transversalmente, corresponde a um elemento condutor de floema 
em diferenciação. Nesta nota-se núcleo com contorno regular, pequenos agregados 
filamentosos que sugerem ser proteína-P, plastídios (P) mais ou menos esféricos e com amido, 
parede celular relativamente espessada: na parede das células diferenciadas e adjacentes 
notam-se os poros bordejados por calose (setas). 9200 x. 

Fig. 53. Célula de floema, com características de célula de companhia, adjacente a um elemento 
condutor diferenciado; notar a abundância de vesículas derivadas dos dictiossomas (D), de 
mitocôndrias (M) e polirribossomas no citoplasma; parede celular com plasmodésmios. 
lóOOOx. 

* 
Fig. 54. Elemento de floema em diferenciação com núcleo (N) profundamente lobado, plastídios (P) 

com matriz densa, mitocôndrias (M), dictiossomas (D), pequenos vacúolos e áreas claras no 
citoplasma; no elemento adjacente e diferenciado evidencia-se proteína do floema (pP). 
12000x. 

Fig. 55. Secção longitudinal de elementos condutores de floema em diferentes estados de diferenciação; 
à esquerda, elemento imaturo e a seguir elementos condutores diferenciados com organelos 
típicos deste estado; pP, proteína do floema. 8000 x. 

Fig. 56. Áreas crivosas (Acr) nas paredes entre elementos condutores de floema com os poros rodeados 
por calose que surge clara; área crivosa vista de perfil (a) e área crivosa vista em corte 
tangencial (b). (a) 25500 x; (b) 28800 x. 
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dictiossomas (Fig.s 52 e 54). Os dictiossomas são particularmente abundantes durante as fases de 

espessamento da parede e parecem produzir numerosas vesículas. O plasmalema apresenta um 

perfil irregular e as paredes apresentam também uma superfície interna irregular. 

Durante o processo de diferenciação, o núcleo sofre alterações consideráveis, inicialmente 

de contorno regular fica lobado (Fig. 54); com a progressão da diferenciação o material 

cromatínico surge consideravelmente condensado e o citoplasma apresenta um aspecto mais 

desorganizado (Fig. 55) e menos denso devido à diminuição em ribossomas. O retículo 

endoplasmático passa a apresentar um aspecto de sáculos empilhados (Fig. 59). Os dictiossomas 

desaparecem nos estados terminais de diferenciação de um elemento condutor de floema. Os 

plastídeos, de início inalterados, evidenciam perfis mais ou menos esféricos e, frequentemente, 

contém amido (Fig. 52 e 55). As mitocondrias parecem ser as estruturas menos alteradas durante a 

diferenciação dos elementos ( condutores de floema. Deste modo, nos elementos condutores 

diferenciados é possível observai- num lumen amplo, pequenos empilhamentos de retículo 

endoplasmático característico dos elementos de tubo crivoso, plastídeos, mitocondrias e 

quantidades variáveis de proteina-P dispersa pelas células (Fig.s 55, 58 e 59). As áreas crivosas 

surgem nas paredes laterais ou terminais oblíquas entte elementos condutores e apresentam os 

poros rodeados por calose (Fig.s 56 (a) e (b)). Por vezes observam-se poros, aparentemente 

isolados na parede da célula diferenciada enquanto que do lado da célula em diferenciação surgem 

plasmodésmios, alguns ramificados (Fig. 54). Os elementos condutores apresentam paredes 

relativamente espessas e lamelares (Fig. 58 e 59). 

Várias células de parênquima adjacentes aos elementos condutores diferenciados (Fig.s 53, 

57 e 60) parecem apresentar características comuns a células de companhia e de elementos 

condutores de floema em fases iniciais de diferenciação; são alongadas porque acompanham o 

elemento condutor, têm citoplasma, de uma maneira geral, denso e rico em ribossomas, núcleo 

volumoso e alongado, número elevado de mitocondrias, abundantes perfis de retículo 

endoplasmático e muitos plasmodésmios frequentemente ramificados. 



Fig. 57. Células de floema, adjacentes a elementos condutores de floema diferenciados mas não 
incluídos na imagem, com áreas claras no citoplasma, paredes em espessamento e com 
plasmodésmios rodeados por calose (setas). 14400 x. 

Fig. 58. Nesta imagem, evidencia-se a assimetria existente na espessura das paredes entre célula 
diferenciada e célula de parênquima adjacente; notar a organização polilamelar das paredes 
celulares. 16800 x. 

Fig. 59. Corte longitudinal de elementos condutores de floema diferenciados e de células de parênquima 
adjacente. Os elementos diferenciados apresentam estruturas típicas deste estado, que se 
evidenciam em inset, como proteína-P, empilhamentos de retículo endoplasmático (RE), 
plastídios (P) com amido. Nfcs células de parênquima adjacente notar a deposição de camadas 
parietais, provavelmente, calose (seta) nas paredes adjacentes ao elemento diferenciado. 7200x; 
inset, 11600 x. 

Fig. 60. Célula de parênquima, tipo célula de companhia, adjacente a elementos condutores 
diferenciados, com grande riqueza em polirribossomas, perfis de retículo endoplasmático 
rugoso, abundantes vesículas e estruturas membranares no citoplasma, parede celular com 
plasmodésmios rodeados por calose. 14400 x. 
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DISCUSSÃO 

O mesófilo de 5. telephium é constituido por células que se especializaram durante o seu 

processo de diferenciação; algumas células atingiram um estado irreversível enquanto que outras 

mantêm potencialidades meristemáticas que, no entanto, se encontram reprimidas ou inibidas. 

Com a remoção de um fragmento de tecido vegetal danificam-se as células das superfícies de 

corte (expôem-se umas, comprimem-se e esmagam-se outras), envolvidas num fenómeno de 

cicatrização como resposta a esta injúria as células subjacentes às regiões cortadas entram em 

divisão (Yeoman & Forche, 1980). A formação de tecido caloso fruto das divisões celulares nas 

camadas periféricas do expiante está dependente, de uma maneira geral, da presença de 

reguladores de crescimento sendo particularmente importante o fornecimento exógeno de auxina 

(Yeoman & Forche, 1980). Neste aspecto note-se que o meio nutritivo utilizado para indução de 

tecido caloso de S. telephium tem uma razão auxina/citocinina muito elevada, NAA 1 mg/l e BA 

0,2 mg/l. Por outro lado, a razão NAA: BA (0,lmg/l: 10 mg/l) utilizada nas condições de 

manutenção permite o crescimento do tecido caloso num estado indiferenciado sem perda da 

capacidade morfogénica e da capacidade de regeneração de plantas após numerosos anos de 

subcultura, apesar de ser amplamente conhecido que razões muito baixas de auxina/citocinina 

(1/100) coduzem à formação de estruturas caulinares numa ampla gama de angiospérmicas 

(Thorpe, 1980). Este tecido em cultura foi inicialmente estabelecido para constituir uma fonte 

disponível de cloroplastos motivo porque está estabelecido num meio de manutenção com uma 

concentração tão elevada de citocinina sabido que é que as citocininas influenciam a diferenciação 

dos cloroplastos e a síntese de clorofilas (Santos, 1979). 

O tecido caloso em cultura é constituido por agregados celulares mais ou menos globulares 

frouxamente interligados. Com a exttusão de novas células aquelas massas celulares, por vezes 

com formas bastante irregulares, desorganizam-se e com o crescimento criam-se continuamente 

novas e intrincadas relações de forma e tamanho. A esta friabilidade relativa não devem ser 

alheios o curto intervalo de subcultura (cerca de 25 dias), situação idêntica à verificada por 

(Negrutiu & Jacobs 1978), e a concentração de sacarose no meio. Sabe-se que baixas 

concentrações de sacarose (2%) estimulam a produção de calo friável enquanto que com 

concentrações elevadas (6%) desenvolve-se calo compacto (Vasil et ai, 1984; 1985). Resultados 

de trabalho preliminar com tecido caloso de S. telephium em que se utilizou 5% de sacarose no 
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meio nutritivo conduziram também à obtenção de calo compacto e esbranquiçado. A côr verde 

evidenciada pelo tecido caloso de S. telephium advém da presença abundante de cloroplastos. 

Verificou-se que a cultura estabelecida de tecido caloso, proveniente do mesófilo de S. 

telephium, apresenta estabilidade estrutural e bioquímica, o que é um aspecto de salientai-. O seu 

potencial biossintético e morfogénico, nomeadamente no que respeita à formação de elementos 

vasculares, não se tem alterado ao longo do tempo e, inclusive, é possível restabelecer a sua 

capacidade organogénica e de regeneração de plantas alterando as condições de cultura, em 

particular as razões entre os reguladores de crescimento, de acordo com o procedimento 

desenvolvido por Brandão & Salema (1977). A optimização das concentrações dos reguladores de 

crescimento utilizados no crescimento e manutenção deste tecido caloso de S. telephium (Santos, 

1979) constitui, provavelmente, o factor mais importante na retenção, não só do seu potencial 

morfogénico mas também da sua capacidade de regeneração, mesmo após numerosos anos de 

subcultura. Sabe-se que as condições ambientais a que as culturas são submetidas durante as 

sucessivas subculturas podem actuai- como agentes de selecção (Floh & Handro, 1985), acabando 

por ser seleccionadas as células com capacidade de proliferação rápida em virtude de as condições 

de cultura serem escolhidas de modo a propiciarem, geralmente, um crescimento máximo do 

tecido (Lindsey & Yeoman, 1985). No entanto, num tecido em cultura, mesmo quando mantido 

em condições aparentemente estáveis, encontram-se frequentemente diferenças na estrutura, no 

tamanho e no comportamento metabólico; mas, esta variabilidade depende fundamentalmente da 

fase no ciclo de crescimento (ver Capítulo 9.1). Por outro lado, nesta cultura de tecido caloso de 

S.telephium formam-se nucleações de células meristemáticas com distribuição ao acaso. A 

ocorrência de nucleações de células pequenas com actividade mitótica é frequente nas culturas de 

tecido caloso em crescimento formando-se, provavelmente, a partir de células de parênquima 

(Thorpe, 1980). Estas células de parênquima ficam determinadas para a mitose e dão origem, 

interactuando com outras células circundantes, a meristemoides. 

Nas células pequenas do tipo meristemático a actividade mitótica cessa quando atingem um 

tamanho crítico, formam-se, assim, regiões de calo do tipo compacto com células pequenas e sem 

espaços intercelulares. A ocorrência destas regiões com células pequenas, em virtude de as células 

que se dividem terem atingido um tamanho crítico e as derivadas não expandirem, pode estar 

relacionada com uma pausa ou uma diminuição no crescimento (Aitchison et ai, 1977) como 
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decorrência de uma exaustão de nutrientes no meio de cultura. O núcleo destas células surge 

frequentemente lobado. A irregularidade do perfil nuclear tem sido explicado de modos diversos, 

tem sido atribuído a quiescência (Yeoman & Street, 1973; Bomman & Gilliland, 1978) e a intensa 

interacção núcleo-citoplasmática (Clowes & Juniper, 1968). 

No tecido caloso de S. telephium em certas células vacuolizadas, provavelmente, com 

capacidade de se dividirem, o núcleo surgia alojado em posição mais ou menos mediana na célula 

numa faixa citoplasmática. Esta faixa citoplasmática que attavessa a célula foi denominada 

fragmossoma em células meristemáticas vacuolizadas (Sinnott & Bloch, 1940; 1941; citados por 

Gunning, 1982) e a sua orientação indica o plano da futura divisão (Venverloo, 1990). Foi referido 

que durante a citocinese o fragmossoma desempenha um papel importante na orientação da placa 

celular em direcção à região de parede, da célula mãe, inicialmente definida pela banda 

pré-profásica (Venverloo et ai, 1980). 

As células que apresentam quantidades variáveis de depósitos vacuolares electronodensos 

correspondem a idioblastos taníferos (Santos, 1979). É sabido que a formação de taninos em 

culturas de tecidos está dependente da composição do meio nutritivo, de reguladores de 

crescimento e das condições de iluminação (Zaprometov, 1988b). Nesta cultura, com as condições 

utilizadas, os idioblastos taníferos estão sempre presentes e surgem frequentemente na 

proximidade de elementos condutores, situação semelhante à que ocorre no tecido parental, i.e, na 

folha de S. telephium. 

A progressiva alteração ultraestrutural observada nas células meristemáticas, nomeadamente 

pequena vacuolização, mitocondrias abundantes com cristas numerosas e bem definidas e 

aumento no número de polirribossomas, é consentânea com a mudança de actividade metabólica 

observada nestas células. De facto, situação semelhante foi descrita por Yeoman & Street (1973) 

sendo o desenvolvimento de cristas mitocondriais considerado revelador de actividade 

respiratória. 

A ocorrência frequente de células vasculares, nomeadamente de floema, em associação com 

células pequenas do tipo meristemático, pressupõe a sua origem a partir destas células 

meristemáticas. 

A sequência de alterações no decurso do desenvolvimento de elementos condutores de 
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floema [1] a partir de células de parênquima cultivadas in vitro é semelhante à descrita para o 

floema in vivo (Capítulo 3). 

As células adjacentes aos elementos condutores dificilmente se distinguem destes nos 

estados iniciais de diferenciação e parecem apresentar todas as potencialidades para se 

diferenciarem em elementos condutores. As células de floema diferenciadas in vitro (elementos 

condutores e células de parênquima adjacentes, células de companhia ou não) diferenciam-se 

todas em nucleações com actividade meristemática pelo que, de uma maneira geral, apresentam 

sempre relações ontogénicas, no entanto não são evidentes as relações funcionais. Sabe-se que em 

algumas plantas os elementos de tubo crivoso do protofloema não têm células de companhia e são 

activos aparentemente durante um período de tempo relativamente curto (Fahn, 1982). 

Considerando que os elementos condutores, no tecido caloso, têm uma vida curta em virtude de 

terem uma funcionalidade limitada a um curto período de tempo (ou nem sequer terem chegado a 

funcionai-), pode admitir-se que as células adjacentes não deixam de funcionar (se eventualmente 

tiverem contribuido para a vida e funcionalidade dos elementos condutores) ou não entram em 

quiescência e poderão diferenciar-se em novas células condutoras, ideia que surge das numerosas 

observações efectuadas. Em algumas destas observações detectou-se proteína-P, um componente 

característico dos elementos condutores de floema nas Angiospérmicas. No entanto, não é de 

excluir a possibilidade de aquelas células adjacentes permanecerem como células de parênquima 

floémico; na realidade sabe-se que a proteina-P, pode encontrar-se, também, presente em células 

de companhia e células de parênquima floémico (Cronshaw & Esau, 1968, citado em Esau & 

Thorsch, 1984; Fahn, 1982). 

No tecido caloso a diferenciação de elementos de floema deve ocorrer em células induzidas 

por fluxos locais de nutrientes e/ou reguladores de crescimento. O aumento da concentração de 

sacarose nos tecidos foi apontado como um dos possíveis factores que modificariam a expressão 

genética de uma dada célula, que após um ou vários ciclos se diferenciaria num elemento de tubo 

crivoso e numa célula de companhia (Schulz, 1986). Contrariamente ao que ocorre com o xilema 

(ver Capítulo 5), in vitro nunca se encontram elementos de floema isolados, surgem sempre 

[ 1 ] O citoplasma dos jovens elementos condutores de floema assemelha-se ao citoplasma das jovens 
células de parênquima adjacentes, por vezes, com características de células de companhia. Contudo, durante a 
diferenciação ocorre gradual desintegração do núcleo, conversão das cisternas de retículo endoplasmático rugoso em 
empilhamentos lisos e desintegração do tonoplasto e por fim degradação de muitos dos organelos. As mitocondrias 
assumem juntamente com o retículo endoplasmático uma posição parietal. 
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associados uns aos outros em agregados ou pequenas fiadas e em estreito contacto plasmático 

através de áreas crivosas frequentemente laterais. As fiadas não contêm xilema, i e., não se forma 

qualquer tipo de feixes duplos. 

A formação de pequenas fiadas vasculares constituídas por células com um eixo nítido de 

polaridade pode atribuir-se à existência no calo de gradientes de metabolitos e de substâncias 

provenientes do meio. No entanto, e caso sejam funcionais, não chega a haver um transporte a 

grande distância em virtude de as fiadas vasculares não estabelecerem continuidade umas com as 

outras. Deste modo, o transporte de nutrientes e metabolitos, principalmente nas regiões de calo 

relativamente friável, com volumosas células de parênquima e espaços intercelulares, excluído 

que está o transporte simplástico em virtude da ausência de plasmodésmios nas volumosas células 

de parênquima, deve realizar-se através do apoplasto conforme foi sugerido para cultura de tecido 

caloso de Zea mays (Fransz & Schel, 1991). Este transporte apoplástico deve implicar difusão de 

célula para célula através das paredes celulares e dos espaços intercelulares que estão ocupados 

por liquido, tal como se sabe que acontece com outros calos (Wernicke et ai, 1982; Karlsson & 

Vasil, 1986). Não é de excluir que em algumas células de parênquima possa ocorrer excreção de 

substâncias, provavelmente, mucilaginosas que depositando-se nas paredes celulares facilitaria o 

transporte de nutrientes e metabolitos por difusão. 



5. ASPECTOS CITOLÓGICOS DE ELEMENTOS 

DE XILEMA EM DIFERENCIAÇÃO IN VITRO 



5. Aspectos citológicos de elementos de xilema em diferenciação in vitro 80 

INTRODUÇÃO 

A especialização da arquitectura das paredes celulares é uma característica importante da 

diferenciação funcional das células vegetais. Por exemplo, a rigidez das células de esclerênquima 

e a resistência das células condutoras de xilema às variações de pressão a que são submetidas 

quando funcionais são características que assentam nas propriedades das paredes especializadas 

que cada uma destas células forma durante a sua diferenciação (Esau, 1980; Fahn, 1982). Deste 

modo, os estudos ultraestruturais sobre a diferenciação de células condutoras de xilema têm 

incidido fundamentalmente no processo de formação dos seus espessamentos secundários da 

parede. 

São numerosos os estudos sobre as alterações citológicas durante a formação dos 

espessamentos secundários da parede no processo de diferenciação de elementos de xilema. Os 

estudos ultraestruturais revelaram alterações na distribuição e densidade dos organelos no 

citoplasma associado com as ornamentações formadas por estas células (Hepler & Newcomb, 

1964; Wooding & Northcote, 1964; Cronshaw & Bouck, 1965; Pickett-Heaps, 1967, 1968; Hepler 

et ai, 1970; Hepler & Fosket, 1971; Torrey et ai, 1971; O'Brien, 1974; Shininger, 1979). No 

entanto, são menos numerosas as observações ultraestruturais sobre a ontogenia de células de 

xilema in vitro (Cronshaw, 1967; Barnett, 1978; Fukuda & Komamine, 1985), e são 

particularmente escassas nas fases terminais da diferenciação e relacionadas com a hidrólise de 

porções de parede primária. 

RESULTADOS 

Forma, ornamentação e distribuição dos elementos de xilema no tecido 

Os elementos de xilema que se diferenciam nesta cultura de tecido e facilmente 

reconhecíveis pelas suas características ornamentações da parede (veja-se por exemplo as Fig.s 

61, 65 ou 66) apresentam, de uma maneira geral, dimensões muito menores do que as células de 

parênquima que constituem a massa fundamental do tecido. Os elementos de xilema podem 

classificar-se fundamentalmente em dois tipos. Um tipo de células curtas, globosas por vezes 



Fig. 61. Diferentes tipos de elementos de xilema diferenciados in vitro e observados ao microscópio óptico em 
contraste de fase. Em (a), (b), (c) e (d) os elementos são curtos, com formas globosas ou irregulares e 
apresentam ornamentações predominantemente reticuladas; em (c) e (d) os elementos são alongados e 
apresentam ornamentações anulares-helicoidais. 410 x. 

Fig. 62. Pormenor da parede secundária, com um padrão reticulado, de um volumoso elemento de xilema com 
forma globosa. 700 x. 

Fig. 63. Corte semi-fino de tecido caloso onde se evidencia um elemento de xilema (seta) adjacente a um 
amplo espaço intercelular. 240 x. 

Fig. 64. Aspecto das células voltadas paia um amplo espaço intercelular na massa de tecido caloso e que ficou 
exposto após fragmentação de uma massa nodular para observação ao microscópio electrónico de 
varrimento. Assinala-se um elemento de xilema (seta). 160 x. 



Fig. 65. Aspecto de fragmento de tecido caloso tratado com o fluorocromo "calcofluor white", comprimido entre 
lâmina e lamela e visto ao microscópio de fluorescência sob excitação com luz ultravioleta. As paredes das 
células surgem a branco e brilhantes, particularmente as ornamentações das paredes secundárias, o que permite 
notar a grande profusão de elementos de xilema. 

Fig. 66. (a) Elementos de xilema em fases iniciais de formação dos espessamentos secundários (setas), (b) Elementos 
de xilema (*) diferenciados em nucleação de células pequenas com características meristemáticas. 

Fig. 67. (a) Células de xilema com insipientes paredes secundárias coradas com "calcofluor white" e vistas ao 
microscópio de fluorescência com filtro UV. (b) O mesmo campo visto com filtro azul B que permite 
evidenciar a fluorescência indirecta da tubulina; as células foram tratadas com anticorpos anti-tubulina, 
seguidamente com anticorpos secundários conjugados com FITC e por fim com "calcofluor white" e com 
DAPI. Notar a distribuição da tubulina (feixes de microtúbulos) com um padrão reticulado. 

Fig. 68. (a) Células de xilema com ornamentações bem definidas pelo "calcofluor white", particularmente a célula 
assinalada (seta); filtro UV. (b) As mesmas células vistas com filtro azul B evidenciando a fluorescência 
indirecta da tubulina. Notai' que no local assinalado pela seta. a célula que aí se encontra não apresenta 
fluorescência, situação sugestiva de não ter tubulina. 



5. Aspectos citológicos de elementos de xilema em diferenciação in vitro 83 

grosseiramente isodiamétricas ou esféricas e com ornamentação da parede celular com um padrão 

predominantemente reticulado (Fig.s 61 a-d e 62). O outro tipo, compreende células ligeiramente 

alongadas com um eixo de polaridade que apresentam ornamentações com um padrão 

helcoidal-reticulado (Fig.s 61 e-f) mais raramente anular. Os elementos de xilema surgem, 

frequentemente, inseridos em nódulos meristemáticos, aparentemente sem orientação preferencial 

(fig. 66 a) ou adjacentes uns aos outros em pequenas fiadas (Fig.66 b). Podem surgir, ainda, mais 

ou menos isoladas sendo geralmente de grandes dimensões (Fig. 62) e mais raramente adjacentes 

a espaços intercelulares (Fig.s 63 e 64) nas regiões de calo friável. 

Aspectos ultraestruturais da ontogenia de elementos de xilema 

Os primeiros sinais estruturais evidentes de um futuro elemento de xilema consistem no 

aparecimento de pequenos e incipientes espessamentos na parede celular (Fig. 66 a). No entanto, a 

diferenciação de um elemento de xilema começa antes de serem visíveis ao microscópio estes 

espessamentos secundários da parede celular. Nos locais de deposição da futura parede secundária 

são particularmente abundantes microtúbulos (Fig. 69). Contrastando com as células adjacentes, o 

aumento de actividade citoplasmática evidenciado pela grande profusão em estruturas, como 

imitocôndrias, dictiossomas, perfis de retículo endoplasmático, e vesiculação abundante, num 

citoplasma denso e rico em polirribossomas (Fig.70), caracteriza uma organização intracelular 

típica dos estados iniciais da diferenciação de células de xilema com ornamentações na parede. 

Nos estados iniciais da diferenciação destas células, que podem ser mais ou menos vacuolizadas, o 

núcleo é relativamente volumoso e apresenta um nucléolo bem delimitado (Fig. 71). O núcleo 

persiste durante todo o período de formação dos espessamentos secundários da parede mas fica 

progessivamente menos denso e o nucléolo diminui de tamanho. 

Os espessamentos secundários da parede nas suas fases iniciais de formação, quando vistos 

em secção transversal, apresentam-se achatados, i.e., com uma base larga de ligação à parede 

primária (Fig.s 71 e 72), mas à medida que se desenvolvem a parte distai aumenta de espessura 

por crescimento lateral, apresentando posteriormente uma porção distai dilatada, grossa, por 

vezes, ligada à parede primária por uma base mais estreita (Fig. 80). Na proximidade destes 

espessamentos em formação surgem, conforme já referido atrás, grupos de microtúbulos, por 

vezes parecendo em associação com o plasmalema. A disposição dos microtúbulos em feixes 



Fig. 69. Futuros elementos de xilema em fase muito inicial de diferenciação; são visíveis numerosos 
microtúbulos particularmente abundantes (setas) em locais onde provavelmente se vão 
depositar os espessamentos secundários. 20000 x. 

Fig. 70. Pormenor de protoplasto de um elemento de xilema em fase inicial de diferenciação: o 
citoplasma, com numerosos polirribossomas (seta), apresenta um aspecto vesiculado devido à 
abundância de perfis de retículo endoplasmático liso (REL) e de vesículas provenientes dos 
dictiossomas (D). São, ainda, evidentes perfis de retículo endoplasmático rugoso (RER), 
numerosas mitocôndrias (M) e parte do perfil nuclear (N). 29400 x. 

Fig. 71. Região de contacto de vários elementos de xilema em diferentes estados de diferenciação. Na 
célula que ocupa a maior parte da imagem e que está em fase de formação das paredes 
secundárias (Ps), o núcleo (N) apresenta um perfil de uma maneira geral circular, pouco lobado, 
com cromatina condensada distribuída perifericamente e nucléolo com regiões electrono-
transparentes. 6800 x. 

Fig. 72. Pormenor de elemento de xilema, de dimensões relativamente grandes, em diferenciação. No 
citoplasma denso e rico em ribossomas são visíveis numerosas vesículas (ponta de seta), perfis 
de retículo endoplasmático rugoso (RER), plastídio (P) com estrutura tubular característica dos 
plastídios das plantas desta espécie e microtúbulos (seta) na adjacência do espessamento da 
parede secundária (Ps) que nesta fase apresenta uma base larga de ligação à parede primária. 
42000 x. 

Fig. 73. Região de contacto de elementos de xilema; na parede comum com estrutura quintupla é 
possível distinguir, bem delimitadas, a lamela mediana, as paredes primárias e as paredes 
secundárias. No citoplasma são visíveis microtúbulos (mt) no alinhamento da parede 
secundária (Ps) cortada tangencialmente, dictiossomas (D), numerosas vesículas e cisternas de 
retículo endoplasmático rugoso (RER) que, quando seccionadas tangencialmente, evidenciam 
na sua superfície polirribossomas com configuração em espiral (ponta de seta). No espaço 
periplasmático adjacente ao espessamento secundário são visíveis vesículas e infundíbulos 
citoplasmáticos. 28800 x. 
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paralelos aos espessamentos é notória em secções tangenciais desses espessamentos conforme se 

pode ver na Fig. 73. Nesta imagem, na região de parede comum aos elementos de xilema, é 

possível distinguir bem delimitadas as camadas correspondentes à lamela mediana, à parede 

primária e ainda à parede secundária com as microfibrilas de celulose dispostas paralelamente 

entre si e ao próprio espessamento e com orientação diferente da que ocorre na parede primária. É, 

também, particularmente notória a proliferação de vesículas derivadas dos dictiossomas e a 

abundância de polirribossomas, alguns com configuração em espiral, em associação com as 

cisternas do retículo endoplasmático. 

Através de imunofluorescência pôde apreciar-se a distribuição ordenada dos microtúbulos 

nas fases iniciais de formação dos espessamentos secundários, espessamentos que, quando 

formados, se evidenciavam com corantes fluorescentes. Nas Fig.s 67 (a) e 68 (a) identificam-se 

células de xilema pelos espessamentos brilhantes corados com calcofluor; estas células foram 

também tratadas de modo a pôr em evidência os microtúbulos por imunofluorescência indirecta e 

cujo aspecto se observa nas Fig.s 67 (b) e 68 (b). De notar que na Fig. 67 (a) o padrão de 

ornamentação das paredes celulares não se encontra tão definido como na Fig. 67 (b) e que, por 

outro lado, há células facilmente visualizáveis na Fig. 68 (a) que não se identificam na Fig. 68 (b). 

Nas células de xilema em diferenciação in vitro, as fases iniciais de formação dos 

espessamentos secundários e o aspecto relativamente íntegro da massa protoplasmática (Fig.s 70 e 

71) são coincidentes com a fase de intensa actividade dictiossómica e aparente deslocação das 

vesículas para a periferia da célula. Nestas fases, o retículo endoplasmático rugoso apresenta 

cisternas pouco dilatadas e mais ou menos electronotransparentes (Fig.s 70, 72 e 74). 

Gradualmente surge uma fase de intensa actividade do retículo endoplasmático rugoso traduzida 

pela dilatação das suas cisternas que apresentam conteúdo relativamente denso (Fig.s 75 e 76), por 

vezes com estruturas filamentosas (Fig. 77). Em fases finais de formação dos espessamentos 

secundários esta actividade do retículo endoplasmático rugoso e o aparecimento de numerosos 

perfis (por vezes entre os espessamentos secundários) parece ser concomitante com os primeiros 

sinais de hidrólise do protoplasto; no entanto, é possível que estes aspectos estejam relacionados 

com situações de maior fragilidade do tonoplasto à acção do fixador. 

A medida que o processo de espessamento das ornamentações continua surgem vesículas 

(envolvidas, provavelmente, nos processos de síntese e transporte de precursores da parede) em 



Fig. 74. Região de contacto de um elemento de xilema, volumoso e muito vacuolizado, com células de 
parênquima. No citoplasma do elemento de xilema em diferenciação, são visíveis para além de 
numerosos polirribossomas, longos perfis de retículo endoplasmático rugoso (RER); Ps -
parede secundária. 22800 x. 

Fig. 75. No citoplasma adjacente às paredes secundárias (Ps) é possível observar vesículas com 
conteúdo electronotransparente (ponta de seta) e outras com conteúdo electronodenso (seta) e 
diversos perfis de retículo endoplasmático que nesta fase apresenta cisternas dilatadas com 
conteúdo mais ou menos electronodenso. 30800 x. 

Fig. 76. Situação idêntica à anterior num elemento de xilema adjacente a um espaço intercelular (*). 
17000 x. 

Fig. 77. Espessamento secundário da parede (Ps) seccionado transversalmente; na faixa citoplasmática 
entre o núcleo lobado e a parede, é possível apreciar perfis dilatados de retículo endoplasmático 
rugoso (RER) com conteúdo mais ou menos denso e com estruturas filamentosas que parecem 
surgir também mais ou menos livres no citoplasma. São ainda visíveis vesículas com conteúdo 
denso (seta) e vesículas electronotransparentes (ponta de seta), além de microtúbulos (mt) em 
contacto com o plasmalema adjacente à parede secundária. 18000 x. 

Fig. 78. Pormenor de elemento de xilema em fase final de formação; o núcleo (N) apresenta-se 
profundamente lobado e são visíveis microtúbulos (mt) associados com a membrana 
citoplasmática adjacente à parede secundária (Ps) e ainda microfilamentos (seta), alguns 
aparentemente em associação com o invólucro nuclear. 33600 x. 
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associação com o espaço periplasmático, podendo assumir o aspecto patente na Fig. 79 na região 

adjacente ao espessamento secundário seccionado tangencialmente. No entanto, nesta imagem, 

não é de excluir a possibilidade de estas vesículas se terem formado por reorganização de 

membranas fracturadas. Nesta célula, os vacúolos devem estar envolvidos nos processos de 

autofagia que ocorrem nos passos finais de formação dos elementos de xilema. É de notar que 

parece haver uma polaridade citoplasmática no decurso da autólise, sendo frequente observar-se 

uma extremidade da célula com sinais evidentes de autólise e outra extremidade com um 

citoplasma aparentemente com actividade metabólica. 

Próximo do fim do processo de diferenciação dos elementos de xilema, quando os 

espessamentos são seccionados mais ou menos transversalmente é possível observai" que a parte 

distai, que se projecta para o interior da célula, surge mais dilatada (Fig. 77) do que nas fases 

iniciais de formação (Fig. 72), em associação com estes espessamentos continuam a ser evidentes 

microtúbulos (Fig.s 77 e 78); o núcleo aparece sucessivamente mais lobado (Fig. 78), a 

vacuolização aumenta e o citoplasma pode ficai- confinado a uma faixa adjacente à parede e aos 

espessamentos (Fig. 80). O protoplasto mantém a sua integridade enquanto os espessamentos 

estão em formação mas, após estarem completamente formados, e num processo que parece ser 

rápido, dá-se a degenerescência de toda a massa protoplasmática apresentando os elementos de 

xilema aparentemente um aspecto vazio (Fig. 81). Tanto quanto foi possível observar, nos 

elementos de xilema relativamente longos a hidrólise de porções de parede primária não 

revestidas por espessamentos secundários parece só ocorrer depois de o citoplasma estar 

completamente degradado; enquanto existe membrana plasmática, mesmo após a perda da maioria 

dos componentes celulares, não se observam sinais de hidrólise da parede. A parede hidrolisada 

intumesce e o material residual da parede primária forma um ténue reticulado de fibrilas revestido 

por restos do protoplasto (Fig. 82); é notório o contraste entre as porções hidrolisadas da parede e 

as porções de parede entre os espessamentos quando surgem directamente opostos em células 

adjacentes, em que a hidrólise não se estende a essas regiões entre espessamentos onde a lamela 

mediana persiste como uma estrutura bem visível (Fig. 82). Curiosamente, nos elementos curtos 

de xilema, com formas grosseiramente isodiamétricas e que são relativamente abundantes nesta 

cultura de tecido, parece que não ocorre hidrólise de porções de parede primária ou pelo menos 

não é tão intensa, conforme se pode apreciar nas Fig.s 81, 83 e 84. 



Fig. 79. Elemento de xilema em corte longitudinal oblíquo; no espaço periplasmático adjacente à parede 
secundária (Ps) são visíveis numerosas vesículas. 12600 x. 

Fig. 80. Corte longitudinal mediano de elemento de xilema em fase adiantada de diferenciação com o 
citoplasma ocupando uma porção periférica adjacente à parede e o grande vacúolo central 
evidenciando um conteúdo resultante provavelmente do início de autólise da massa 
protoplasmática. Os espessamentos (Ps) quando seccionados transversalmente podem 
apresentar uma base, de ligação à parede primária, mais estreita do que a porção distai. 7200 x. 

Fig. 81. Elementos de parênquima e de xilema numa região nodular do tecido caloso. Notar que os 
elementos de xilema se encontram completamente diferenciados mas as paredes primárias (Pp) 
entre os elementos não apresentam sinais de hidrólise; Ps - parede secundária. 7200 x. 

Fig. 82. Esquema de elementos de xilema relativamente longos e dispostos numa fiada com padrão de 
ornamentação anular-helicoidal. A imagem da direita corresponde à região assinalada em 
rectângulo. Nesta, é possível observar que a parede comum se encontra profundamente 
hidrolisada apresentando um aspecto fibrilar esparso (seta) e intumescido, contrastando com as 
porções de ligação dos espessamentos secundários da parede (Ps). 15000 x. 

Fig. 83. Elementos de xilema situados em nucleação de células pequenas e cortadas de modo a expor as 
faces internas; apresentam um padrão de ornamentação reticulado e parede primária 
aparentementenão hidrolisada. 1700 x. 

Fig. 84. Aspecto da superfície externa da parede primária de um elemento curto de xilema, com uma 
ornamentação reticulada e adjacente a um espaço intercelular; notar que a parede não apresenta 
sinais de hidrólise. Esta superfície ficou exposta após fractura do fragmento de tecido caloso. 
2100 x. 
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A diferenciação in vitro dos elementos de xilema relativamente longos comprende as três 

fases de formação descritas na literatura para o processo de diferenciação das células de xilema 

nas plantas intactas: formação dos espessamentos secundários da parede, autofagia do protoplasto 

e hidrólise parcial de porções de parede não revestidas por espessamentos secundários. Em 

qualquer caso esta hidrólise da parede é muito mais limitada do que a hidrólise que ocorre nos 

elementos de xilema em diferenciação in vivo, parece que nunca se estende à parede primária 

adjacente a uma célula de xilema que ainda não se diferenciou ou adjacente a uma célula de 

parênquima; in vivo ocorre hidrólise na região de parede primária adjacente a células condutoras 

em diferenciação e a células de parênquima, não se estendendo, no entanto, para além da lamela 

mediana. 

DISCUSSÃO 

A diferenciação dos elementos de xilema inicia-se antes de serem visíveis ao microscópio 

óptico os primeiros espessamentos da parede. O período antes do início da formação dos 

espessamentos secundários da parede é um período em que ocorre síntese activa de vários 

metabolitos precursores da parede secundária ou reguladores do processo de citodiferenciação em 

curso, nomeadamente, síntese de RNA e de proteínas essenciais para a diferenciação de elementos 

de xilema (Fukuda & Komamine, 1983). 

No tecido caloso de S. telephium o agrupamento de microtúbulos corticais na adjacência de 

determinadas regiões da parede, constituia o primeiro indício a nível de microscopia electrónica 

de um futuro elemento de xilema. Nestas células em diferenciação os microtúbulos permaneciam 

agrupados sobre os espessamentos da parede em formação e as microfibrilas de celulose 

orientavam-se paralelamente aos microtúbulos. Conforme referido no Capítulo 3, admite-se que 

nas células de xilema os microtúbulos controlam a localização das ornamentações influenciando a 

orientação das microfibrilas de celulose em deposição nos locais de espessamento (Hepler & 

Newcomb, 1964; Wooding & Northcote, 1964; Newcomb, 1969; Maitra & De, 1971; Hepler & 

Palevitz, 1974; Hardham & Gunning, 1979), nomeadamente, delimitando regiões da membrana 

citoplasmática com diferentes actividades sintéticas de celulose (Hogetsu, 1991). Sabe-se, no 
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entanto, que os microtúbulos não estão envolvidos na deposição do material da parede porque 

experiências que interferiam com a integridade e alinhamento dos microtúbulos interferiam com o 

padrão dos espessamentos secundários formando-se elementos de xilema com ornamentações 

anormais (Pickett-Heaps, 1967; Hepler & Fosket, 1971; Hogetsu, 1991). 

A organização dos microtúbulos que se observava durante a fase de espessamento da parede 

nas células de xilema em diferenciação no tecido caloso de S. telephium concerteza que deve 

ocorrer antes de se formai- qualquer espessamento. A microscopia electrónica tem fornecido muita 

informação ultraesttutural acerca da organização do citoesqueleto vegetal, no entanto, só 

possibilita a observação de um número muito limitado de células e, geralmente, de um plano de 

uma pequena porção celular; em contrapartida a microscopia de fluorescência possibilita a 

observação da estrutura tridimensional do citoesqueleto em células inteiras. Neste trabalho, 

através de técnicas de imunofluorescência com recurso a anticorpos anti-tubulina e anticorpos 

secundários conjugados com um fluorocromo, foi possível apreciai" que a disposição dos 

microtúbulos assumia arranjos que pré-figuravam as ornamentações correntes dos elementos de 

xilema o que constitui suporte para se admitir o envolvimento dos microtúbulos na definição do 

padrão de ornamentação dos elementos de xilema em diferenciação no tecido caloso de S. 

telephium. As células de xilema que se mostram na Fig 67 (a) e que foram coradas com 

calcofluor, apresentam ornamentações pouco definidas o que indica que estas ainda não estavam 

completamente formadas, devendo estai- em fase de deposição. No entanto, já eram visíveis, por 

imunofluorescência, grupos de microtúbulos em disposição sugestiva do futuro padrão das 

paredes secundárias, i e, pré-figurando um futuro padrão do tipo reticulado. Na Fig. 68 (a) dos três 

elementos de xilema que se observam, o da parte inferior da imagem evidencia paredes 

secundárias mais brilhantes que òs de cima sugerindo que os seus espessamentos estavam num 

estado mais adiantado de formação relativamente aos das outras duas células, ou que já estavam 

completamente formados. Nesta situação, a célula deveria estar numa fase de desorganização do 

citoplasma ou mesmo de autólise total e portanto sem microtúbulos organizados. Na realidade, e 

observando a Fig. 68 (b), no local da célula de baixo não são visíveis os feixes de microtúbulos 

com um padrão nítido como acontece nas células de cima. A interpretação conjugada das duas 

imagens sugere que na célula de baixo já não ocorre deposição de material da parede, a 

ornamentação está completamente formada e o citoplasma deve estai- desorganizado. Estes 
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resultados são concordantes com os referidos na literatura, nomeadamente para culturas de células 

em suspensão de Zinnia, que mostraram que nas futuras células vasculares, os microtúbulos se 

agrupavam em feixes formando padrões anulares, helicoidais ou reticulados, evidentes mesmo na 

ausência de qualquer espessamento visível na parede (Falconer & Seagull, 1985a; 1986b); no 

sistema de Zinnia a reorganização dinâmica dos microtúbulos era antecedida de um aumento 

rápido nos níveis de tubulina e de um aumento na densidade dos microtúbulos corticais antes de se 

formarem os espessamentos secundários (Fukuda, 1987). 

A presença de cloroplastos em alguns elementos de xilema em diferenciação, geralmente de 

grandes dimensões e com ornamentações do tipo reticulado, sugere que estas células tiveram 

origem a partir de células de parênquima. A ocorrência deste tipo de elementos de xilema (giant 

tracheary elements) foi descrito por Dalessandro & Roberts (1971) que referiram que estes 

elementos condutores poderiam diferenciar-se a partir de células de parênquima sem divisão 

celular. Este aspecto de diferenciação directa de elementos de xilema a partir de células de 

parênquima é de grande importância porque tem sido referido que a divisão celular é normalmente 

um pré-requisito para a diferenciação de elementos de xilema (Minocha & Halperin, 1974; 

Phillips & Dodds, 1977) (ver Capítulo 7). 

As alterações citoplasmáticas relacionadas com o espessamento da parede parecem ser 

comparáveis na folha e no tecido em cultura. É evidente o agrupamento de microtúbulos na 

adjacência dos espessamentos em formação, há um aumento de ribossomas, de retículo 

endoplasmático rugoso e de vesículas dictiossómicas que variam de tamanho e de 

electronodensidade. No entanto, nas células de xilema em fases adiantadas de diferenciação no 

tecido caloso, o retículo endoplasmático apresentava abundantes perfis, na proximidade dos 

espessamentos, constituidos por cisternas dilatadas com conteúdo denso e por vezes com 

estruturas filamentosas; estas não foram observadas nas células de xilema em diferenciação na 

folha. A ocorrência de finas fibrilas nas cisternas de retículo endoplasmático foi referida por 

Hepler & Newcomb (1964) para os elementos de xilema cicatriciais induzidos em Colem. Há 

referências às alterações morfológicas que ocorrem no retículo endoplasmático durante o processo 

de citodiferenciação xilémica (Fukuda & Komamine, 1985). Alterações do retículo 

endoplasmático, como dilatação de cisternas e subsequente vesiculação. têm sido associadas com 

aspectos de degenerescência nomeadamente com a lise do citoplasma nos processos de 
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diferenciação de células condutoras de floema e de xilema (Florence & Cameron, 1974; Esau et 

al., 1976; Fineran & Ingerfeld, 1982). No início da autólise o tonoplasto perde a sua integridade, 

no entanto, é difícil determinar quais os estados em que uma alteração da estrutura dos 

componentes membranares representa um verdadeiro reflexo da fisiologia celular ou uma 

deficiente preservação. Ocasionalmente observa-se que a preservação de membranas não é 

uniforme numa mesma célula, a preservação do tonoplasto pode ser boa numa extremidade de 

uma célula em diferenciação e na outra extremidade não apresentar uma separação nítida entre 

vacúolo e citoplasma. Isto pode representar uma polaridade no decurso da autólise citoplasmática 

mas pode ser resultado de menor preservação das membranas durante o processo de fixação. 

A maioria dos elementos de xilema que se diferencia na cultura de tecido não evidencia 

alongamento celular ao contrário do que acontece na planta intacta e que é considerado um passo 

importante no processo de diferenciação das células condutoras de xilema, particularmente de 

xilema primário. No entanto, no tecido caloso surgem pequenas fiadas de células "alongadas". É 

plausível admitir-se que estas células "alongadas", frequentemente com um padrão de 

ornamentações do tipo anular ou helicoidal, se formam durante o período de crescimento intenso 

do tecido em resposta aos novos gradientes e novas polaridades que se criaram com a repicagem 

do tecido para meio novo. Os elementos de xilema curtos, globosos, que apresentam 

ornamentações predominantemente do tipo reticulado (ornamentações que surgem tipicamente 

nos elementos de metaxilema das plantas intactas) ocorrem durante todo o período de cultura, mas 

são mais abundantes na fase estacionária em que a actividade mitótica é muito baixa. 

Nos elementos longos de xilema a hidrólise de porções de parede primária não reforçadas 

por espessamentos secundários parece só ocorrer após a degradação da membrana citoplasmática. 

Estes resultados diferem dos apresentados por Esau & Charvat (1978) para a hidrólise das paredes 

das células condutoras de xilema de Phaseolus, onde a hidrólise ocorria na presença de um 

protoplasto em degenerescência. A diferença mais notória entre as células de xilema diferenciadas 

na folha e os elementos xilémicos diferenciados na cultura de tecido diz respeito à hidrólise da 

parede no fim do processo de diferenciação. Nas células condutoras de xilema que se diferenciam 

nas folhas (Capítulo 3) e nos elementos "longos" de xilema diferenciados in vitro há hidrólise de 

regiões de parede primária. As porções hidrolisadas da parede apresentam uma estrutura 

frouxamente fibrilar e intumescida. Nos elementos curtos não ocorre hidrólise de regiões de 
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parede primária ou, pelo menos, não é tão evidente. 

Uma vez que os elementos curtos de xilema diferenciados no tecido caloso em cultura 

parecem não ser funcionais, é admissível supor-se que durante o seu processo ontogénico não são 

atingidas todas as condições conducentes à sua plena diferenciação. Estas células curtas de xilema 

no seu processo de ontogenia in vitro, possuindo o potencial genético para se diferenciai-, vão 

sofrer, também, uma influência do meio envolvente; deste modo a hidrólise de porções de parede 

primária e a remoção mais ou menos acentuada de porções dessa parede estará dependente, não só 

de uma programação genética, mas também, da influência ambiental, nomeadamente, da posição 

das células no tecido, da pressão das células circunvizinhas e ainda do estabelecimento ou não de 

trajectos que facilitem o percurso de fito-hormonas, nomeadamente de auxina (Warren Wilson et 

ai., 1991), e de nutrientes. Influência essa que actuando sobre a programação genética 

condicionará o curso de diferenciação de uma determinada célula de xilema. 



6. EFEITO DO ÁCIDO ABSCÍSICO NA 

XILOGÉNESE IN VITRO 
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INTRODUÇÃO 

No estudo das condições relacionadas com a diferenciação de células de xilema, procurou-se 

de início que o material utilizado como modelo experimental tivesse um baixo grau de 

diferenciação de células xilémicas. A cultura de tecido caloso utilizada para este tipo de estudo, 

em condições que não promovem organogénese, apresenta normalmente elementos de xilema em 

diferenciação. Como decorrência desta situação procurou-se numa primeira fase estudar as 

condições que permitissem evitar a diferenciação daquelas células na cultura de tecido. 

Nas décadas de 50 e 60 investigações sobre a abscisão e a dormência numa grande 

diversidade de tecidos vegetais apontaram para a existência de um inibidor que poderia ser um 

regulador de crescimento. Isolada e caracterizada, a substância inibidora foi denominada ácido 

abscísico (ABA), um sesquiterpene que tal como outros sesquiterpenes deriva do ácido 

mevalónico (Walton, 1987). São bem conhecidos os efeitos inibitórios do ABA, uma 

fito-hormona que desempenha um papel fundamental na regulação de muitos processos de 

desenvolvimento durante o ciclo de vida de uma planta (Powell, 1982). O ABA, no entanto, 

também pode ter efeitos estimuladores actuando sinergisticamente com auxinas e citocininas 

(Evans, 1984). 

Experiências com ABA fornecido exogenamente a plantas intactas indicaram que esta 

fito-hormona inibe a actividade cambial reduzindo o número de divisões periclinais e o 

alargamento radial de tracóides (ref.s em Little & Savidge, 1987). O ácido abscísico, 

provavelmente, diminui ou inibe a diferenciação de tracóides diminuindo o movimento basípeto 

de auxina (Little, 1975; 1981). A diminuição do transporte polar de auxina, provocado pelo 

aumento de ABA poderia, como resultado, atrasar a autólise dos protoplastos durante os passos 

terminais do processo de diferenciação de tracóides. Um atraso na citodiferenciação prolongaria a 

fase de maturação e originaria tracóides com paredes espessas característicos do lenho tardio 

(Wodzicki & Wodzicki, 1980). Este efeito inibitório do ABA exógeno na actividade cambial 

permitiu avançar a hipótese de que, em alguns grupos vegetais, a ti-ansição anual de lenho precoce 

para lenho tardio e eventual paragem na actividade mitótica do câmbio se deveria a uma 

acumulação de ABA endógeno na zona cambial (Little & Wareing, 1981; Wodzicki & Wodzicki, 
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1980); no entanto, o eventual aumento nos níveis de ABA nas árvores no início do Outono 

poderia ser o resultado de deficiência hídrica e não de condições de dias curtos (Little, 1975; Little 

& Wareing, 1981)[1]. Deste modo, para além de se saber que o ABA se acumula nos tecidos em 

situações de défice hídrico, não se sabe conclusivamente qual o envolvimento exacto do ABA na 

formação de lenho tardio (Little & Savidge, 1987). 

Em tecidos em cultura sabe-se que o ABA adicionado aos meios nutritivos, na presença de 

auxina e benzilaminopurina, embora possa nalguns casos diminuir o crescimento dos tecidos, 

interfere com a xilogénese suprimindo ou reduzindo o número de elementos de xilema que se 

diferenciam in vitro (Haddon & Northcote, 1976; Watson & Halperin, 1981); a diminuição do 

crescimento é um dos efeitos menos específicos do ABA e são necessárias experiências de longa 

duração para detectai- inibição do crescimento (Abrams & Milborrow, 1991). 

Neste trabalho apreciou-se, em primeiro lugar, a acção inibitória do ABA na xilogénese no 

tecido caloso de S. telephium. Na sequência destes estudos e considerando referências de que o 

ABA era estável à esterilização pelo calor (Watson & Halperin, 1981; Dodds & Roberts, 1982) 

ou, pelo contrário, que era de utilizar a esterilização por filtração (Haddon & Northcote, 1976), 

surgiram dúvidas quanto à preparação dos meios. Deste modo fez-se, também, um estudo 

comparativo da acção do ABA no tecido caloso, adicionado ao meio de cultura antes de 

autoclavar e adicionado por filtração estéril após autoclavagem do meio. 

RESULTADOS 

Diminuição pelo ácido abscísico do número de elementos de xilema 

Ao fim de 14 dias de cultura de tecido caloso de 5. telephium em meios contendo 0, 0,5 e 

5,0 mg/L de ABA adicionado por filtração estéril, as determinações em câmara de contagem, após 

dissociação ácida, permitiram verificai- que o número de células, expresso por grama de tecido 

seco, era menor na presença de ABA, diminuindo com o aumento na concentração de ABA, 

conforme se pode observai- no Gráfico 6.1; pela observação da mesmo gráfico constata-se que a 

diminuição no número de células de xilema é mais acentuada do que a diminuição no número de 

[ 1 ] Em condições de forte deficiência hídrica provocada por secura ocorria um aumento notório no nível de 
ABA cambial, com diminuição na produção de tracoides, formando-se tracoides com diâmetro relativamente estreito, 
e concomitantemente ocorria diminuição no nível de IAA cambial (Little & Wareing, 1981). 
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Gráfico 6.1  Número de células de parênquima (□) e de xilema (■) por grama de tecido seco, no fim de 14 
dias de cultura na presença de ácido abscísico. Notar que a diminuição no número de células é 
mais acentuada nas células de xilema do que nas de parênquima. Valores médios com um erro 
< 10% para p<0.05. (N8 cél. x 10A3 = N8 cél. x IO3) 

células de parênquima. Este efeito do ABA sobre a formação de elementos de xilema in vitro é 

melhor apreciado através da representação percentual de elementos de xilema relativamente às 

células de parênquima e que se ilustra no Gráfico 6.2. No meio com ABA 5 mg/L a diferenciação 
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Gráfico 6.2  Percentagem de elementos de xilema no fim de 14 dias de cultura de tecido caloso na 
presença de diferentes concentrações de ácido abscísico. 
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de células de xilema era só de 2,3%, o que corresponde a uma redução de 75%. Face a esta 

redução procurou-se verificar se a acção do ABA se limitaria somente à diminuição do número de 

células, particularmente de elementos de xilema, ou se acarretaria outras alterações ao tecido em 

cultura. 

A percentagem de água dos tecidos, no fim do período de cultura, apesar de apresentar 

pequenas diferenças, era menor nos tecidos submetidos à acção do ABA (Tabela 6.1). 

Tabela 6.1: ABA ma/L % Água 

Percentagem de água dos tecidos no fim 0,0 96,8 

de 14 dias de cultura em meios com 0,0. 0,5 96,0 

0,5 e 5.0 mg/1 ABA. 5,0 95,9 

Determinações bioquímicas foram efectuadas, no fim do período de cultura, no controlo e 

no tecido que apresentou menor percentagem de elementos de xilema, i.e, no tecido que cresceu 

na presença de 5 mg ABA/L. Pela análise da Tabela 6.II [2] pode constatar-se um acentuado 

aumento no teor de clorofilas no tecido que cresceu sob influência do ABA. Relativamente ao teor 

em proteínas solúveis neste material tratado verificou-se haver, pelo contrário, uma pequena 

diminuição. No que respeita à quantidade de hidratos de carbono, o material tratado apresenta um 

teor de cerca de três vezes superior ao encontrado para o controlo. 

Tabela 6.II: Teores 
fresco, 
ABA. 

em clorofilas, proteínas solúveis e hidratos de carbono por unidade de massa de tecido 
ao fim de 14 dias de cultura no meio de manutenção (controlo) e no meio com 5 mg/L 
Médias de seis determinações ± desvio padrão . 

ABA mg/l Clorofilas ug/g Proteínas mg/g Hidratos de carbono mg/g 

0,0 8,1 ±0,4 6,21 ±0,51 6,8 ± 0,5 

5,0 30,9 ± 0,6 5,64 ± 0,03 19,9 ± 0,6 

[ 2 ] Verificou-se que as diferenças existentes na percentagem de água nos tecidos não interferiam com a 
expressão dos resultados das determinações bioquímicas; deste modo, e por comodidade de cálculos, os resultados 
apresentam-se expressos por grama de tecido fresco. 



Figs. 85 a 88. Tecido controlo. 

Fig. 85. Células pequenas tipicamente pouco vacuolizadas situadas em nódulos meristemáticos, sem 
espaços intercelulares. São evidentes no citoplasma, rico em ribossomas, polirribossomas e 
vesículas, abundantes mitocôndrias (M), plastídios (P) com estroma denso, dictiosomas (D), 
perfis de retículo endoplasmático rugoso (RER). 17100 x. 

Fig. 86. Aspecto do citoplasma perinuclear numa volumosa célula de parênquima, com grande 
abundância de ribossomas e polirribossomas (seta), retículo endoplasmático rugoso; 
assinala-se, ainda, mitocôndria (M), plastídio (P) com amido e inclusão tubular, núcleo (N) com 
perfil lobado; vacúolo (V). 20000 x. 

Fig. 87. Pormenor da região de contacto de células de parênquima com elemento de xilema em 
diferenciação; Ps - parede secundária, mt - microtúbulos. 29900 x. 

Fig. 88. Elemento de xilema completamente diferenciado com parede secundária (Ps) do tipo anular. 
16000 x. 
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Interferência da autoclavagem com o efeito do ácido abscísico na xilogénese 

No prosseguimento dos estudos sobre o efeito do ABA na xilogénese e relativamente à 

modalidade de preparação dos meios de cultura contendo ABA (5 mg/L), fez-se uma análise 

comparativa da acção do ABA no tecido caloso, quando era adicionado ao meio de cultura antes 

da autoclavagem e, portanto, a sua esterilização era feita por calor húmido (situação designada a 

seguir por ABA-A) ou era adicionado por filtração estéril (situação designada a seguir por 

ABA-F). O tecido foi cultivado por três períodos de 15 dias nas três condições ensaiadas, controlo 

(S/ABA), ABA-A e ABA-F. 

Descrevem-se em primeiro lugar os resultados obtidos ao fim dos primeiros 15 dias de 

cultura. Estes resultados são ilustrados com gráficos que incluem também resultados de 

determinações efectuadas ao fim de segundo período de mais 15 dias de subcultura (totalizando, 

portanto, 30 dias) e que são descritos mais adiante. Os tecidos foram, ainda, subcultivados por 

terceiro período de 15 dias (45 dias no total) no fim dos quais se procedeu somente à 

determinação do número de células. 

Análise aos 15 dias de cultura 

Após o primeiro período de cultura verificou-se que a percentagem de elementos de xilema 

era idêntica nos tecidos que cresceram nos dois meios contendo ABA, quer autoclavado (ABA-A) 

quer filtrado (ABA-F) (Gráfico 6.3). Em ambas as situações os valores eram cerca de 30% 

inferiores aos apresentados pelo tecido que cresceu no meio controlo. 

As observações ultraestruturais de amostras colhidas ao fim de 15 dias de cultura incidiram 

sobre os diversos tipos de células que constituem o tecido em cultura, no entanto focou-se 

particular atenção sobre as células de parênquima e sobre as células do tipo meristemático por se 

pensar que são as que mais facilmente responderão a qualquer alteração nas condições de cultura. 

Conforme já foi ilustrado no Capítulo 4, na cultura de tecido de S. telephiwn encontram-se 

volumosas células de parênquima, com amplos espaços intercelulares e que constituem a massa 

fundamental do tecido; encontram-se células do tipo meristemático, de pequenas dimensões e sem 

espaços intercelulares; surgem células de xilema com ornamentações secundárias da parede e 

elementos de tubo crivoso, com células de parênquima adjacente mais ou menos modificadas e, 



Figs. 89 a 95. Tecido tratado com ABA-A. 

Fig. 89. Pormenor da faixa citoplasmática de célula de parênquima com um grande vacúolo (V) central; 
no citoplasma, com abundantes ribossomas, assinala-se plastídio (P) com inclusão tubular, 
mitocôndrias (M) e perfis de retículo endoplasmático (RE). 23800 x. 

Fig. 90. Célula do tipo meristemático evidenciando grande profusão de vesículas e cisternas de retículo 
(ponta de seta), pequenos perfis vacuolares (V), numerosos microtúbulos (mt) adjacentes à 
parede celular; assinala-se ainda dictiossoma (D), mitocôndria (M), corpo lipídico (L) e parte 
do perfil nuclear (N). 18000 x. 

Fig. 91. Plastídio (P) com ultraestrutura normal e com amido. 17000 x. 

Fig. 92. Região de contacto de uma célula de parênquima (provavelmente parênquima floémico) com 
um futuro elemento condutor de floema em diferenciação e com proteína-P (pP) no citoplasma. 
21000 x. 

Fig. 93. Situação idêntica à anterior mas com o elemento condutor de floema completamente 
diferenciado e evidenciando proteína-P (pP). 23200 x. 

Fig. 94. Placa crivosa (PCr) com grandes massas de calose (áreas claras) bordejando os poros; num dos 
elementos vêem-se filamentos de proteína-P e estruturas membranosas. 22800 x. 

Fig. 95. Região de contacto entre um elemento de xilema. com espessamentos da parede secundária (Ps) 
diferenciados e uma célula de parênquima onde se assinala um corpo lipídico (L). 19000 x. 
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Gráfico 6.3 - Percentagem de células de xilema nos tecidos ao fim de 15 e 30 dias de cultura no meio 
controlo (s/ ABA) e em meios com ABA, autoclavado (ABA-A) ou adicionado por filtragem 
estéril (ABA-F). 

ainda, idioblastos taníferos. 

As células de parênquima, e que basicamente se caracterizam por se apresentarem muito 

vacuolizadas, de uma maneira geral, com um único e grande vacúolo cendal rodeado por uma 

estreita faixa citoplasmática encostada à parede celular, mostraram uma ultraestrutura normal e 

semelhante nos três tecidos, i.e, no controlo (Fig. 86) e nos tratados com ABA-A (Fig. 89) e 

ABA-F (Fig. 96). No entanto uma particularidade digna de nota consiste na abundância de 

cloroamiloplastos encontrada no material submetido ao ABA-F (5 mg/L) conforme se pôde 

observar não só a nível de microscopia óptica mas também a nível de microscopia electtónica 

(Fig. 97). Contudo, a transferência do tecido do meio de manutenção para meio com ABA, 

nomeadamente para o meio com ABA-F pareceu envolver não só acumulação de amido mas 

também um aumento no número de plastoglóbulos (Fig.s 96 e 97) e material osmiofílico diverso 

(Fig.s 98 e 99). 

A organização ultraestrutural de células pequenas situadas em nódulos meristemáticos nos 

tecidos tratados com ABA-A (Fig.s 90 e 91) e com ABA-F (Fig.s 100 e 101) surge inalterada 

relativamente ao controlo (Fig. 85). Nestas imagens, aspectos frequentes incluem num citoplasma 

El s/ABA 
U ABA-A 
H ABA-F 



Fig.s 96 a 99. Tecido tratado com ABA-F. 

Fig. 96. Volumosa célula de paênquima adjacente a um espaço intercelular; vacuolo central (V) bem 
desenvolvido, núcleo lobado (N), perfis dos plastídios (P) evidenciando frequentemente 
plastoglóbulos (seta), no citoplasma surgem, ainda, corpos lipídicos (L). 12600 x. 

Fig. 97. Porção citoplasmática de célula de parênquima vacuolizada com numerosos plastídios 
evidenciando volumosos grãos de amido (A) e plastoglóbulos (seta) no invólucro plastidial. 
24000 x. 

Fig. 98. Célula de parênquima com vários perfis de plastídios (P) alguns evidenciando amido e outros 
vários corpos (ponta de seta) com diversos graus de electronodensidade; alguns corpos surgem 
aparentemente em associação com o invólucro plastidial; N - núcleo, M - mitocôndria. 16000 x. 

Fig. 99. Pormenor de célula de parênquima com perfis de retículo endoplasmático paralelos ao núcleo 
(N) que apresenta um infundíbulo citoplasmático; assinala-se dictiossoma (D), corpo 
electronodenso (ponta de seta) e, ainda, corpo lipídico (L). 16000 x. 





6. Efeito do ácido abscísico na xilogénese in vitro 104 

rico em ribossomas e polirribossomas, cisternas de retículo endoplasmático rugoso bem 

desenvolvido, dictiossomas e vesículas associadas, plastídios, frequentemente, com amido, 

abundantes mitocôndrias, núcleo com algumas massas de cromatina condensada e ainda 

microtúbulos corticais. No entanto, no citoplasma destas células e em células pequenas situadas 

em nucleações e adjacentes a elementos vasculares, no material tratado com ABAA e com 

ABAF, observouse uma relativa abundância de corpos lipídicos (Fig.s 90 e 95 e Fig. 101). 

Elementos vasculares, não só elementos de xilema (Fig.s 87, 88, 95 e 101) mas também 

elementos de floema (Fig.s 9294 e 102) surgiam em diferentes fases do seu processo de 

ontogenia. E de salientar a abundância de elementos de floema diferenciados no tecido submetido 

à acção de ABA; esta abundância era patente em observações a nível de microscopia optica 

(resultados não documentados). 

Diferenças mais notórias foram, no entanto, detectadas ao nível bioquímico. O teor em 

clorofilas (Gráficos 6.4) no tecido que cresceu submetido à acção do ABAF surgiu nitidamente 

superior aos teores dos tecidos submetido ao ABAA e controlo que apresentaram por sua vez 
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Gráfico 6.4  Teor em clorofilas, expressas em ug/g de tecido fresco, ao fim de 15 e 30 dias de cultura 
em meios controlo (sem ABA) e com ABA autoclavado conjuntamente com o meio de 
cultura (ABAA) ou adicionado por filtragem estéril (ABAF). Médias de pelo menos seis 
determinações ± desvio padrão (sd). 

valores idênticos. A quantidade de proteínas solúveis (Gráficos 6.5) era mais baixa nos tecidos 

que cresceram no meio com ABAF do que nos tecidos que cresceram nos meios ABAA e 

D s/ABA 
□ ABAA 
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Fig.s 100 a 104. Tecido tratado com ABA-F. 

Fig. 100. Célula pequena de nódulo meristemático em região compacta de tecido, com mitocôndrias (M) 
abundantes, plastídios (P) e dictiossomas (D). 20000 x. 

Fig. 101. Célula pequena, situada em nucleação de células meristemáticas, evidenciando grande riqueza 
citoplasmática e numerosos corpos semelhantes a corpos lipídicos (L); assinála-se, ainda, 
retículo endoplasmático (RE), dictiossoma (D), plastídio (P) e núcleo (N). 13200 x. 

Fig. 102. Região de contacto de célula de parênquima com elementos condutores de floema que 
comunicam entre si por placa crivosa, de que se assinala um poro (seta), na parede comum. 
17000 x. 

Fig. 103. Pormenor de elemento de xilema em diferenciação adjacente a outro já diferenciado; os 
espessamentos secundários da parede (Ps) apresentam-se cortados transversalmente. 21600 x. 

Fig. 104. Células de parênquima adjacentes a elemento condutor de xilema diferenciado; Ps - parede 
secundária. 17000 x. 
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Gráfico 6.5 - Quantidade de proteínas, expressa em mg/g de tecido fresco, ao fim de 15 e de 30 dias de 
cultura no meio controlo (s/ ABA) e em meios contendo ABA, quer autoclavado (ABA-A) 
quer filtrado (ABA-F). Médias de pelo menos seis determinações ± sd. 

controlo. Os hidratos de carbono (Gráficos 6.6) apresentaram um padrão completamente oposto, 

com teores nitidamente superiores ao controlo nos tecidos que cresceram nos meios com ABA e 

dentro destes o tecido que cresceu no meio com ABA-F apresentou os valores mais elevados. 
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Gráfico 6.6 - Quantidade de hidratos de carbono, expressa em mg/g de tecido fresco, ao fim de 15 e de 30 
dias de cultura no meio controlo (s/ ABA) e em meios com ABA, autoclavado (ABA-A) ou 
filtrado (ABA-F). Médias de pelo menos seis determinações ± sd. 
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Análise aos 30 dias de cultura 

No fim do primeiro período de 15 dias de cultura os tecidos foram transferidos para meios 

novos, para serem submetidos a segundo período de 15 dias de cultura nas mesmas condições, 

totalizando, assim, 30 dias de cultura. 

Curiosamente, a percentagem de diferenciação de células de xilema ao fim destes 30 dias 

(Gráfico 6.3) apresentou um padrão totalmente distinto para cada situação. No tecido que cresceu 

no meio ABA-F a percentagem de elementos de xilema foi somente de 3,5%, enquanto que no 

tecido que cresceu no meio ABA-A atingiu 6,6%, ou seja, o meio com ABA-F reduziu o número 

de células de xilema em cerca de 20% relativamente ao controlo enquanto que no meio com 

ABA-A a diferenciação de elementos de xilema foi inibida em cerca de 58%. 

As determinações bioquímicas mostraram uma acentuada diminuição na quantidade de 

clorofilas (Gráfico 6.4) no material tratado com ABA-F relativamente aos 15 dias iniciais; este 

valor aproximou-se dos apresentados pelo controlo e pelo tecido tratado com ABA-A, que 

permaneceram praticamente inalterados. Os teores em proteínas solúveis (Gráfico 6.5) e em 

hidratos de carbono (Gráfico 6.6), nas três condições, apresentavam ao fim de 30 dias um padrão 

semelhante ao previamente encontrado no fim dos primeiros 15 dias de cultura. 

Para melhor visualização de conjunto os resultados das análises bioquímicas ao fim de 15 e 

30 dias de cultura apresentam-se sistematizados na Tabela 6.III. 

Tabela 6.III -Teores em clorofilas, proteínas solúveis e hidratos de carbono, expressos por unidade de massa de 
tecido fresco, ao fim de 15 e 30 dias de cultura em meios nutritivos controlo (s/ ABA), com ABA 
autoclavado (ABA-A) e com ABA adicionado por filtragem estéril (ABA-F). Médias de pelo 
menos seis determinações ± sd. 

Clorofilas 
15 dias 

Hg/g 
30 dias 

Prot. sol. 
15 dias 

mg/g 
30 dias 

Hid. Carbono mg/g 
15 dias 30 dias 

s/ABA 4,20 ±0,21 6,15 ±0,07 2,20 ±0,10 2,88 ±0,12 5,19 ±0,26 6,61 ±0,30 
ABA-A 4,65 ± 0,48 6,50 ±0,24 2,51 ±0,20 3,19 ±0,21 7,46 ± 0,64 7.87 ± 0,45 
ABA-F 13,13 ±1,54 7,70 ± 0,37 2,01 ±0,14 1,65 ±0,16 9,13 ±0,17 8,35 ± 0,30 
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Análise aos 45 dias de cultura 

No sentido de se consolidarem os resultados referentes às diferenças na capacidade 

inibitória da xilogénese obtidas pelos tratamentos com ABA-A e com ABA-F, os tecidos foram 

submetidos a um terceiro período de 15 dias, totalizando por conseguinte 45 dias de cultura, nas 

mesmas condições. No fim deste período procedeu-se unicamente à determinação do número de 

células; a percentagem de diferenciação de células de xilema nos três meios ensaiados (Gráfico 

6.7) aprentou um padrão idêntico ao anteriormente obtido ao fim de 30 dias de cultura. 

Gráfico 6.7 - Percentagem de elementos de xilema 
diferenciados nos tecidos ao fim de 
45 dias de cultura no meio controlo 
(s/ ABA) e no mesmo meio contedo 
ABA (5mg/l), autoclavado (ABA-A) 
e filtrado (ABA-F). 
Os tecidos tinham sido transferidos 
aos 15 e aos 30 dias de cultura para 
meios novos em condições corres
pondentes. Comparar com Gráfico 
6.3. 

Espectros de absorvância do ABA 

Em face da desigualdade de respostas do tecido aos tratamentos com ABA-A e com ABA-F 

facilmente se deduz que esta discriminação se deverá a desigualdade das substâncias. Por se 

pensar que o ABA tinha sido modificado pela autoclavagem, procurou-se detectar eventuais 

diferenças através dos espectros de absorvância quer na região ultra-violeta (U.V.) (Gráfico 6.8) 

quer na região infra-vermelho (I.V.) do espectro de radiações electromagnéticas. Os espectros de 

absorvância na região U.V. (gama de 190-300 nm) das soluções aquosas de ABA (quer filtrado 

quer autoclavado) na concentração usada mostraram um máximo de absorvância a 245 nm. A 

solução de meio nutritivo autoclavado ou não, apresentava entre 250 e 300 nm um máximo de 

absorvância a 270 nm (linhas 1 e 2 no Gráfico 6.8); para comprimentos de onda inferiores a 250 
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200 250 300 nm 

Gráfico 6.8 - Espectros de absorvância na região U.V. de soluções aquosas de ABA (5mg/L) autoclavado 
(ABA-A) ou filtrado (ABA-F) e de meio de cultura nas condições indicadas a seguir: 
1 - Meio de manutenção (não autoclavado) 
2 - Meio de manutenção autoclavado 
3 - Meio de manutenção (não autoclavado) + ABA filtrado 
4 - Meio de manutenção autoclavado + ABA filtrado 
5 - Meio de manutenção autoclavado + ABA autoclavado, (autoclavados conjuntamente). 

nm a complexidade do meio não permitia qualquer tipo de leitura. A adição de ABA à solução de 

meio nutritivo provocava um pequeno desvio daquele máximo de absorvância para a esquerda e 

coincidente a 265 nm em qualquer modalidade de preparação (linhas 3,4 e 5 no Gráfico 6.8). A 

nível de I.V., também, não foi possível detectar qualquer diferença entre o ABA-A o ABA-F. 



6. Efeito do ácido abscísico na xilogénese in vitro 110 

DISCUSSÃO 

Sabe-se que uma grande diversidade de processos fisiológicos e de crescimento e 

desenvolvimento vegetal são influenciados por várias fito-hormonas e que o ácido abscísico é uma 

das mais importantes no conjunto de interacções entre reguladores de crescimento (Milborrow, 

1974; Kansakar & Bajracharya, 1978). Há algumas referências à interferência do ABA com o 

processo de citodiferenciação in vitro; o ABA, adicionado antes de autoclavagem do meio 

nutritivo ou adicionado após, mas por filtração estéril, impedia a diferenciação de elementos de 

xilema em culturas de curta duração, inferiores a 21 dias, quer de explantes de Helianthus 

tuberosus (Minocha & Halperin, 1974; Watson & Halperin, 1981) quer de tecido caloso de 

Phaseolus (Haddon & Northcote, 1976). 

Comparando os valores das determinações bioquímicas apresentadas na tabela 6.II com os 

valores das determinações ao fim dos primeiros 15 dias de cultura, no controlo (s/ ABA) e no 

material submetido à acção do ABA-F e que se sistematizam na Tabela 6.III conjuntamente com 

as demais determinações efectuadas nos períodos subsequentes, verifica-se que apresentam 

semelhanças qualitativas, apesar- de os valores absolutos serem quantitativamente diferentes, i.e., 

os padrões bioquímicos analisados são semelhantes. Assim, ao fim de 14-15 dias de cultura na 

presença de ABA a síntese de clorofilas parecia surgir estimulada, as proteínas praticamente não 

sofriam alteração e ocorria uma acumulação de hidratos de carbono. 

O ABA quer autoclavado quer filtrado mostrou uma capacidade inibitória da xilogénese 

idêntica após a primeira cultura de curta duração. Em face destes resultados, que não mostraram 

diferenças notórias na percentagem de diferenciação de elementos de xilema, entre o material 

tratado com ABA-A e ABA-F, parecia ser de preferir a modalidade de preparação do meio 

utilizada por Watson & Halperin (1981), i.e., autoclavagem do ABA conjuntamente com o meio. 

As observações a nível de microscopia electrónica das células de amostras colhidas no fim 

do primeiro período de cultura dos tecidos nos meios com ABA, não mostraram alterações 

ultraestruturais drásticas relativamente às células do tecido controlo. Os aspectos ultraestruturais 

evidenciados sugerem que as células eram metabolicamente activas, nos estados de 

desenvolvimento observados nas três condições ensaiadas. No entanto, nas observações 
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efectuadas, para além de um ligeiro aumento em glóbulos lipídicos e em grânulos osmiofílicos, 

aspectos que estão de acordo com resultados referidos por Tanino et ai. (1991), ressaltou a 

abundância de amido nos plastídios das células parenquimatosas do material submetido ao ABA 

(5 mg/L; filtrado). Esta observação está de acordo com o elevado teor em hidratos de carbono 

encontrado. Os teores em clorofilas e em proteínas solúveis também apresentaram diferenças, i.e, 

ao nível bioquímico o tecido não era indiferente à modalidade de preparação do ABA. Este padrão 

de comportamento bioquímico manteve-se, de uma maneira geral, no material cultivado por mais 

15 dias, ou seja, totalizando 30 dias; no entanto, encontraram-se valores diferentes para a 

capacidade inibitória do ABA sobre a xilogénese, obtendo-se cerca de 58% de inibição com 

ABA-F e só cerca de 20% com ABA-A. Assim, neste período de 30 dias os tratamentos induziram 

respostas diferentes por parte dos tecidos não só ao nível bioquímico mas também em relação à 

percentagem de diferenciação de células xilémicas. Diferenças na percentagem de diferenciação 

de células xilémicas que, por sua vez, se mantiveram ao fim de terceiro período de 15 dias, 

totalizando, portanto, 45 dias de cultura. 

Os resultados obtidos mostraram que o tecido caloso de 5. telephium sendo sensível à acção 

do ABA, era mais ou menos sensível consoante a modalidade de preparação do meio de cultura 

contendo ABA (autoclavagem conjunta ou adição por filtração estéril). Estes resultados são 

concordantes com os obtidos por Savidge (1983b) relativamente ao efeito prejudicial da 

autoclavagem na capacidade inibitória do ABA; em explantes de Pinus contorta o ABA 

autoclavado inibia menos a formação de tecido caloso do que o ABA não autoclavado. Apesar de 

a esterilização pelo calor, aparentemente, não ter efeito nos isómeros do ácido abscísico (Wilmar 

& Doornbos, 1971, citado em Dodds & Roberts, 1982) a menor sensibilidade do tecido adviria do 

facto de estar, provavelmente, em presença de uma forma de ABA menos activa produzida pelo 

calor húmido em ambiente pressurizado. Sabe-se que substâncias que são estáveis quando 

autoclavadas em soluções aquosas puras, podem modificar-se quimicamente quando autoclavadas 

na presença de outros constituintes dos meios de cultura (Street, 1973), como será de admitir no 

caso presente. 

As diferenças bioquímicas detectadas entre o tecido controlo e o tecido tratado com a forma 

mais activa de ABA, advêm da actividade fisiológica do ABA; actividade que é devida, pelo 

menos em parte, à capacidade de influenciar fortemente a síntese de certas enzimas sem afectar 
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grandemente outras (Addicott & Lyon, 1969). Há referências de que o ABA pode actuar inibindo 

a síntese de mRNAs específicos e deste modo inibir a síntese de proteínas específicas (Villiers, 

1968; Palmer, 1985), uma interferência que poderá explicar o baixo teor em proteínas encontrado 

no material tratado com ABA-F e que já foi encontrado no estudo referente à inibição da 

xilogénese pelo ABA (Tabela 6.II). Não se sabe se a acção inibitória do ABA sobre a síntese dos 

ácidos nucleicos é directa ou indirecta, no entanto, parece que actua selectivamente na síntese de 

proteínas, ao afectar directamente só aquelas cuja síntese está sob controlo de fito-hormonas 

(Walton, 1980). 

O aumento dos teores em hidratos de carbono encontrados nas determinações bioquímicas e 

mesmo a abundância de cloroamiloplastos resultaram, provavelmente, de uma interferência do 

ABA com o metabolismo dos hidratos de carbono. Esta interpretação é suportada pelas referências 

de que o ABA diminuia a síntese da enzima hidrolítica do amido, a-amilase, nas camadas de 

aleurona da semente de cevada (Ho & Varner, 1976; Tittle & Spencer, 1986), favorecia a 

acumulação de assimilados, principalmente sacarose, em ramos destacados de plantas de 

Phaseolus coccineus L. (Hartung et ai., 1980) e estimulava a absorção de sacarose em culturas de 

células em suspensão de Bromus (Tanino et ai, 1990) ou estimulava, mesmo, a síntese de hidratos 

de carbono, provavelmente através da elevação dos níveis das enzimas gluconeogénicas 

(Palejwalaeíu/., 1985). 

Na presença de ABA o crescimento é menor, provavelmente por diminuição das divisões 

celulares como se pode depreender pelo menor número de células encontrado nos tecidos tratados 

com ABA; sabe-se que a aplicação de ABA exógeno reduz as divisões celulares em alguns 

sistemas experimentais (Newton, 1977; Saini & Aspinall, 1982; Barlow & Pilet, 1984; Nougarède 

et ai, 1987; Myers et ai., 1990). Assim, é plausível admitir-se, também, que uma diminuição do 

crescimento poderia originar uma acumulação de hidratos de carbono ou poderia ser resultado de 

uma não metabolização dos hidratos de carbono, normalmente utilizados como fonte de energia e 

como material estrutural no crescimento do tecido. 

Sabe-se que após repicagem dos tecidos ocorre tipicamente uma fase de desdiferenciação 

que acarreta uma diminuição no teor em clorofilas (Hiisemann, 1985). A elevada quantidade de 

clorofilas encontrada nos primeiros 14-15 dias de cultura nos tecidos submetidos ao ABA-F 

poderá explicar-se se se admitir que na presença de ABA não ocorreu desdiferenciação, ou foi 
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menor, e portanto não houve diminuição inicial no nível de clorofilas; esta não desdiferenciação 

poderá estar relacionada com o desvio significativo, provocado pelo ABA, no metabolismo dos 

hidratos de carbono, nomeadamente diminuição da sua utilização nos processos de crescimento. 

Há referências de que o ABA diminui grandemente o nível de clorofilas em vários modelos 

examinados (Bengtson et ai, 1977; Ryc' & Lewak, 1980). No entanto, uma diminuição acentuada 

do teor em clorofilas só veio a verificar-se com subcultura prolongada em ABA (resultados não 

incluidos); nesta situação ocorreu despigmentação gradual durante os vários meses em que se 

manteve tecido em ABA (5 mg/L; filtrado). 

O elevado número de agregados de células floémicas detectado nos tecidos tratados com 

ABA poderá ser um resultado indirecto da acção do ABA. A interferência do ABA com o 

metabolismo dos hidratos de carbono levando a uma acumulação destes compostos nos tecidos 

criou, provavelmente, condições propícias à diferenciação de células de floema uma vez que se 

sabe que o aumento na concentração de hidratos de carbono é um factor favorável à diferenciação 

de floema (Aloni, 1987). 

A fraca acção inibitória do ABA na xilogénese no primeiro período de 15 dias de cultura, 

em relação à experiência inicial, poderá explicar-se, provavelmente, pela existência de diferenças 

nos tecidos utilizados como inóculos, nomeadamente no que respeita ao estado fisiológico e à 

idade, apesar de se ter procurado utilizar sempre inóculos na mesma fase de crescimento. Os 

tecidos utilizados como inóculos no segundo tratamento com ABA (ABA-A e ABA-F) poderiam, 

assim, demorar mais tempo a responder morfologicamente às novas condições de cultura em 

virtude de possuírem níveis hormonais endógenos (acumulados no período de cultura prévio) 

diferentes dos anteriores. Esta interpretação recebe suporte pelo facto de a situção se alterar com o 

prolongamento do período de cultura. Ao nível bioquímico a resposta do tecido às novas 

condições de cultura é mais rápida mostrando que as manifestações bioquímicas antecedem as 

alterações morfológicas. 

Estes resultados mostraram que é inadequado autoclavar o ABA, a autoclavagem 

transforma-o numa forma menos activa, devendo a sua esterilização ser feita por microfiltração. 

As alterações induzidas pela autoclavagem na molécula de ABA não são detectáveis a nível 

espectrofotométrico nem na zona ultra-violeta nem na zona infra-vermelho do espectro 

electromagnético. Contudo, sendo a substância utilizada constituída por uma mistura racémica das 
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formas D e L-ácido abscísico, o recurso a estudos de polarimetria poderá eventualmente contribuir 

para elucidar qual a forma predominante após autoclavagem. 

Deve referir-se, ainda, que só parcialmente foram atingidos os objectivos iniciais. Uma parte 

foi obtida, houve redução da xilogénese, mas o tecido ao fim de vários meses de manutenção em 

meio de cultura contendo ABA perdeu gradualmente a coloração verde, passou a ter um 

crescimento menor (necessitava cerca de dois meses para duplicar de massa). O tecido passou a 

apresentai- um aspecto mais compacto e, também, maior dureza. O aumento de dureza já notado 

aquando da homogeneização do material para as determinações bioquímicas, resultou do aumento 

de espessura e aumento de rigidez das paredes celulares. Não se obteve, assim, um tecido pujante 

que permitisse utilizá-lo como fonte abundante de material. 



7. EFEITO DO SULFATO 8 DE HIDROXIQUINOLINA 

NA XILOGÉNESE 
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INTRODUÇÃO 

Nos estudos sobre diferenciação de células de xilema in vitro tem sido amplamente referida 

a importância do ciclo celular neste processo de citodiferenciação. Há referências de que as 

divisões celulares são um pré-requisito para ocorrer diferenciação xilémica e que condições de 

baixa proliferação celular são desfavoráveis à ocorrência de xilogénese (Minocha & Halperin, 

1974; Phillips & Dodds, 1977); contudo em culturas de explantes de Lactuca (Turgeon, 1975) e 

em culturas de células em suspensão provenientes do mesófilo de Zinnia (Fukuda & Komamine, 

1980b), foi possível observar diferenciação directa de células de parênquima em células de 

xilema. 

Sabe-se que o sulfato 8 de hidroxiquinolina (Quinosol), uma substância quelante com 

actividade antimicótica, em virtude de afectar a síntese dos ácidos nucleicos, interfere 

especificamente com o ciclo celular diminuindo a proliferação celular (Ferrero & de la Torre, 

1986). Trabalhos sobre a utilização de substâncias antimicóticas em culturas de tecidos mostraram 

que era possível utilizar o Quinosol para evitar e erradicar contaminações por ficomicetos, tendo 

sido determinada a concentração mínima necessária para impedir o crescimento de vários fungos 

(Santos et ai., 1986; 1987). Sabendo que aquela substância em concentrações elevadas reduzia a 

proliferação celular procurou-se determinar se poderia ocorrer xilogénese em condições de 

crescimento reduzido e, também, quais os possíveis efeitos da substância sobre as células. 

RESULTADOS 

Crescimento do tecido 

No fim do período de cultura de 15 dias o crescimento do tecido surgiu afectado pela 

presença de sulfato de 8-hidroxiquinolina (Quinosol), diminuindo com o aumento das 

concentrações da substância (Gráfico 7.1). No meio de cultura com 20,55 (J.M de Quinosol o 

crescimento foi ligeiramente afectado (-5%); com 41,10 (iM de Quinosol (concentração mínima 

inibitória para vários ficomicetos) diminui cerca de 22%, e com 82,20 |iM, não sendo bloqueado 

apresentou, no entanto, uma redução considerável (-36%). O tecido que cresceu nesta situação 
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Gráfico 7.1  Percentagem de crescimento dos tecidos, ao fim de 15 dias de cultura na presença de 
diferentes concentrações de Quinosol. 

apresentava despigmentação e zonas acastanhadas na superfície da massa em cultura 

contrariamente aos tecidos que cresceram na presença de 20,55 e 41,10 (iM de Quinosol que do 

mesmo modo que o controlo apresentavam uma côr verde. 

Número de células 

A quantificação do número de células por grama de tecido fresco no fim do período de 

cultura, permitiu verificar (Gráfico 7.2) que o número de células de parênquima nos tecidos que 

cresceram com Quinosol era menor do que no controlo, diminuindo com o incremento da 

concentração da substância; pelo contrário o número de células de xilema, maior nos tecidos 

tratados com Quinosol, aumentava com o aumento na sua concentração. Este aumento 

considerável no número de elementos de xilema é melhor apreciado através da representação 

percentual do seu número relativamente às células de parênquima conforme se pode ver no 

Gráfico 7.3. 
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Gráfico 7.3  Percentagem de elementos de xilema relativamente às células de parênquima diferenciados 
nos tecidos ao fim de 15 dias de cultura em meios com concentrações crescentes de 
Quinosol. 



Fig. 105 a 109. Tecido controlo. 

Fig. 105. Células de parênquima volumosas, muito vacuolizadas, com o citoplasma confinado a uma 
faixa encostada à parede celular devido à turgecência de, geralmente, um único e grande 
vacúolo central (V), para onde fazem saliência, devido às suas dimensões, o núcleo (N) e os 
plastídios (P). Plastídios com grana num estroma rico em ribossomase polirribossomas (seta) e 
onde é possível observar inclusões tubulares. Outras estruturas e organelos como mitocondrias 
(M), retículo endoplasmático (RE), dictiossomas aparecem também distribuídas por toda a 
faixa citoplasmática. 26600 x. 

Fig. 106. Células condutora de floema (F) em diferenciação adjacente a uma célula de parênquima. 
18000 x. 

Fig. 107. Elemento de xilema em diferenciação, além dos espessamentos secundários da parede (Ps) é 
visível parte da massa protoplasmática. 11900 x. 

Fig. 108. Região de células pequenas, do tipo meristemáfico, pouco vacuolizadas, adjacentes a 
elementos condutores de floema de que se assinala uma placa crivosa (PCr). 8800 x. 

Fig. 109. Agregado de células pequenas meristemáticas adjacentes a elementos condutores de xilema de 
que se assinala a parede secundária (Ps). Estas células evidenciam um padrão de divisão 
longitudinal e parecem surgir por divisões desiguais das grandes células de parênquima. 8800x. 
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Observações ultraestruturais 

As células de parênquima dos tecidos tratados com as diferentes concentrações de quinosol 

(Fig.s 110, 114 e 116) não mostraram diferenças ultraestruturais notórias relativamente às células 

equivalentes no tecido não tratado (Fig. 105). As células meristemáticas e as pequenas células 

adjacentes aos elementos vasculares nos tecidos tratados com Quinosol (Fig.s 111, 112 e 117) 

apresentaram uma organização e uma estrutura geral semelhante às do controlo (Fig. 108 e 109). 

Os elementos de floema e em particular de xilema apresentaram, nas diversas fases de 

desenvolvimento estudadas, uma estrutura normal e semelhante em todas as situações em apreço 

(controlo, Fig.s 106 e 107; 41,10 |iM quinosol, Fig.s 111 e 113; 82,20 \xM quinosol, Fig.s 115 e 

117). Eram ainda observáveis células que, tal como no tecido cultivado no meio controlo, 

acumulavam taninos. 

Determinações bioquímicas 

Para melhor avaliai- o efeito dos diferentes tratamentos nos tecidos em cultura efectuaram-se 

determinações bioquímicas. No fim do período de cultura, os teores em proteínas solúveis nos 

tecidos que cresceram nos meios com Quinosol não apresentaram diferenças significativas em 

relação ao controlo (Tabela 7.1). 

Tabela 7.1 - Conteúdo em proteínas solúveis e em hidratos de carbono (mg/g tecido seco) e percenta
gem de água nos tecidos cultivados durante 15 dias na presença de diferentes concentrações 
de sulfato de 8-hidroxiquinolina (Quinosol). Médias ± desvios padrão (sd). 

Quinosol uM 

0.00 (controlo) 20,55 41,10 82,20 

Proteínas solúveis (mg/g t.s.) 13,6 ±1,9 13,1 ±0,6 12,2 ±0,8 14,0 ±0,8 
Hidratos carbono (mg/g t.s.) 168,9 ±10,9 151,1 ±9,0 150,8 ±1,4 238,5 ±27,5 
Conteúdo de água (%) 96,49 ±0,12 96,43 ±0,04 96,11 ±0,07 96,06 ±0,05 

O conteúdo em hidratos de carbono apresentou uma pequena diminuição nos tecidos que 

cresceram sob a acção de 20,55 e 41,10 U.M de Quinosol, enquanto que no tecido tratado com a 

dose máxima ensaiada (82,20 U.M Quinosol) aquele conteúdo aumentou consideravelmente 

(Tabela 7.1) apesar de o tecido crescer menos do que os tecidos tratados com as doses menores de 



Fig.s 110 a 113. Tecido tratado com 41 p.M de Quinosol. 

Fig. 110. Células de parênquima vacuolizadas com uma ultraestrutura aparentemente normal. V -
vacuole P - plastidio, N - núcleo, M - mitocôndria. 16100 x. 

Fig. 111. Células de região floémica. As células com paredes claras são células irmãs e correspondem a 
futuros elementos condutores de floema que estabelecem continuidade através de 
plasmodésmios (pi) ; D - dictiossoma, P - platídeo, V - vacúolo. 25200. 

Fig. 112. Célula de parênquima adjacente a um elemento condutor de xilema diferenciado; Ps - parede 
secundária. 21000 x. 

Fig. 113. Elemento de xilema em diferenciação de que se assinala o núcleo (N), retículo endoplasmático 
rugoso (RER), dictiossoma (D) e os espessamentos secundários da parede (Ps). 24000 x. 





7. Efeito do Quinosol na xilogénese 122 

Quinosol. O conteúdo em água diminuiu ligeiramente nos tecidos sob a acção de Quinosol 

(Tabela 7.1). 

Os teores em lenhina e fenóis solúveis nos tecidos, curiosamente com um padrão de 

comportamento paralelo, apresentaram um pequeno aumento na presença de 20,55 |iM Quinosol 

mas diminuiram com as doses mais elevadas, conforme se pode ver no Gráfico 7.4. 
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Gráfico 7.4  Conteúdo em lenhina (barras claras) e em fenóis solúveis (barras escuras) nos tecidos no 
fim de 15 dias de cultura em meios com diferentes concentrações de Quinosol. Cada valor 
de lenhina e de fenóis é o valor médio de pelo menos três amostras. Os teores em lenhina e 
em fenóis solúveis apresentam um coeficiente de correlação de 95.6%. 

Localização de lenhina 

Com aplicação de floroglucinaHCl, um teste histoquímico clássico para detecção de 

lenhina e que dá uma coloração vermelha, as camadas celulares periféricas de algumas massas de 

tecido caloso coraram intensamente de vermelho, conforme se pode ver na Fig. 118. 



Fig.s 114 a 117. Tecido tratado com 82,2 pM de Quinosol. 

Fig. 114. Célula de parênquima, volumosa e adjacente a um espaço intercelular (*), com uma 
ultraestrutura aparentemente normal; N - núcleo, M - mitocôndria, P - plastídio, RER - retículo 
endoplasmático rugoso, V - vacuole 22400 x. 

Fig. 115. Pormenor de elemento de xilema em diferenciação e identificável pelas paredes secundárias 
(Ps), com citoplasma ainda intacto onde se assinalam diversas estruturas como vesículas (ponta 
de seta), mitocôndrias (M), dictiossoma (D), retículo endoplasmático rugoso (RER) e 
polirribossomas (seta). 24800 x. 

Fig. 116. Pequena célula de parênquima com aspecto metabolicamente activo onde se assinala núcleo 
(N) lobado, platídeo em situação sugestiva de divisão (P), mitocôndrias (M), dictiossoma (D) 
num citoplasma com perfis de retículo endoplasmático, numerosas vesículas e ribossomas. 
21600 x. 

Fig. 117. Região de contiguidade de células de parênquima com elemento de xilema em fase final de 
lise citoplasmática. 21000 x. 





Fig. 118. (a) Coloração vermelha na superfície de massas de tecido caloso, após aplicação do leste 
Floroglucina-HCl para identificação de lenhina. (b) Pormenor da massa de tecido 
anterior; as células da superfície surgem bem delimitadas pela coloração vermelha. 
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DISCUSSÃO 

De acordo com estudos sobre diferenciação de elementos de xilema e divisão celular 

(Minocha & Halperin, 1974; Phillips & Dodds, 1977), a frequência de diferenciação de células de 

xilema é geralmente muito baixa em condições desfavoráveis à proliferação celular. A favor da 

hipótese de que a divisão celular deve anteceder a diferenciação encontram-se estudos com 

expiantes de caules de Coleus (Fosket, 1970) e com explantes de raiz de ervilheira (Shininger, 

1975, citado em Shininger, 1979) que mostraram que a inibição da síntese de DNA com 

5-fluorodeoxiuridina (FUdR) bloqueava as divisões celulares e impedia totalmente a formação de 

elementos de xilema. Por outro lado, a hipótese oposta de que a síntese DNA não é essencial para 

a diferenciação e de que os elementos de xilema podem diferenciar-se directamente sem divisão 

celular é suportada pelos estudos com culturas de explantes de Lactuca sativa (Turgeon, 1975) e 

de células isoladas do mesófilo de Zinnia elegans (Fukuda & Komamine, 1980b; 1981a). 

Comparando o crescimento dos tecidos (Gráfico 7.1) com o número de células (Gráfico 7.2) 

verifica-se que a diminuição no crescimento é acompanhada por uma diminuição no número de 

células de parênquima. O Quinosol interfere com o crescimento, provavelmente, através da 

diminuição das divisões celulares uma vez que se sabe que esta substância prolonga a fase S do 

ciclo celular diminuindo, assim, a velocidade de síntese de DNA (Ferrero & de la Torre, 1986). O 

Quinosol é um inibidor das divisões nas células vegetais quando utilizado em concentrações 

elevadas, 2 mM; interfere com a actividade das polimerases do DNA e do RNA actuando como 

agente quelante dos iões Mg e Mn (Ferrero & de la Torre, 1986). 

Sabe-se que a auxina é necessária para a xilogénese porque estimula e mantém as divisões 

celulares em cultura (Phillips, 1980). Por outro lado, sabe-se que as células em divisão produzem 

auxina e que os elementos de xilema não se formam na ausência de auxina. Uma vez que auxinas 

e citocininas são necessárias para a divisão celular e a diferenciação de elementos de xilema 

(Fosket & Torrey, 1969; Dalessandro & Roberts, 1971; Kohlenbach et ai, 1982), não é de 

surprender que as células de xilema estejam tão estreitamente associadas com as células em 

divisão. Fukuda & Komamine (1980b) sugeriram também que a auxina tinha um papel mais 

directo na indução da xilogénese, uma vez que células, provenientes do mesófilo de Zinnia, 

cultivadas na presença de auxina se diferenciavam em células de xilema sem sofrerem divisão 
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celular. Fukuda & Komamine (1981a) mostraram, ainda, que as alterações moleculares 

responsáveis pela reprogramação de genes, e que podem ser iniciadas pelas fito-hormonas, 

poderão não ocorrer durante a duplicação do DNA ou durante a mitose mas ocorrer durante a fase 

Gl no ciclo celular; a sequência de citodiferenciação, uma vez iniciada, poderia continuar 

independentemente da progressão do ciclo celular. Durante a diferenciação de elementos de 

xilema pode ocorrer síntese de algumas sequências de DNA necessárias para a citodiferenciação, 

como ocorre no sistema proveniente do mesófilo de Zinnia (Fukuda & Komamine, 1981b). 

O Quinosol diminuiu a proliferação celular mas não a diferenciação de células de xilema, 

que pelo contrário aumentou. Não havendo redução no número de células de xilema por acção do 

Quinosol, poder-se-á concluir que na cultura de tecido de S. telephium não é necessária uma 

elevada taxa de divisões celulares para ocorrer diferenciação de células de xilema, a exemplo do 

que ocorre em outros sistemas (Fukuda & Komamine, 1981a; Reynolds, 1986). Os resultados 

obtidos por Reynolds (1986) com a aplicação de "chlorsulfuron"[l] em culturas em suspensão de 

Solanum carolinense mostraram que aquele herbicida apesar de inibir quase completamente as 

divisões celulares não tinha qualquer efeito na formação de elementos de xilema, indicando, 

também, que as divisões celulares não são um pré-requisito para o início da xilogénese in vitro. 

Nos sistemas in vitro, mesmo quando as divisões celulares são bloqueadas, a auxina e citocinina 

que normalmente seriam produzidas pelas células em divisão, são fornecidas pelo meio de cultura 

de modo que a diferenciação de células de xilema pode prosseguir na ausência de divisões 

celulares (Lancaster & Rowan, 1985). 

As observações a nível de microscopia electrónica das células dos tecidos que cresceram na 

presença de 20,55 e 41,10 (iM de Quinosol não mostraram alterações estruturais significativas nos 

diversos tipos de células estudados (volumosas células de parênquima, células do tipo 

meristemático e células adjacentes aos elementos vasculares) relativamente aos tipos de células 

equivalentes no tecido controlo. Nos tecidos tratados com 82,20 |iM de Quinosol algumas células 

da superficie apresentavam alterações enquanto que nas células situadas mais profundamente na 

massa de tecido caloso se encontrava, frequentemente, uma ultraestrutura celular normal. As 

alterações citoplasmáticas relacionadas com o espessamento das paredes e com a degenerescência 

da massa protoplasmática no fim do processo de diferenciação das células de xilema eram 

[ 1 ] Herbicida que inibe as divisões celulares impedindo a progressão do ciclo celular nas fases G1 e G2 
sem afectar as fases S e M. 
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idênticas em todas as situações observadas. Nos tecidos tratados com 41,10 e com 82,20 |j.M de 

Quinosol foi possível encontrar uma abundância elementos de xilema em diferenciação, sugerindo 

que o elevado número daquelas células quantificado no material tratado advinha de células 

diferenciadas no fim do período de cultura. 

Apesar de o teor em proteínas nos tecidos tratados com Quinosol não ser significativamente 

diferente do controlo, a pequena diminuição no nível proteico no material tratado com 20,55 e 

41,10 [iM de Quinosol pode ser explicada pela interferência do Quinosol com a síntese proteica, 

uma vez que se sabe que o Quinosol diminui a quantidade de RNA (Ferrero & de la Torre, 1986) e 

deste modo diminui a síntese de proteínas. No entanto, com a concentração máxima de Quinosol 

usada o conteúdo em proteínas surgiu ligeiramente elevado, devido provavelmente a processos 

hidrolíticos que ocorreram durante a senescência das camadas superficiais do tecido tratado com a 

dose máxima. Este tecido apresentou também o conteúdo mais elevado de hidratos de carbono, 

como decorrência provável de uma não mobilização de produtos de reserva tais como amido, 

usado normalmente na síntese de carbo-hidratos e de outras moléculas estruturais, assim como 

fonte de energia no crescimento celular. 

O número de elementos de xilema aumentou nos tecidos tratados com Quinosol e atendendo 

a que as paredes destas células são, de uma maneira geral, lenhificadas, de acordo com as 

descrições da literatura, era de esperar um aumento concomitatante nos teores em lenhina. No 

entanto, verificou-se que os teores em lenhina diminuíram a partir de 41,10 LXM de Quinosol. 

Nesta cultura de tecido caloso deve ocorrer biossíntese e deposição de um composto extracelular 

do tipo lenhina nas células de parênquima. É plausível admitir-se que nas paredes das células da 

superfície do tecido se deposita material polifenólico, com predomínio de uma lenhina do tipo 

guaiacil em virtude da coloração vermelha aí obtida com o testes clássico com floroglucinol-HCl; 

as células de xilema ocorrem mais internamente na massa de tecido. Considera-se, de uma 

maneira geral, que uma coloração vermelha com este teste é indicativa da presença de álcoois 

coniferil típicos das lenhinas guaiacil; as lenhinas do tipo siringil não coram com o reagente 

floroglucinol-HCl (Lewis & Yamamoto, 1990). Nas células e tecidos em cultura a deposição de 

lenhina ocorre nos elementos de xilema e, de uma maneira geral, ocorre também nas células de 

parênquima, nomeadamente nas paredes celulares adjacentes a espaços intercelulares (Butcher, 

1977). Em tecido caloso da planta do chá e em culturas de células em suspensão de Acer 
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pseudoplatanus (referências em Zaprometov, 1988b) a lenhina não foi detectada nos elementos de 

xilema mas sim nas paredes de outras células. Em explantes de medula de Lactuca foram descritas 

duas fases de formação de lenhina; na primeira fase a lenhina formava-se antes de se observarem 

elementos de xilema e localizava-se principalmente na periferia dos explantes (Miller et ai, 

1985). No sistema experimental utilizado por Lancaster & Rowan (1985) a deposição de lenhina 

eram mais abundantes na superfície dos expiantes. Deste modo, e conforme referido por Miller & 

Roberts (1986), o conteúdo total em lenhina não deve ser usado para avaliar quantitativamente a 

formação de elementos de xilema em virtude de poder ocorrer biossíntese de lenhina não 

associada com as paredes destas células, i.e., poder ocorrer, também, nas paredes dos elementos 

de parênquima. 

O aumento na concentração de Quinosol de 20,55 para 41,10 e para 82,20 |lM originou uma 

notória diminuição na formação de lenhina e de compostos semelhantes a lenhina, devido, 

provavelmente, à interferência do Quinosol com o metabolismo fenilpropanoide, uma vez que se 

verificou que o Quinosol nas concentrações de 41,10 e 82,20 |iM reduzia, também, a formação de 

compostos fenólicos solúveis (Gráfico 7.4). Sabe-se que as culturas de tecidos, de uma maneira 

geral, sintetizam poucos compostos secundários e em menores quantidades do que as plantas 

parentais e que a capacidade dos tecidos vegetais in vitro para sintetizai- compostos secundários 

depende em grande parte da composição do meio nutritivo (particularmente no que respeita às 

fontes e quantidades de azoto), dos reguladores de crescimento, assim como da iluminação 

(Zaprometov, 1988b). No entanto, na cultura de S. telephium a formação de compostos 

secundários nomeadamente taninos parece ser uma característica relacionada com a espécie 

vegetal já que os idioblastos taníferos têm também uma ocorrência normal nas folhas de plantas 

desta espécie. 

Estes resultados mostraram que com a utilização do Quinosol, uma substância que tem 

actividade antimicótica, é possível reduzir a proliferação das células de parênquima na cultura de 

S. telephium sem diminuir a diferenciação de células de xilema. Mostraram, ainda, que os tecidos 

com numerosos elementos de xilema sintetizaram menos lenhina do que os tecidos com poucos 

elementos de xilema; não havia uma correlação entre o número de elementos de xilema e o 

conteúdo em lenhina. 
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INTRODUÇÃO 

A abundância e acessibilidade de azoto são factores primordiais na produtividade das 

plantas, nomeadamente na produção de cereais e, mesmo, no aumento da produtividade e no 

melhoramento da qualidade das madeiras; por isso, a influência de níveis de azoto e de iões como 

o amónio e o nitrato, assim como a absorção e assimilação de azoto têm sido largamente 

estudados em numerosas experiências de campo e de laboratório. Sabe-se que a diferenciação 

celular e, em particular, a citodiferenciação de elementos de xilema em culturas de tecidos 

vegetais, é um processo dependente do tipo e concentração dos reguladores de crescimento e das 

fontes de carbono e de azoto presentes no meio de cultura (Phillips, 1980; Fukuda & Komamine, 

1985; Roberts, 1988c). Apesar de se saber que o nível e a forma de azoto presentes nos meios de 

cultura influenciam a citodiferenciação xilémica, são ainda poucos os trabalhos realizados nesta 

área e os resultados são em alguns aspectos discordantes. Phillips & Dodds (1977) descreveram 

que ocorria um aumento na percentagem de elementos de xilema quando se reduzia o azoto total 

(N03" e NH4
+) do meio de cultura. A diferenciação de elementos de xilema a partir de células 

isoladas de mesófilo de Zinnia elegans (Fukuda & Komamine, 1980a) era estimulada por baixa 

concentração de amónio (1 mM) e a concentração óptima de nitrato para a formação destas células 

era 20 mM. Enquanto os primeiros autores observaram citodiferenciação na ausência de azoto 

inorgânico, os segundos observaram que o fenómeno não ocorria na ausência de nitrato. 

Se por um lado se torna desnecessário salientar a importância do conhecimento dos 

parâmetros que condicionam fenómeno tão básico como a citodiferenciação xilémica por outro 

lado, como se pode concluir das referências acima mencionadas, existem algumas observações 

contraditórias o que aponta para o interesse de prosseguir com estudos nesta área. 

A abordagem inicial do estudo referente à influência da fonte e quantidade de azoto no 

crescimento do tecido de S. telephium e no processo de diferenciação xilémica, envolveu a 

elaboração de diversos meios de cultura contendo azoto em diferentes quantidades e diferentes 

formas disponíveis para o tecido como descrito em Material e Métodos. A influência dos 

diferentes meios no tecido caloso de 5. telephium foi avaliada através da quantificação do 

crescimento, do número de células de parênquima e de xilema, e da determinação dos teores em 

clorofilas, em proteínas solúveis e em lenhina. 
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RESULTADOS 

Tendo amónio como única fonte de azoto, o crescimento do tecido (Tabela 8.1), avaliado por 

variação de massa, aumentava com o aumento na concentração deste ião até 3,0 mM, situação que 

conduziu à maior massa. No entanto, na concentração máxima ensaiada, 4,0 mM, a massa de 

tecido surgiu consideravelmente diminuida. O doseamento de lenhina nos tecidos forneceu valores 

com um padrão paralelo ao do crescimento, mostrando também uma diminuição a 4,0 mM no 

entanto menos pronunciada. Do mesmo modo o teor em clorofilas aumentou na presença de 

amónio a partir de 1,0 mM até 3,0 mM. Contrariamente, o teor em proteínas solúveis surgiu 

elevado somente com a maior concentração de amónio (Tabela 8.1). Nestes tecidos que cresceram 

só com amónio (Gráfico 8.1) o número de células de parênquima por unidade de massa de tecido 

fresco surgiu ligeiramente incrementado quando na presença de 1,0 mM de amónio, concentração 

que permitiu que o número de elementos de xilema se mantivesse relativamente elevado ainda que 

com valores ligeiramente inferiores aos obtidos na ausência de amónio ; concentrações superiores 

a 1,0 mM de amónio levavam a uma diminuição acentuada no número de células de parênquima e 

de xilema. 

Nos meios de cultura com as diferentes concentrações de amónio ensaiadas e com nitrato na 

concentração de 24,70 mM, o crescimento por aumento de massa e o teor em proteínas solúveis 

(Tabela 8.II) apresentaram valores máximos com a concentração de 2,0 mM de amónio. 

Concentrações de amónio superiores ou inferiores a 2,0 mM não eram favoráveis ao crescimento e 

ao conteúdo em proteínas solúveis dos tecidos com excepção para a concentração de 4,0 mM que 

permitiu um elevado teor em proteínas. Observando a Tabela 8.II verifica-se que o teor em 

clorofilas partindo de valores absolutos mais elevados (35,4 \ig/g com amónio 0,0 mM) do que na 

situação anterior (Tabela 8.1) apresentou também um padrão idêntico, aumentando com o 

incremento da concentração de amónio até 3,0 mM e diminuindo com a dose máxima deste ião. O 

conteúdo em lenhina não apresentou diferenças notórias nos tecidos que cresceram com as 

concentrações de 0,0, 1,0 e 2,0 mM amónio, mas diminuiu acentuadamente com concentrações 

superiores acompanhando de certo modo o menor crescimento que ocorreu nos meios com estas 

concentrações mais elevadas de amónio. Dentro deste esquema ensaiado, i.e, com 24,70 mM 

nitrato e várias concentrações de amónio, o tecido que cresceu sem amónio apresentou o número 



8. Influência de níveis de azoto no crescimento e metabolismo do tecido em cultura de curta duração 132 

TABELA 8.1  Percentagem de crescimento por aumento de massa, teores em clorofilas (|ag/g de tecido 
fresco), proteínas solúveis (mg/g de tecido fresco) e lenhina (AA280/mg paredes celulares) 
nos tecidos após 9 dias de cultura em meios nutritivos sem nitrato e com amónio nas 
concentrações de 0,0, 1,0, 2,0, 3,0 e 4,0 mM. Cada valor de crescimento representa a média 
de 8 amostras, os valores de clorofilas, proteínas solúveis e de lenhina são médias, de pelo 
menos 4 amostras, ± desvios padrão. 

N03" mM 
0,00 

NH4
+ mM 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 

% Crescimento 49,2 73,0 74,6 84,0 57,4 

Clorofilas (ng/g) 21,4 ± 4,7 21,3 ±0,6 32,0 ±5,9 36,2 ± 4,6 36,0 ± 6,0 

Proteínas (mg/g) 1,30 ± 0,26 1,29 ±0,12 1,35 ± 0,07 1,24 ±0,05 1,58 ±0,43 

Lenhina (AA280/mg p.c.) 0,176 ±0,021 0,207 ±0,023 0,209 ±0,027 0,236 ±0,030 0,224 ±0,020 

mais elevado de células de parênquima por unidade de massa de tecido fresco; adicionando 

amónio o número destas células era menor e diminuia com o aumento da concentração deste ião 

(Gráfico 8.2). No respeitante aos elementos de xilema, verificouse que o seu número surgia 

diminuido no meio de cultura com 2,0 mM de amónio, aumentando com valores inferiores e 
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Gráfico 8.1  Variação no número de células de parênquima (Q) e de xilema (■) dos tecidos em função 
da concentração de amónio nos meios nutritivos, sem nitrato, ao fim de 9 dias de cultura. 
Médias com um erro < 10% para p<0,05. 
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TABELA 8.II  Percentagem de crescimento, teores em clorofilas (ug/g ecido fresco), proteínas solúveis 
(mg/g tecido fresco) e lenhina (AA280/mg paredes celulares) nos tecidos após 9 dias de cul

tura em meios nutritivos com nitrato na concentração fixa de 24,70 mM e com as 
concentrações de amónio indicadas. Valores médios conforme referido na Tabela 8.1. 

N03" mM 

24,70 

0,0 1,0 

NH4
+ mM 

2,0 3,0 4,0 

% Crescimento 

Clorofilas (|ig/g) 

Proteínas (mg/g) 

Lenhina (AA280/mg p.c.) 0,182 ±0,003 0,190 ±0,024 0,185 ±0,016 0,161 ±0,010 0,154 ±0,011 

57,3 49,3 64,2 44,1 36,0 

35,4 ± 5,0 36,8 ±4,1 37,2 ±4,1 39,2 ±5,1 38,5 ±3,7 

1,53 ±0,04 1,40 ±0,04 2,53 ±0,01 1,92 ±0,06 2,20 ±0,12 

superiores a esta concentração. Nestas condições, em que estão presentes no meio nitrato e 

amónio, o número máximo dos elementos de xilema é obtido a 4,0 mM de amónio, situação que 

corresponde ao menor número de células de parênquima e à menor percentagem de crescimento. 
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Gráfico 8.2 

2.0 
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Influência da concentração de amónio no número de células de parênquima (O) e de xilema 
(■) ao fim de 9 dias de cultura dos tecidos em meios nutritivos, com 24,70 mM nitrato. 
Médias com um erro < 10% para p<0,05. 
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Com nitrato como única fonte de azoto o crescimento dos tecidos (Tabela 8.III) aumentava com o 

aumento na concentração daquele ião até 37,05 mM, com a concentração máxima, 49,40 mM, o 

crescimento diminuia. Os teores em clorofilas mostraram um padrão que, de uma maneira geral, 

aumentava com o aumento na concentração de nitrato. O mesmo se verifica para o teor em 

proteínas solúveis. O conteúdo em lenhina mostrou um padrão oposto, diminuindo com o aumento 

na concentração de nitrato a partir de 12,35 mM (Tabela 8.III). Nestas condições, sem amónio, o 

número de células de parênquima aumenta na presença de nitrato até 24,70 mM, diminuindo com 

concentrações superiores (Gráfico 8.3); analisando o padrão do número de células de xilema 

verifica-se que o número destas células parece ser favorecido somente com 12,35 mM nitrato 

diminuindo com concentrações acima deste valor. 

Com a concentração fixa de 2,0 mM de amónio e variando a concentração de nitrato o 

crescimento, avaliado por variação de massa (Tabela 8.IV), diminuiu com o aumento da 

concentração deste ião, sendo menos desfavorável o meio que continha 24,70 mM de nitrato; esta 

situação correspondia à do meio de manutenção (com 24,70 mM de nitrato e 2,0 mM de amónio). 

O teor mais elevado em lenhina surgia no meio só com amónio (0,0 mM nitrato) e diminuía com 

concentrações crescentes de nitrato, acompanhando, de uma maneira geral, o decréscimo no 

crescimento dos tecidos. O conteúdo em proteínas aumentava, de uma maneira geral, com o 

aumento na concentração de nitrato, apresentando, no entanto, o valor mais elevado com a 

concentração de 24,70 mM de nitrato. Com a adição de 12,35 mM de nifrato ao meio com 2,0 mM 

amónio, o teor em clorofilas aumentava e apresentava valores elevados que se mantinham 

aumentando a concentração deste ião para 24,70 mM, acima desta concentração o teor em 

clorofilas diminuia acompanhando a diminuição no crescimento que por sua vez resultava 

provavelmente da diminuição no número de células de parênquima. Comparando o crescimento 

(Tabela 8.IV) com o número de células de parênquima (Gráfico 8.4) reconhece-se que o 

crescimento obtido nas concentrações de 0,0 e 12,35 mM de nitrato resultava fundamentalmente 

de alargamento celular já que o número de células de parênquima era consideravelmente baixo. 

Na presença de 2,0 mM de amónio a adição de nitrato e o aumento da sua concentração até à 

concentração usada no meio de manutenção incrementa o número de células de parênquima 

(Gráfico 8.4), a partir deste valor há uma diminuição gradual no número daquelas células; em 

qualquer situação, nestas condições (com diversas concentrações de nitrato e 2,0 mM de amónio) 
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TABELA 8.III  Percentagem de crescimento, teores em clorofilas (ug/g tecido fresco), proteínas solúveis 
(mg/g tecido fresco) e lenhina (AA280/mg paredes celulares) nos tecidos após 9 dias de 
cultura em meios nutritivos sem amónio e com as concentrações de nitrato indicadas. 
Valores médios conforme referido na Tabela 8.1 

NH4
+mM 

0,0 

0,00 12,35 
N03" mM 

24,70 37,05 49,40 

% Crescimento 49,2 

Clorofilas (|ag/g) 21,4 ± 4,7 

Proteínas (mg/g) 1,30 ± 0,26 

Lenhina (AA280/mg p.c.) 0,176 ±0,021 

49.7 57,3 

32.8 ± 7,2 35,4 ± 5,0 

1,36 ±0,08 1,53 ±0,04 

0,205 ±0,014 0,182 ±0,003 

76,2 

35,3 ± 2,1 

1,40 ±0,07 

0,176 ±0,007 

57,2 

45,6 ±4,7 

1,52 ±0,04 

0,159 ±0,008 

o número de células de parênquima é sempre inferior ao apresentado pelos tecidos que cresceram 

em concentrações iguais de nitrato mas sem amónio (Gráfico 8.3). O número de células de xilema 

parece ser pouco afectado, subindo ligeiramente com o aumento na concentração de nitrato. 
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Gráfico 8.3  Influência da concentração de nitrato no número de células de parênquima (O) e de xilema 
(■) ao fim de 9 dias de cultura dos tecidos em meios nutritivos, com 0,0 mM amónio. 
Médias com um erro <10% para p<0,05. 
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TABELA 8.IV  Percentagem de crescimento, teores em clorofilas (|xg/g tecido fresco), proteínas solúveis 
(mg/g tecido fresco) e lenhina (AA280/mg paredes celulares) nos tecidos após 9 dias de 
cultura em meios nutritivos com 2,0 mM de amónio e com as concentrações de nitrato in
dicadas. Valores médios conforme referido na Tabela 8.1 

NH4 mM 
2,0 

0,00 12,35 
N03" mM 

24,70 37,05 49,40 

% Crescimento 

Clorofilas (ug/g) 

Proteínas (mg/g) 

74,6 

32,0 ±5,9 

1,35 ±0,07 

53,1 

38,3 ± 2,0 

1,58 ±0,05 

64,2 

37,2 ±4,1 

2,53 ± 0,01 

49,9 

33,0 ±5,8 

2,19 ±0,05 

42,5 

30,0 ±4,0 

2,29 ± 0,09 
Lenhina (AA280/mg p.c.) 0,209 ±0,027 0,203 ±0,005 0,185 ±0,016 0,173 ±0,007 0,144 ±0,008 

Deve referirse que o crescimento evidenciado pelo tecido nas diversas sequências de meios 

ensaiados, resultantes das diferentes combinações de nitrato e amónio, foi confirmado com 

segunda determinação nas mesmas condições. Esta repetição mostrou padrões de crescimento 

idênticos aos primeiros padrões de crescimento, com um coeficiente de correlação superior a 70% 

(resultados não apresentados). 

N? de células 
parênquima/g 
tecido fresco 

1800000 

1600000 j 

1400000 

1200000 • 

1000000 

800000 i 

600000 

400000 

200000 

0 
0.00 

2,0 mM Amónio Ne de células 
xilema/g 

tecido fresco 
500000 

400000 

300000 

200000 

100000 

0 
12.35 24.70 37.05 49.40 

Nitrato (mM) 
Gráfico 8.4  Influência da concentração de nitrato no número de células de parênquima (□) e de xilema 

(■) ao fim de 9 dias de cultura dos tecidos em meios nutritivos, com 2,0 mM amónio. Médias 
com um erro <10% para p<0,05. 
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DISCUSSÃO 

O crescimento dos tecidos em cultura está dependente, entre outros nutrientes, de grandes 

quantidades de carbono e azoto. Ainda que, em algumas circunstâncias, os tecidos em 

desenvolvimento possam fixar fotossinteticamente dióxido de carbono, na grande maioria das 

situações o carbono e o azoto são provenientes do meio de cultura (Híisemann, 1985; Brulfert et 

ai, 1987; Kluge et ai., 1987). 

Os resultados obtidos em tecido caloso de S. telephium mostraram que neste sistema a forma 

e a quantidade de azoto inorgânico presente no meio de cultura influencia não só a 

citodiferenciação mas também o crescimento e os parâmetros bioquímicos analisados. Tem sido 

referido que o amónio em concentrações não tóxicas é menos propício para o crescimento, 

nomeadamente de raízes destacadas e de células em cultura, do que o nitrato (Brambilla et ai., 

1986; Loyola-Vargas & Sanchez de Jimenez, 1986). No entanto, comparando os valores da 

percentagem de crescimento quantificados nos tecidos de S. telephium crescidos em meios 

contendo apenas amónio como fonte de azoto com os obtidos em meios que possuíam só nitrato 

verifica-se que o amónio era mais favorável. É, portanto, possível obter crescimento em meios só 

com amónio, tal como descrito por Behrend & Mateles (1975), para diversas culturas de células 

em suspensão. Porém, se fôr contabilizado o número de células (parênquima e xilema) constata-se 

que o maior número por grama de tecido se encontrava nos tecidos crescidos com nitrato como 

fonte de azoto. Atendendo ao número de células de parênquima encontrado nos tecidos crescidos 

nos meios apenas com amónio pode deduzir-se que o crescimento no meio com 1,0 mM terá 

resultado principalmente de um aumento do número de células enquanto que com concentrações 

superiores terá sido obtido fundamentalmente por alargamento celular. Estes resultados sugerem 

que nesta última situação as células estariam inicialmente sujeitas a um nível tóxico de amónio 

que activaria certas vias metabólicas de desintoxicação em detrimento da divisão celular. Os 

níveis mais elevados de clorofilas encontrados nos tecidos desenvolvidos nos meios com 2,0, 3,0 e 

4,0 mM de amónio são de algum modo sugestivos de ter ocorrido nas células, também, uma maior 

diferenciação dos plastídios; raciocínio que se apoia no que se encontra descrito para plantas 

(Evans & Terashima, 1987; Santos & Salema, 1991). 

Nos meios apenas com nitrato também se verificou que as concentrações ensaiadas 
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superiores a 24,70 mM reduziam o número de células por grama de tecido, sendo plausível 

admitir que estas concentrações de nitrato facilitavam o atingir de níveis intracelulares elevados 

de amónio pois o influxo de nitrato é dependente da sua concentração no meio extracelular (Goyal 

& Huffaker, 1986; Siddiqi et ai, 1990) e a síntese das enzimas (nitrato redutase e nitrito redutase) 

que medeiam a redução deste ião a amónio é influenciada, também, pelo nível de nitrato fornecido 

ás células (Privalle et ai., 1989; Schuster & Mohr, 1990). Como consequência, embora se 

fornecesse nitrato, os tecidos a crescer nestes meios comportavam-se, no que respeita ao 

crescimento, de modo semelhante ao observado quando se fornecia só amónio em concentrações 

superiores a 1,0 mM. 

Quanto à xilogénese, a análise dos valores obtidos para os diferentes meios contendo só 

amónio ou só nitrato levam a admitir que o ião nitrato será mais favorável do que o ião amónio, 

embora não indispensável para que ocorra este fenómeno. De facto, em cultura de S. telephium, 

ocorria diferenciação de células de xilema em tecidos crescidos na ausência de nitrato, resultados 

contrários aos observados por Fukuda & Komamine (1980a). 

Quando no meio de cultura estavam presentes os dois iões, verificou-se que a combinação 

de 24,70 mM de nitrato mais 2,0 mM de amónio era a que permitia obter o maior crescimento. 

Quando a concentração de amónio variava na presença de 24,70 mM de nitrato, valores de amónio 

superiores a 2,0 mM eram desfavoráveis ao crescimento. Quando se mantinha fixo o valor de 2,0 

mM para o amónio, variando a concentração de nitrato, valores superiores a 24,70 mM eram, 

também, conducentes a um menor aumento de massa. É curioso notar que quando se usava apenas 

amónio no meio de cultura o valor mais elevado de crescimento obtinha-se com a concentração de 

3,0 mM e quando se usava apenas nitrato a concentração de 37,05 mM era a que permitia, 

também, maior crescimento; portanto em ambas as situações estas concentrações eram superiores 

às que conduziam ao maior crescimento quando no meio estavam presentes os dois iões (24,70 

mM de nitrato mais 2,0 mM de amónio). O menor crescimento nas situações referidas será devido 

a um nível excessivo de azoto que poderia criar situações intracelulares de toxicidade. Nestas 

condições as células têm necessidade de rapidamente baixar o nível intracelular de amónio o que 

implica que entre em funcionamento o ciclo da glutamina sintetase - glatamato sintase, 

responsável pela assimilação do amónio (Lea et ai, 1990) absorvido directamente do meio de 

cultura ou do amónio resultante da redução do nitrato a nitrito e deste a amónia. A necessidade de 
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combinar organicamente o amónio após absorção para evitar toxicidade, requer grandes 

quantidades de hidratos de carbono, utilizados nos trajectos biossintéticos de compostos azotados, 

restringindo, assim, a quantidade de material disponível para fins estruturais de que resulta uma 

diminuição do crescimento (Lewis, 1986). 

No que respeita à citodiferenciação quando se variava a concentração de amónio na 

presença de 24,70 mM nitrato, o menor número de células de xilema era encontrado no meio com 

a concentração de 2,0 mM de amónio; valores inferiores e superiores a esta concentração levavam 

à produção de maior número de células de xilema. Estes resultados não estão em consonância com 

o que se encontra descrito em alguns trabalhos dedicados ao estudo da influência do azoto 

inorgânico na xilogénese. Trabalho de Fukuda & Komamine (1980a) refere que a combinação de 

20 mM de nitrato mais 1,0 mM de amónio era a mais favorável para a formação de células de 

xilema e que o aumento do nível de amónio reduzia a frequência do fenómeno. Em S. telephium, 

para além de se observar que o aumento de amónio de 1,0 para 2,0 mM levava a uma redução do 

número de células xilémicas, verificou-se, por outro lado, que valores superiores a esta 

concentração eram favoráveis à obtenção de um maior número de células xilémicas diferenciadas. 

Em expiantes de Helianthus tuberosus a diminuição de azoto no meio nutritivo aumentava a 

percentagem de elementos de xilema (Phillips & Dodds, 1977), comportamento semelhante ao 

observado no tecido de S. telephium quando se reduzia o amónio de 2,0 para 1,0 mM, com ou sem 

nitrato no meio nutritivo, e, também, quando se reduzia o nitrato de 24,70 para 12,35 mM na 

ausência de amónio. 

Quando a concentração de amónio no meio era de 2,0 mM e se variava o nível de nitrato, o 

número de elementos de xilema parecia ser pouco afectado, subindo apenas ligeiramente com o 

aumento deste ião. 

Comparando o número de elementos de xilema formados nos meios em que se mantinha 

fixo o nível de nitrato (24,70 maM) e se variava o amónio, com os valores quantificados na 

situação em que a concentração de amónio era fixa (2,0 mM) e se usavam diferentes níveis de 

nitrato (Gráfico 8.2 e Gráfico 8.4) constata-se que o número mais elevado surge na primeira 

situação (i.e, naquela em que se variava a concentração de amónio na presença de dose fixa de 

nitrato). Estes resultados parecem mostrar que a presença do ião nitrato favorecia a 

citodiferenciação xilémica, embora esta possa ocorrer na sua ausência como verificado na situação 

) 
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em que o tecido crescia em meios nutritivos sem nitrato. 

A síntese de clorofilas é afectada pela nutrição azotada, sabendo-se que a diminuição de 

azoto reduz o nível destes pigmentos (Evans & Terashima, 1987; Santos & Salema, 1991). 

Comportamento similar foi encontrado em tecido caloso de S. telephium cujos teores em clorofila 

aumentavam nos meios com níveis superiores de azoto e coincidindo com a situação em que havia 

predominância de alargamento celular sobre a divisão. É de referir que uma das situações 

estudadas se desviava deste padrão de comportamento. Nos meios com concentração fixa de 

amónio o nível mais elevado daqueles pigmentos surgiu no tecido crescido na presença de 12,35 e 

de 24,70 mM de nitrato (Tabela 8.IV). Concentrações superiores ou inferiores deste ião 

conduziam a uma diminuição de clorofilas. Para além deste aspecto, é de notai-, também, que os 

máximos de clorofilas se detectaram nos meios que induziram maior número de células de 

parênquima. 

Quanto ao teor em proteínas solúveis, verificou-se que aumentava com o aumento de azoto 

no meio, resultado esperado tendo em atenção dados descritos por outros (Lawlor et ai., 1988; 

1989; Santos & Salema, 1991). No entanto, em todas as situações ensaiadas verificou-se que o 

nível mais elevado se encontrou para um valor médio de concentração de azoto, abaixo e acima do 

qual havia diminuição de proteínas. 

O nível de azoto no meio também interferia com a quantidade de lenhina e os resultados 

obtidos parecem indicar que o amónio podia actuar na indução da lenhificação. Dado que se 

admite que os elementos de xilema são lenhificados seria de esperar que os níveis mais elevados 

de lenhina surgissem na situação em que se encontrava o maior número de células xilémicas. 

Porém, tal situação não ocorria dado que o teor mais elevado foi encontrado nas condições em que 

se obtinha um número baixo de elementos de xilema (3,0 mM de amónio). Deste modo, e 

conforme referido no capítulo anterior, não é possível estabelecer correlação entre elementos de 

xilema e teor em lenhina. Tal impossibilidade decorrerá certamente do facto de ocorrer deposição 

de lenhina nas células de parênquima e deste modo os valores quantificados englobarem a lenhina 

das paredes dos elementos de xilema e a que se depositou nas paredes das células de parênquima. 

Parece, assim, que o conteúdo em lenhina quantificado no tecido caloso de 5. telephium está mais 

dependente da lenhina das células de parênquima do que da lenhina dos elementos de xilema. 

Analisando os padrões dos conteúdos em lenhina verifica-se que, de uma maneira geral, houve 
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uma diminuição do teor em lenhina com o aumento de azoto total fornecido aos meios, 

exceptuando a situação só com amónio onde a diminuição do conteúdo em lenhina ocorreu 

unicamente com a dose máxima; considerando que a lenhina doseada corresponde, 

fundamentalmente, à lenhina ou composto afim que se deposita nas paredes de células de 

parênquima, a diminuição generalizada do conteúdo em lenhina nas condições referidas é um 

resultado que encontra suporte na literatura, uma vez que se sabe que em condições de abundante 

fornecimento de azoto há inibição do metabolismo secundário (Phillips & Henshaw, 1977; 

Lindsey & Yeoman, 1985), trajecto que conduz à biossíntese de compostos polifenólicos diversos 

e lenhina (Gross, 1981; Grisebach, 1981). 

De modo resumido pode dizer-se que o presente estudo mostrou que em tecido caloso de S. 

telephium o ião nitrato ao contrário do ião amónio era mais favorável para a citodiferenciação 

xilémica sem detrimento da proliferação das células de parênquima enquanto que o ião amónio 

induzia o alargamento celular e reduzia a divisão das células. 



9. CRESCIMENTO, METABOLISMO E XILOGÉNESE 

DO TECIDO CALOSO NA AUSÊNCIA DE AMÓNIO 

COM DIFERENTES NÍVEIS DE NITRATO 
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A cultura estabelecida de tecido caloso proveniente do mesófilo de 5. telephium, após vários 

anos de subcultura, evidencia padrões morfológicos e padrões bioquímicos e fisiológicos 

constantes em cada período de cultura. Conforme já referido, admite-se que, em culturas de longa 

duração, as condições ambientais a que as culturas de tecidos são submetidas actuam como 

agentes de selecção nas populações de células desses tecidos. Assim, durante as sucessivas 

subculturas serão favorecidas as células melhor adaptadas a essas condições, passando a 

apresentar padrões estruturais, bioquímicos e fisiológicos estáveis. No entanto, o crescimento, os 

padrões morfológicos e metabólicos do tecido, dependendo em grande parte do meio nutritivo e do 

ambiente físico em que o tecido é cultivado, variam durante o ciclo de crescimento (Husemann, 

1985; Lindsey & Yeoman, 1985). 

Alguns padrões metabólicos observados em culturas de tecidos indiferenciados estão 

associados com morfogénese subsequente e esses padrões têm sido estudados (Bolwell, 1985) na 

esperança de se compreenderem as relações moleculares entre a exposição a um estímulo 

morfogénico e o aparecimento de estruturas diferenciadas. Tendo presente que, por manipulação 

das condições de nutrição, se pode interferir com os padrões morfológicos e citológicos e com o 

metabolismo normalmente manifestados pelo tecido em cultura, procurou-se estudar de modo 

integrado a influência da nutrição azotada, não só na cinética do crescimento e em parâmetros 

bioquímicos ligados ao metabolismo do tecido, mas também, na diferenciação de células de 

xilema e no comportamento de enzimas envolvidas neste processo de diferenciação; procurou-se 

correlacionar manifestações bioquímicas com concomitantes alterações morfológicas. 

Para comodidade de apresentação de resultados e de discussão, este capítulo foi subdividido 

em duas partes; no entanto, por vezes faz-se referência numa parte a resultados incluidos na outra. 
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9.1. CRESCIMENTO E PADRÕES BIOQUÍMICOS 

INTRODUÇÃO 

Nos resultados apresentados no capítulo anterior pode ver-se que o meio nutritivo com 24,70 

mM de nitrato favorecia a proliferação celular conduzindo ao maior número de células de 

parênquima e, por outro lado, que o meio de cultura com 12,35 mM permitia um dos números 

mais elevados de células de xilema (Gráfico 8.3, Capítulo anterior). Em comparação com as outras 

situações, nestes tecidos crescidos só com nitrato as células de parênquima, que constituem a 

massa fundamental do tecido, eram, de uma maneira geral, mais pequenas e com tamanho 

uniforme. Este aspecto foi confirmado não só pelas observações a nível de microscopia optica mas 

também por observações a nível de microscopia electrónica de varredura (imagens não 

apresentadas). Estes resultados estão de acordo com as descrições na literatura que referem que as 

células crescidas em meio com azoto orgânico eram extrordinariamente alongadas enquanto que 

as células que se desenvolviam em meio só com nitrato eram esféricas (Yeoman & Street, 1973, e 

referências). 

Em relação com a nutrição azotada, sabe-se que a acumulação de clorofilas nos tecidos está 

dependente da quantidade de azoto (Yamashita, 1986; Evans & Terashima, 1987) e que o 

catabolismo dos hidratos de carbono está ligado, também, ao metabolismo do azoto não só na 

absorção de nitrato e posterior redução a amónio (Tolley-Henry et ai, 1988) mas também na 

biossíntese de compostos azotados (Radin et ai, 1978; Givan, 1979; Naik & Nicholas, 1986). Nos 

tecidos em cultura o conteúdo em clorofilas tem sido associado às taxas de crescimento em relação 

também com a fonte e quantidade de azoto no meio nutritivo (Hiisemann, 1985), mas tem-se 

prestado pouca atenção à cinética de degradação dos hidratos de carbono em relação com o 

metabolismo do azoto nos tecidos in vitro, onde o carbono é fornecido, principalmente, pelo meio 

de cultura. Sabe-se que a formação de compostos secundários nas células e tecidos em cultura 

depende de factores inter-relacionados como intensidade luminosa, concentração de reguladores 

de crescimento, fonte de hidratos de carbono e acessibilidade de azoto no meio nutritivo (Westcott 

& Henshaw, 1976; Butcher, 1977; Zaprometov, 1986b). Assim, o conteúdo em azoto do meio 
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nutritivo pode afectar a produção de compostos fenólicos pelas células em cultura havendo uma 

aparente correlação entre o início de acumulação de polifenóis e o abrandamento na síntese de 

proteínas; após depleção ou diminuição do conteúdo em azoto no meio nutritivo há um aumento 

na síntese e acumulação de polifenóis, enquanto que um aumento na concentração de azoto no 

meio atrasa e diminui a acumulação de compostos fenólicos solúveis (Westcott & Henshaw, 1976; 

e referências em Zaprometov, 1986a). Tem sido, também, demonstrado que o aumento no 

fornecimento de azoto estimula notoriamente a síntese proteica (Phillips & Henshaw, 1977; 

Yamashita, 1986; McClure et ai, 1987; Lawlor, et ai, 1989). Uma vez que o aumento na síntese 

proteica implica um aumento nas necessidade de amino ácidos, incluindo L-fenilalanina, esta 

alteração metabólica é responsável pela supressão da acumulação de fenóis que frequentemente se 

observa em condições de abundantes níveis de azoto (Phillips & Henshaw, 1977; Margna, 1989). 

Tendo-se verificado que no meio nutritivo contendo apenas nitrato na concentração de 12,35 

mM se favorecia o número de células de xilema e que, por outro lado, e extremamente importante, 

se obtinha um tecido com uma população de células de parênquima com tamanho homogéneo e 

não se afectava drasticamente o crescimento, considerou-se ser de interesse estudar o 

comportamento do tecido neste meio de cultura tendo como controlos o meio de manutenção (com 

2,0 mM de amónio e 24,70 mM de nitrato) e um meio sem amónio mas com 24,70 mM de nitrato. 

Antes de se descreverem os resultados deste estudo aborda-se em primeiro lugar o tipo de 

crescimento evidenciado pelo tecido e respectivas fases. 

Considerações prévias sobre o crescimento do tecido no meio de manutenção 

A representação gráfica do crescimento da cultura de tecido caloso, avaliado pelo aumento 

de massa ao longo do tempo, evidencia um padrão do tipo exponencial (Gráfico 9.1.1). Nas 

culturas de tecidos um crescimento deste tipo, a exemplo do que ocorre nos microorganismos, é 

frequentemente dividido em fase de latência, fase exponencial, fase estacionária e eventualmente 

fase de declínio. Observando o Gráfico 9.1.3 onde o crescimento está representado sob a forma de 

típicas curvas sigmoidais pode reconhecer-se um período inicial, neste caso de cerca de 2-3 dias, 

em que não há aumento de massa e ocorrem poucas divisões celulares, como se depreende pelo 

baixo número de células por grama de tecido (Gráfico 9.2.3); este período inicial que corresponde 
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Gráfico 9.1.1  Representação semilogarítmica do crescimento, por aumento de massa, da cultura 

estabelecida de tecido caloso de S. telephium, a partir de 5 g de inoculo por placa contendo 
cada 30 ml de meio de manutenção, durante 20 dias. No fim deste período deixa de ocorrer 
aumento de massa. Linearidade com um Coef. Corr. = 95,1%. 

ao intervalo de tempo de recuperação da injúria infligida pela repicagem e de adaptação do tecido 

às novas condições de cultura, é denominado fase de latência. A seguir reconhecese um período 

de notório aumento de massa (fase exponencial), de início coincidente com o aumento no número 

de células (Gráfico 9.2.3, 39 ao 8Q dia) e depois obtido, principalmente, por alargamento celular; 

reparese que o número de células diminui por grama de tecido (do 10Q dia em diante) em virtude 

de ocorrer alargamento celular que se traduz num aumento na percentagem de água do tecido 

(Gráfico 9.1.4). Por fim, e à medida que os nutrientes diminuem, reconhecese um período, fase 

estacionária, em que há uma estabilização na massa do tecido (Gráficos 9.1.1 e 9.1.3, dia 18 em 

diante) concomitante com uma diminuição nas divisões celulares como se depreende pela 

estabilização no número de células (Gráfico 9.2.3). A cada uma destas fases correspondem 

aspectos celulares e bioquímicos característicos que se repetem com uma certa periodicidade se o 

tecido for subcultivado, para meio fresco, na fase estacionária. 

O crescimento do tecido depende, no entanto, da massa inicial de inoculo e do volume de 

meio nutritivo utilizado, conforme se pode apreciar no Gráfico 9.1.2, onde se apresenta o 

crescimento do tecido a partir de 3 g de inoculo por placa com 20 ml de meio nutritivo gelificado; 
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Massa (g) 
5-1 

Gráfico 9.1.2 - Cinética de crescimento do tecido a partir de inóculos com 3g e cultivados em placas com 20 
ml de meio nutritivo, nas condições de manutenção. A representação gráfica do crescimento 
não apresenta uma forma sigmoidal; durante a maior parte deste período de cultura, do 2° ao 7e 

dia, assume uma forma significativamente rectilínea (t > 2,037; 32 graus de liberdade e p > 
95%). Cada ponto corresponde à média de pelo menos 8 placas ± sd. 

nestas condições a representação gráfica do crescimento não assume uma forma nitidamente 

sigmoidal e o tecido atinge a fase estacionária mais cêdo. Esta situação corresponde aos mínimos 

de massa de inoculo e de volume de meio ensaiados dentro de uma gama de situações. Neste e em 

todos os estudos referidos neste trabalho que implicaram cultivo de tecido caloso de S. telephium, 

utilizou-se 5 g de inoculo por placa com 30 mL de meio nutritivo por corresponderem às 

quantidades mínimas necessárias para se obter um crescimento do tipo exponencial. 
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RESULTADOS 

Crescimento e percentagem de água dos tecidos 

As respostas de crescimento da cultura de tecido nos três meios utilizados, que diferiam na 

fonte e na concentrações de azoto  meio de manutenção com 2,0 mM amónio e 24,70 mM nitrato, 

meio só com 24,70 mM de nitrato e meio só com 12,35 mM de nitrato  avaliadas pelo aumento de 

massa ao longo do tempo, assumiram a forma de curvas sigmoidais quando representadas 

Massa (g) 
15 -i 

10" 
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Gráfico 9.1.3  Cinética de crescimento dos tecidos, expressa por aumento de massa de tecido fresco, durante 
20 dias de cultura em meios nutritivos com diferentes fontes de azoto: 24,70 mM nitrato e 2,0 
mM amónio (controlo) (□), 24,70 mM nitrato (A) ou 12,35 mM nitrato (■). Cada ponto 
representa o valor da média ± SE (erro padrão da média) para p< 0,05, n= 10. 

graficamente (Gráfico 9.1.3) [1]. É possível verificar pela análise destas curvas que o tecido não 

apresentou a mesma velocidade de crescimento nas três condições de cultura. Apesar de as curvas 

de crescimento do tecido apresentarem, de uma maneira geral, semelhanças qualitativas, elas 

mostram, também, diferenças quantitativas. Os tecidos crescidos nos meios só com nitrato 

apresentaram crescimentos inferiores ao tecido que cresceu no meio de manutenção (2,0 mM 

[ 1 ] Observando as representações gráficas dos resultados pode verse que as colheitas não foram feitas 
todas a intervalos regulares de 2 dias. No 2a dia por diversas impossibilidades físicas e temporais as colheitas das 
amostras referentes ao material controlo (□) e ao material cultivado sem amónio mas com 12,35 mM de nitrato (■) 
foram adiadas para o 3a dia. No 4a e 18a dias a mesma impossibilidade repercutiuse no material cultivado sem amónio 
mas com 24,70 mM nitrato (A) pelo que as colheitas deste material foram feitas, respectivamente, no 5a e no 19a dias. 
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amónio e 24,70 mM nitrato) e a menor velocidade surgiu com 12,35 mM de nitrato. 

O conteúdo de água no tecido controlo (Gráfico 9.1.4) diminuiu durante os 34 dias iniciais 

de cultura de 97% para 96%, valor que se manteve constante até ao 10129 dia de cultura (período 

de crescimento correspondente ao aumento no número de células). Na fase final do período de 

cultura o conteúdo de água atingiu valores próximos de 97% uma situação relacionada com o 
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Gráfico 9.1.4  Variação na percentagem de água dos tecidos ao longo do período de 20 dias de cultura em 
meios nutritivos com 24,70 mM nitrato e 2,0 mM amónio (controlo) (□), 24,70 mM nitrato 
(A) ou 12,35 mM nitrato (■). 

alargamento celular que ocorre principalmente durante este período final de crescimento. Os 

outros tecidos mostraram o mesmo padrão para o conteúdo de água sem diferenças significativas 

entre eles nem relativamente ao controlo (Gráfico 9.1.4). 

Conteúdo em clorofilas 

Durante a fase de latência todos os tecidos mostraram uma diminuição no conteúdo em 

clorofilas (Gráfico 9.1.5). Após este período inicial de adaptação o conteúdo em clorofilas 

aumentou assumindo a forma de curvas sigmoidais. O tecido que cresceu com 24,70 mM de 

nitrato mais 2,0 mM de amónio e o tecido que cresceu somente com 24,70 mM de nitrato 

apresentaram curvas com um padrão paralelo tendo atingido os mesmos níveis de clorofilas e com 

uma razão entre clorofilas a/b, também, semelhante; ou seja, a supressão de amónio do meio de 
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Gráfico 9.1.3  Conteúdo em clorofilas nos tecidos em cultura durante 20 dias em meios nutritivos com: 
24,70 mM nitrato e 2,0 mM amónio (controlo) (□), 24,70 mM nitrato (A) ou 12,35 mM 
nitrato (■). Os valores representam médias ± desvios padrão (sd) de, pelo menos, 6 
determinações. 

Tabela 9.1.1  Teores em clorifilas aebe clorofilas totais (iag/g tecido fresco) nos tecidos durante 20 dias de 
cultura em três meios nutritivos com as concentrações e fontes de azoto que se indicam. 

24,70 mM NO 
3" 24,70 mM NC 

3" 12,35 mM N0 3 " 

2,0 mM NH4 
+ 

Dias Cl a Clb Cl Total Cia Cl b Cl Total Cia Clb Cl Total 

0 15,75 ±1,89 10,96 ±0,59 26,70 ±2,47 15,75 ±1,89 10,96 ±0,59 26,70 ±2,47 15,75 ±1,89 10,96 ±0,59 26,70 ±2,47 

2 14,04 ±0,40 8,18 ±0,20 22,23 ±0,60 

3 14,78 ±0,34 8,48 ±0,38 23,26 ±0,72 15,33 ±0,38 8,66 ±0,36 23,99 ±0,61 

4 16,26 ±0,16 9,27 ±0,03 25,52 ±0,19 16,41 ±0,24 9,67 ±0,52 26,08 ±0,75 

5 16,63 ±0,36 8,15 ±0,01 24,79 ±0,37 

6 16,56 ±0,40 9,91 ±0,20 26,47 ±0,60 18,32 ±3,48 9,89 ±1,06 28,20 ±4,54 17,23 ±1,20 10,50 ±0,93 27,73 ±2,08 

8 18,44 ±0,31 11,46 ±0,70 29,90 ±1,00 17,84 ±0,49 10,22 ±0,11 28,06 ±0,59 18,28 ±0,40 11,10 ±0,20 29,37 ±0,60 

10 20,00 ±0,50 12,00 ±0,30 32,00 ±0,80 21,05 ±0,59 10,12 ±0,14 31,17 ±0,68 21,10 ±2,67 12,61 ±1,26 33,70 ±3,93 

12 22,52 ±0,55 13,48 ±0,44 36,00 ±0,99 24,43 ±1,51 13,45 ±1,44 37,88 ±2,81 21,43 ±1,75 12,46 ±1,41 33,89 ±3,16 

14 25,16 ±1,10 14,76 ±0,90 39,92 ±2,00 26,48 ±1,79 18,31 ±1,68 44,78 ±3,46 26,94 ±2,49 15,79 ±1,70 42,73 ±4,10 

16 28,47 ±1,55 16,78 ±0,94 45,25 ±2,29 28,48 ±1,74 14,64 ±0,40 43,12 ±2,10 21,81 ±0,56 14,47 ±1,10 36,27 ±0,54 

18 27,48 ±0,80 16,43 ±1,27 43,91 ±1,98 20,70 ±0,13 14,10 ±0,65 34,80 ±0,78 

19 29,87 ±1,35 14,24 ±0,61 44,10 ±1,96 

20 26,50 ±1,00 15,50 ±0,90 42,00 ±1,90 28,28 ±1,33 13,23 ±0,60 41,50 ±1,93 19,00 ±0,70 13,00 ±0,30 32,00 ±1,00 
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cultura não tinha efeito na acumulação de clorofila. Somente quando se diminuia a concentração 

de nitrato para metade, na ausência de amónio, o conteúdo em clorofilas surgia diminuido como 

resultado de um declínio acentuado na acumulação de clorofila a a partir do 16s dia (Tabela 9.1.1). 

Conteúdo em proteínas 

Após subcultura, ocorria um aumento considerável no teor em proteínas e, conforme 

revelado por electroforese (resultados de SDSPAGE que não se apresentam), eram sintetisadas 

novas proteínas. O tecido que cresceu com 24,70 mM de nitrato mais 2,0 mM de amónio (meio de 

manutenção) acumulou mais proteínas solúveis do que os tecidos que cresceram sem amónio 

Proteinas p.g/g 

800 n 
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Gráfico 9.1.6  Efeito dos níveis de azoto no teor de proteinas solúveis nos tecidos durante 20 dias de cultura 
em meios nutritivos com 24,70 mM nitrato e 2,0 mM amónio (controlo) (Q), 24,70 mM 
nitrato (Á) ou 12,35 mM nitrato (■). Os valores representam médias ± sd de, pelo menos, 6 
determinações. 

(Gráfico 9.1.6); entre estes é possível ver que a diminuição do nitrato de 24,70 para 12,35 mM 

mais reduzia o conteúdo em proteínas. Por outro lado, o nível máximo de proteínas era atingido 

aos 1416 dias de cultura no tecido com 24,70 mM de nitrato mais 2,0 mM de amónio, enquanto 

que o tecido só com 24,70 mM de nitrato apresentou um máximo ao 14Q dia, sendo este máximo 

atingido, ainda mais cedo, pelo 12e dia de cultura, no tecido que cresceu só com 12,35 mM de 

nitrato. Ou seja, parece que o teor máximo em proteínas, para cada situação, estava dependente do 
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conteúdo em azoto no meio de cultura e era atingido mais cedo com baixas concentrações de 

azoto. 

Conteúdo em hidratos de carbono 

Durante os primeiros 23 dias de cultura, os três tecidos acumulavam com igual velocidade 

aproximadamente a mesma quantidade de hidratos de carbono (Gráfico 9.1.7). Após este período 

inicial de acumulação verificávase uma diminuição de hidratos de carbono nos tecidos. O padrão 

de depleção é muito semelhante entre o tecido que cresceu com 24,70 mM de nitrato mais 2,0 mM 

de amónio e o que cresceu somente com 24,70 mM nitrato, já no tecido que cresceu com 12,35 

mM de nitrato, as oscilações e a velocidade de depleção dos hidratos de carbono era notoriamente 

diferente, principalmente durante os primeiros 8 dias de cultura. 

Gráfico 9.1.7  Acumulação e deplecçâo de hidratos de carbono (H.C.) nos tecidos durante 20 dias de cultura 
em meios nutritivos com 24,70 mM nitrato e 2,0 mM amónio (controlo) (□), 24,70 mM nitrato 
(Á) ou 12,35 mM nitrato (■). Os valores representam médias ± sd de, pelo menos, 6 
determinações. 
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Conteúdo em fenóis solúveis 

Durante a fase de latência os tecidos apresentaram baixos níveis de fenóis solúveis (Gráfico 

9.1.8) sendo o seu nível determinado principalmente pelo conteúdo dos tecidos subcultivados, a 

acumulação destes compostos ocorreu durante o período de crescimento subsequente. Nos tecidos 

em que se reduziu a quantidade total de azoto no meio de cultura por supressão de amónio 

estimulavase a produção de compostos fenólicos. O tecido que cresceu somente com 24.70 mM 

de nitrato apresentou um conteúdo máximo em fenóis mais cedo (cerca de 810 dias de cultura) do 
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Gráfico 9.1.8  Influência da nutrição azotada na acumulação de fenóis no tecido caloso de S. telephium 
durante 20 dias de cultura em meios nutritivos com 24,70 mM nitrato e 2,0 mM amónio 
(controlo) (Q), 24,70 mM nitrato (À) ou 12,35 mM nitrato (■). Os valores representam 
médias ± sd de, pelo menos, 6 determinações. 

que o tecido que recebeu a combinação de nitrato e amónio. Diminuindo ainda mais o conteúdo 

em azoto no meio de cultura por redução da concentração de nitrato para 12,35 mM estimulava 

ainda mais a acumulação de compostos fenólicos. 



9.1. Crescimento e padrões bioquímicos 154 

DISCUSSÃO 

Sabe-se que os tecidos em cultura requerem, para crescer, grandes quantidades de carbono 

(exceptuando algumas culturas autotróficas), azoto e outros nutrientes que são absorvidos do meio 

de cultura. O meio B5 de Gamborg usado para manutenção da cultura de tecido caloso de S. 

telephium contém amónio e nitrato, sendo o conteúdo de amónio (2,0 mM) menor do que o de 

nitrato (24,70 mM); estas concentrações de iões azotados parecem ser as mais favoráveis para o 

crescimento do tecido. No entanto, esta cultura é capaz de crescer com várias combinações de 

amónio e nitrato, ou mesmo com apenas um destes iões (ver Capítulo anterior). 

Da análise dos padrões de crescimento evidenciados pelos tecidos constata-se que o 

crescimento foi maior e mais rápido no meio contendo amónio (2,0 mM) e nitrato (24,70 mM) do 

que nos meios sem amónio. Tal situação será certamente devida, por um lado, ao facto de o tecido 

caloso crescido com amónio e nitrato ter disponível uma grande quantidade de azoto e, por outro, 

ao facto de o amónio ser de absorção mais rápida do que os ião nitrato (Goyal & Huffaker, 1986) e 

de não necessitar de ser reduzido para ser utilizado pelo tecido o que permite uma economia 

considerável de poder redutor. A diminuição de crescimento no meio com 12,35 mM nitrato foi 

praticamente idêntica à obtida no meio com 24,70 mM de nitrato só se diferenciando na fase final 

do período de crescimento, i.e., a diminuição da concentração de nitrato em 50% parece ter menos 

influência no crescimento do que a supressão de amónio. 

O conteúdo em clorofilas, nas três condições ensaiadas, diminuiu durante os 3 dias iniciais 

de cultura, uma situação que se pode explicar pelo facto de nesta fase ocorrer desdiferenciação 

celular e se iniciarem as divisões celulares, o que origina um atraso no início da formação rápida 

de clorofilas (Santos, 1979). Aquela diminuição era coincidente com elevada acumulação de 

hidratos de carbono, situação esta que é reconhecida como não sendo propícia à formação de 

clorofilas nas culturas de tecidos (Hiisemann, 1985). Após este período inicial, o conteúdo em 

clorofilas aumentou atingindo valores mais elevados nos tecidos que cresceram com 24,70 mM de 

nitrato, com ou sem amónio, do que no tecido que cresceu somente com 12,35 mM de nitrato. 

Sabe-se que um fornecimento abundante de azoto favorece elevados conteúdos em clorofila 

(Yamashita, 1986) mas, contrariamente ao atrás referido para o crescimento, a supressão de 
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amónio do meio nutritivo não teve grande influência no conteúdo em clorofilas que pareceu estar 

mais dependente da quantidade total de nitrato disponível. A supressão de amónio do meio de 

cultura, também, não alterou a razão clorofila a/b. O aumento no conteúdo em clorofilas coincidiu 

por um lado com a diminuição no teor em hidratos de carbono nos tecidos e, por outro, com o 

período de grande acumulação de proteínas. A diminuição do conteúdo em clorofilas durante a 

fase estacionária é uma situação relacionada não só com a exaustão de nutrientes nomeadamente 

de azoto no meio de cultura, mas também, com o facto de o teor em clorofilas ser expresso por 

unidade de massa de tecido fresco e nesta fase ocorrer alargamento celular e aumento da 

percentagem de água nos tecidos [2]. O tecido que cresceu somente com 12,35 mM de nitrato, e de 

acordo com a resposta de crescimento, apresentou o menor conteúdo em clorofilas. Neste caso a 

alteração no teor de clorofilas estava associada com uma variação na razão clorofila a/b como 

resultado de uma redução acentuada da clorofila a; resultados semelhantes de diminuição da razão 

clorofila a/b têm sido referidos para situações de baixa nutrição azotada (Grima-Pettenati et ai, 

1986). 

O crescimento celular está ligado à utilização de hidratos de carbono quer para formação da 

maioria dos componentes celulares quer como fonte de energia, e este catabolismo dos hidratos de 

carbono está associado com o metabolismo do azoto. O ião nitrato é a principal forma de azoto 

inorgânico absorvido pelas plantas, e a sua absorção e transporte estão dependentes de energia da 

respiração que por sua vez necessita de um contínuo fornecimento de hidratos de carbono 

(Tolley-Henry et ai, 1988 e referências). Os passos de redução do nitrato, primeiro a nitrito e 

depois a amónio, necessitam de poder redutor que, também, é necessário juntamente com ATP 

para a incorporação do azoto em amino-ácidos; estes requisitos estão relacionados com a 

degradação dos hidratos de carbono e por sua vez estruturas carbonadas provenientes da 

degradação dos hidratos de carbono são, também, utilizadas nos trajectos metabólicos de formação 

de compostos azotados (Radin et ai.., 1978; Givan, 1979; Naik & Nicholas, 1986). 

Em culturas de tecidos vegetais é, geralmente, necessário substituir os hidratos de carbono 

que nas plantas intactas seriam normalmente provenientes da fotossíntese por fontes adequadas, 

como sacarose ou qualquer outro açúcar a partir das quais a glucose ou a frutose possam estar 

[ 2 ] Pode deduzir-se que há alargamento celular confrontando as variações do crescimento (Gráfico 9.1.3) e 
do teor hídrico (Gráfico 9.1.4) com a variação do número de células (Gráficos 9.2.3 e 9.2.4 , no capítulo seguinte). 
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imediatamente acessíveis para fornecer energia. Neste estudo o tecido caloso de S. telephium, 

durante os primeiros 3 dias de cultura, independentemente das diferentes condições de nutrição 

azotada, acumulou hidratos de carbono em quantidades semelhantes e com a mesma velocidade (a 

partir de quantidades iguais de sacarose nos meios nutritivos). Esta rápida acumulação de hidratos 

de carbono pode dever-se a um estímulo na actividade da invertase, como acontece em algumas 

culturas, ou pode resultar de um aumento na absorção de sacarose antes da hidrólise como ocorre 

em células de parênquima (Maretzki et ai, 1974). 

Ao comparar os padrões de crescimento dos tecidos nos meios de cultura utilizados com os 

padrões de variação dos hidratos de carbono nos mesmos, parece razoável admitir que as 

diferentes respostas de crescimento observadas podem ser o resultado de diferentes capacidades de 

mobilização dos hidratos de carbono. Trabalhos em plantas referem que em condições de 

abundante disponibilidade de nitrato há uma diminuição no conteúdo de hidratos de carbono 

(Radin et ai, 1978; Yamashita, 1986) e, inversamente, que a deficiência de azoto nas plantas 

conduz a uma acumulação de hidratos de carbono (Chapin et ai, 1986; 1988). Em tecido caloso 

observou-se comportamento semelhante durante uma fase inicial de cultivo a seguir à qual surgiu 

desvio a este padrão. Apesar da diferença inicial observada na mobilização dos hidratos de 

carbono, o nível mais baixo de azoto (12,35 mM de nitrato) não parece ser limitante para a 

utilização destes compostos pelo tecido, interpretação que aliás é suportada pelo teor semelhante 

de hidratos de carbono que os tecidos apresentaram no fim do período de cultura. A aceleração no 

catabolismo dos hidratos de carbono observada no tecido com menor nutrição azotada a partir do 

89 dia de cultura poderá explicar-se como resultado de uma mudança na distribuição do carbono; 

as estruturas carbonadas em vez de serem utilizadas na biossíntese de metabolitos primários (como 

ácidos orgânicos, aminoácidos e amidas) passariam a ser utilizadas preferencialmente em vias do 

metabolismo fenilpropanoide conduzindo à biossíntese de elevados níveis de compostos fenólicos, 

conforme foi o caso observado. Continuando a interpretar as variações na depleção de hidratos de 

carbono, é de referir que quando os tecidos em cultura são transferidos para meio novo, após uma 

fase de latência as divisões celulares aumentam e os hidratos de carbono são catabolizados para 

suportar o crescimento, o incremento da actividade metabólica e a assimilação do azoto absorvido 

do meio. Em tecido caloso as divisões celulares ocorrem inicilamente na periferia da massa do 

tecido e só posteriormente a actividade meristemática se estende às zonas mais profundas (Lindsey 
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& Yeoman, 1985). Esta assincronia de divisão acarretaria diferentes necessidades de hidratos de 

carbono ao longo do período de cultura. De facto, o teor decrescente de hidratos de carbono 

apresentou flutuações possivelmente relacionadas com diferentes necessidades destes compostos 

para sustentar as divisões e o alargamento celular. As oscilações e as diferenças iniciais na 

diminuição dos hidratos de carbono estão, também, inter-relacionadas com diferenças na absorção 

de azoto do meio. Na realidade, verificou-se que a depleção de nitrato no meio de cultura, 

absorvido pelo tecido de S. telephium em crescimento, não era linear, i.e, apresentava oscilações e, 

ainda, que o tecido com o maior conteúdo em proteínas, como resultado de um estímulo 

metabólico, absorvia mais rapidamente o nitrato a partir do meio nutritivo (Santos & Salema, 

1989). 

De uma maneira geral o teor em proteínas diminuiu quando se reduziu o fornecimento de 

azoto. O conteúdo em fenóis solúveis apresentou um padrão inverso, com valores mais elevados 

quanto menor o fornecimento de azoto. Este tipo de comportamento de proteínas e de fenóis 

solúveis em relação com os níveis de azoto não se desvia de resultados referidos na literatura. De 

facto, sabe-se que, em diversos sistemas in vitro, limitando o fornecimento de azoto resùïngia-se o 

crescimento e a síntese e acumulação de metabolitos primários, particularmente de proteínas, mas 

estimulava-se a produção de compostos secundários (Westcott & Henshaw, 1976; Phillips & 

Henshaw, 1977; e referências em Lindsey & Yeoman, 1985; Zaprometov, 1988a). Inversamente, 

um elevado fornecimento de azoto estimulava a síntese e acumulação de proteinas mas inibia a 

acumulação de compostos secundários (referências em Lindsey & Yeoman, 1985); em situações 

semelhantes, aminoácidos comuns a proteinas e fenóis, e marcados radioactivamente, eram 

incorporados preferencialmente nas proteinas em culturas de células de Acer pseudoplatanus 

(Phillips & Henshaw, 1977). 

Margna (1989) sugeriu a existência de uma relação inversa entre a síntese proteica e a 

acumulação de compostos fenólicos nas células vegetais, como resultado da interpenetração dos 

dois trajectos metabólicos ao nível do amino-ácido aromático, L-fenilalanina, o precursor comum 

de proteínas e compostos fenólicos nas células vegetais (Margna, 1977; Phillips & Henshaw, 

1977). Em condições favoráveis à síntese proteica (nomeadamente com abundante nutrição 

azotada) o trajecto fenilpropanoide, responsável pela síntese de diversos compostos como lenhina 

e fenóis, é afectado pelo desvio de L-fenilalanina para uma síntese proteica com maior 
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necessidade em amino-ácidos (Phillips & Henshaw, 1977). Pelo contrário, quaisquer condições 

conducentes a uma redução na síntese das proteínas ou/e a uma aceleração da sua degradação, 

estimularão a acumulação de fenóis em virtude da maior disponibilidade do precursor 

L-fenilalanina (Margna, 1977). 

Estes resultados mostraram que o tecido de S. telephium cultivado no meio de manutenção 

crescia mais do que no mesmo meio sem amónio e que naquelas condições de abundante nutrição 

azotada, a intensa e imediata utilização dos hidratos de carbono era acompanhada, por um lado, de 

abundante síntese de proteínas e, por outro, de menor e mais tardia acumulação de compostos 

fenólicos. O nível mais baixo de azoto ensaiado (metade da concentração de nitrato usada no meio 

de manutenção) modificou consideravelmente a expressão bioquímica do tecido em cultura. 

Alterou o crescimento, reduziu os teores de clorofilas e de proteínas, retardou a utilização dos 

hidratos de carbono, mas aumentou a síntese e a acumulação de fenóis. 



9.2. XILOGÉNESE, ACTIVIDADE DA FENILALANINA AMONIA-LIASE 
E ACTIVIDADE E PADRÕES DE ISOPEROXIDASES 

INTRODUÇÃO 

Uma questão extremamente interessante em biologia do desenvolvimento, consiste em saber 

se e quando as células vegetais produzem uma proteina específica para um dado passo de 

diferenciação. Este estúdio e em particular o da expressão selectiva de genes tem sido feito 

pesquisando marcadores bioquímicos da diferenciação vascular. Os estudos sobre a diferenciação 

de xilema utilizando plantas intactas e culturas de tecidos conduziram em primeiro lugar à 

definição de uma sequência de alterações celulares específicas. De entre estas salientam-se a 

deposição de celulose e outros polissacarídeos com um padrão altamente orientado nos 

espessamentos secundários da parede. Deste modo, quer os componentes parietais sintetizados 

(polissacarídeos) quer as actividades de enzimas intervenientes na sua síntese têm sido vistos 

como marcadores de diferenciação e desenvolvimento de células de xilema. Assim, por exemplo, 

foi descrita uma correlação entre a actividade xilano sintase (associada com a deposição de 

hemicelulose) e a formação da parede secundária, durante a diferenciação de xilema em culturas 

in vitro de Phaseolus (Bolwell & Northcote, 1981; 1983). Contudo, a lenhificação tem sido 

considerada até ao presente o indicador mais característico do processo de diferenciação destas 

células xilémicas uma vez que a lenhina é relativamente fácil de detectar e a maioria das enzimas 

envolvidas na produção dos precursores de lenhina está bem caracterizada (Higushi, 1985). Deste 

modo a síntese de lenhina e a actividade de enzimas do seu trajecto biossintético têm sido usadas 

para indicar formação de elementos de xilema (Rubery & Northcote, 1968; Fukuda & Komamine, 

1982). São numerosos os trabalhos que referem a existência de uma correlação entre a 

diferenciação de elementos de xilema em culturas in vitro e as actividades de fenilalanina 

amónia-liase (PAL) (Haddon & Northcote, 1975; Bevan & Northcote, 1979; Bolwell & 

Northcote, 1981; 1983; Fukuda & Komamine, 1982; Ramsden & Northcote, 1987) e peroxidases 

(Fukuda & Komamine, 1982; Masuda et al, 1983; Church & Galston, 1988). 

A fenilalanina amónia-liase (EC 4.3.1.5) catalisa a desaminação de L-fenilalanina em ácido 

irans-cinâmico, o qual é posteriormente utilizado na biossíntese de compostos fenilpropanoides 
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nos quais se incluem precursores de lenhina (Stafford, 1974; Hahlbrock & Grisebach, 1979; 

Hanson & Havir, 1981). No entanto, em virtude da sua posição inicial no trajecto fenilpropanoide, 

outras reacções estão relacionadas com a actividade da PAL, podendo ser induzida de uma 

maneira notória em vários tecidos vegetais em resposta a injúria e a diversos estímulos (Hahlbrock 

& Grisebach, 1979; Hanson & Havir, 1981; Jones, 1984; Bolwell et ai., 1985). 

As peroxidases (EC 1.11.1.7) constituem uma família de enzimas que apresenta uma grande 

multiplicidade de isoenzimas, uma grande diversidade de funções e uma ampla distribuição 

(Gaspar et ai., 1982). São enzimas que intervêm na oxidação de diversos substratos à custa de 

peróxido de hidrogénio. Na literatura abundam referências ao envolvimento das peroxidases em 

diversas funções metabólicas que incluem catabolismo de auxinas (Gaspar et ai., 1982), regulação 

do alongamento celular (Goldberg et ai, 1986), oxidação e polimerização de fenóis (van Huystee, 

1987) e participação na lenhificação. Neste processo as peroxidases intervêm nos últimos passos 

catalisando a polimerização de álcoois hidroxicinâmicos em lenhina (Grisebach, 1981). São 

conhecidas peroxidases localizadas em diversos compartimentos celulares e peroxidases ligadas às 

paredes celulares (Gaspar et ai., 1982). Há várias referências de a actividade total da peroxidase 

frequentemente não se correlacionar com a lenhificação durante a xilogénese e, pelo contrário, de 

certas isoperoxidases ligadas às paredes celulares apresentarem elevada correlação; em culturas 

de células em suspensão de Zinnia foi estabelecida uma elevada correlação entre a actividade de 

uma peroxidase ligada às paredes celulares (e com mobilidade catiónica em campo 

electroforético) e a deposição de lenhina nas células em diferenciação (Fukuda & Komamine, 

1982), do mesmo modo, algumas isoperoxidases catiónicas ligadas ionicamente às paredes 

celulares eram específicas das células induzidas a diferenciar-se (Masuda et ai, 1983; Church & 

Galston, 1988). 

A lenhina é um polímero de álcoois hidroxicinamil, monómeros aromáticos como 

p-coumaril, coniferil e sinapil, que se deposita nas paredes celulares (Grisebach, 1981). As 

porções aromáticas destes fenilpropanoides designam-se p-hidroxifenil, guaiacil e siringil e é com 

base nesta distinção que se classificam as lenhinas. As angiospérmicas herbáceas apresentam 

lenhinas heterogéneas geralmente do tipo guaiacil-siringil-p-hidroxifenil e em culturas de tecidos 

de angiospérmicas têm sido detectadas lenhinas com uma composição ligeiramente diferente da 

lenhina das plantas in vivo, podendo apresentar adicionalmente polímeros semelhantes a suberina 
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(Lewis & Yamamoto, 1990). 

O processo de diferenciação de células de xilema em culturas de tecidos pode ser controlado 

por factores nutricionais exógenos e há referências na literatura de que, entre esses factores que 

controlam o processo de diferenciação, o azoto é muito importante (Phillips & Dodds, 1980; 

Fukuda & Komamine, 1985). Conforme se mostrou no sub-capítulo anterior o tecido caloso de 5. 

telephium, normalmente cultivado em meio de manutensão (24,70 mM de nitrato e 2,0 mM de 

amónio), reagiu morfológica e metabolicamente à diminuição na nutrição azotada, durante 20 

dias, em meios nutritivos sem amónio mas com 24,70 mM ou com 12,35 mM de nitrato. No 

tecido crescido com 12,35 mM de nitrato, conforme já referido, obtinha-se um número elevado de 

elementos de xilema e não ocorria drástica diminuição no crescimento nem no número de células 

de parênquima; estas, por sua vez, apresentavam um tamanho mais uniforme. Por outro lado, as 

diferenças na expressão bioquímica do tecido, relativamente ao controlo, eram mais acentuadas 

neste último meio do que quando no meio com 24,70 mM de nitrato, pelo que as análises 

subsequentes reportam-se somente às efectuadas no tecido controlo e no tecido que cresceu em 

12,35 mM de nitrato. Assim, neste sub-capítulo descrevem-se os efeitos daquela diminuição da 

nutrição azotada (diminuição da concentração de nitrato para metade e supressão de amónio) no 

número de células de parênquima, na xilogénese (avaliada pelo número de elementos de xilema), 

na variação da actividade PAL, na variação da actividade e padrões de isoperoxidases e, ainda, no 

conteúdo em lenhina do tecido. Porque a síntese de fenóis está relacionada com a actividade PAL 

e estes compostos podem influenciar a actividade da peroxidase, serão feitas referências ao 

conteúdo em fenóis descrito no sub-capítulo anterior. 

RESULTADOS 

Actividade da fenilalanina amónia-liase 

A actividade da PAL avaliada espectrofotometricamente aumentou em ambas as situações 

durante a fase de latência dos tecidos (2-3 primeiros dias de cultura), mas mais intensamente no 

tecido crescido em 12,35 mM de nitrato. A seguir a actividade diminui em ambos os tecidos para 

voltar a apresentar um pequeno aumento na segunda metade do período de cultura, com um pico 
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ác. cinâmico 
nmoles/min/g 

0,6 -i 

Gráfico 9.2.1 

18 20 Dias 

Variação da actividade fenilalanina amónialiase, expressa em nmoles de ácido cinâmico 
produzido por min e por grama de tecido fresco, durante 20 dias de cultura do tecido no 
meio controlo. Cada ponto representa a média de 6 determinações, os desvios padrão (sd) 
estão indicados por barras. 

aos 12 dias no material controlo (Gráfico 9.2.1) e aos 14 dias no material tratado com menor 

quantidade de azoto (com 12,35 mM nitrato e sem amónio) (Gráfico 9.2.2). 

ác. cinâmico 
nmoles/min/g 
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Gráfico 9.2.2  Actividade fenilalanina amónialiase, expressa pela quantidade de ácido cinâmico produzido, 

no tecido em cultura no meio nutritivo sem amónio mas com 12,35 mM nitrato durante o 
período indicado. Médias ± sd de 6 determinações. 
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Contagem do número de células 

A avaliação do número de células por unidade de massa de tecido mostrou que no material 

controlo o número de células de parênquima aumentou consideravelmente (de cerca de 12x105 

para 18xl05/g tecido fresco) durante a primeira metade do período de cultura até ao 8Q dia. Com a 

entrada do tecido na fase de intenso alargamento celular ocorria uma diminuição no número de 

células de parênquima pior unidade de massa de tecido; esta aparente diminuição resultava do 

facto de as células serem maiores do que na colheita anterior e portanto serem recolhidas menos 

células de parênquima para a mesma quantidade de tecido. No que respeita ao número de 

elementos de xilema verificou-se que a variação no número destas células parecia acompanhar de 

início a proliferação das células de parênquima mas o seu número apresentou um incremento 

inicial ao 49 e por fim atingiu um máximo ao 12s dia (passando de um valor inicial de cerca de 

3xl05 para 5xl05/g tecido). 
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Gráfico 9.2.3 - Variação no número de células no tecido, durante 20 dias de cultura em meio nutritivo com 
24,70 mlvl nitrato e 2,0 mM amónio (controlo). Médias ±sd, com erro relativo<10%, 95%P. 

No tecido que cresceu sob menor nutrição azotada ocorria também um aumento no número de 

células de parênquima mas de menor amplitude que no controlo e somente até ao 62 dia. A partir 

deste dia e até ao fim do período de cultura o número de células de parênquima manteve-se 

praticamente constante, indicando que o alargamento celular era diminuto; como decorrência 

M Cél.s parênq. 
Cél.s xilema 
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deste menor alargamento, no fim do período em análise o número de células de parênquima por 

unidade de massa de tecido era superior ao controlo. Relativamente aos elementos de xilema 

verificou-se que, tal como no controlo, havia dois máximos no número destas células, um 

aumento inicial, também, ao A- dia e outro ao 149 dia de cultura. 
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Gráfico 9.2.4 - Variação no número de células no tecido, durante 20 dias de cultura em meio nutritivo com 

12,35 mM nitrato mas sem amónio. Médias ±sd, com erro relativo<10%, 95%P. 

Actividade e padrão das isoenzimas da peroxidase 

No tecido caloso de S. telephium detectaram-se três tipos de peroxidases e que se 

denominaram: peroxidases solúveis, peroxidases ligadas iónicamente às paredes celulares e 

peroxidases ligadas covalentemente às paredes celulares. As peroxidases ligadas covalentemente 

às paredes celulares apresentaram quantidades vestigiais de actividade e com um padrão paralelo 

ao apresentado pelas peroxidases ligadas iónicamente; deste modo as avaliações de actividade 

peroxidase ligada às paredes celulares foram confinadas às fracções ligadas iónicamente. Para 

comodidade de apresentação de resultados as diversas isoperoxidases serão denominadas de 

acordo com o valor aproximado do seu ponto isoeléctrico. 

I x 

IH Cél.s parênq. 
H Cél.s xilema 

X 
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Determinação do número de isoperoxidases e avaliação de pontos isoeléctricos 

Numa abordagem preliminar de apuramento de técnicas procurou-se seleccionar o substrato 

cromogénico que permitisse detectar o maior número de bandas isoenzimáticas após electroforese. 

I l 

5,1 

5,9 

6,6 

*,3 

9,3 

sol. ióm. 

0-JÍ*T\ I '«I 'Á , ÍT\* 

sol. ióm. 

9-«<il-3-«mim> 
carbazolí 

sol. ióm. 

Guaiacol 

sol. ióm. 
(+) 

(-) 

Siriugaldaziíu 

Esquema 9.2.1 - Diagrama do resultado de focagens isoelectricas das isoperoxidases da "fracção solúvel" e da 
"fracção tónica" (ligada ionicamente às paredes celulares) de tecido caloso de S. telephium, 
reveladas com os substratos cromogénicos (dadores de electrões) indicados. Assinalam-se 
todas as bandas detectadas; a tracejado as que surgem durante o período de cultura. Na 
primeira faixa da esquerda estão indicadas as bandas dos padrões de pi e respectivos valores. 

As isoperoxidases detectadas com diversos dadores de electrões como O-dianisidina, 

9-etil-3-amino carbazole, guaiacol e siringaldazina estão indicadas no Esquema 9.2.1. Os padrões 

isoenzimáticos são diferentes consoante os substratos cromogénicos. O substrato (9-dianisidina foi 

o único que revelou isoformas nas fracções iónicas e que permitiu detectar o maior número de 

bandas nas fracções solúveis, incluindo uma banda aniónica (pi 4,3) que não corava de maneira 

persistente nas condições ensaiadas (a cor da banda desaparecia com o tempo). Os substratos 

9-etil-3-amino carbazole e guaiacol revelaram sub-conjuntos das bandas catiónicas reveladas por 

0-dianisina; não foi detectada qualquer banda com actividade siringaldazina oxidase apesar de se 

ter obtido vestígios de actividade quando avaliada espectrofotometricamente. 

O tecido caloso de 5. telephium contem várias isoperoxidases com actividade 

O-dianisidina oxidase e a fracção solúvel apresenta um padrão que difere do da fracção extraída 
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das paredes celulares. Nas fracções solúveis surgiu uma única isoenzima com mobilidade 

aniónica; detectaram-se, ainda, 3 isoenzimas catiónicas. O número de isoenzimas ligadas à parede 

celular, e que apresentam unicamente mobilidade catiónica, aumenta ao longo do período de 

cultura do tecido, conforme se poderá ver mais adiante. 

Os valores aproximados dos pontos isoelectricos das peroxidases apresentam-se na Tabela 

9.2.1. Estes resultados mostraram uma localização da isoperoxidase ácida (aniónica) unicamente 

na fracção solúvel, i.e. protoplasmática, enquanto que as isoperoxidases básicas (catiónicas) se 

localizavam em compartimentos diferentes, no protoplasto e na parede celular. 

pi Isoperoxidases 

Solúveis Ligadas ionicamente 
às paredes celulares 

(+) 43 

8,1 
(8,7) 

8,9 8,9 
(9,1) 

9,2 9,2 
(9,4) 

9,5 9,5 
(-) 

Actividade da peroxidase solúvel 

A avaliação da actividade peroxidase das fracções solúveis nas duas situações mostrou um 

padrão idêntico durante os primeiros 10 dias de cultura; mas na segunda metade do período em 

análise a actividade da peroxidase solúvel apresentou padrões notoriamente distintos nas duas 

situações. Enquanto que no material controlo a actividade peroxidase diminuiu gradualmente até 

atingir valores vestigiais (Gráfico 9.2.5), no tecido que cresceu na outra situação a actividade 

peroxidase aumentou, apresentando um máximo ao 169 dia (Gráfico 9.2.6) com posterior 

decréscimo, embora, com um valor ao 209 dia bastante superior ao encontrado no controlo e 

próximo do valor da activ idade inicial aquando da subcultura. 

Tabela 9.2.1 

Pontos isoelectricos das isoperoxidases solúveis 
e ligadas às paredes celulares no tecido caloso 
de S. telephium com actividade O-dianisidina 
oxidase; entre parêntesis indicam-se os pi das 
isoperoxidases que surgem no decurso da 
cultura. 
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Gráfico 9.2.5  Actividade peroxidase da "fracção solúvel" no tecido controlo durante 20 dias de cultura no 
meio de rnanutensão (2,0 mM amónio e 24,70 mM nitrato). Médias ±sd de 6 determinações. 
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Gráfico 9.2.6  Actividade peroxidase da "fracção solúvel" do tecido em cultura durante 20 dias em meio 
nutritivo com 12,35 mM nitrato mas sem amónio. Médias ±sd de 6 determinações. 
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Focagem isoelectrics das peroxidases solúveis 

Para determinar quais as isoperoxidases que reagiam à diminuição da nutrição azotada 

procedeu-se a análise por focagem isoelectrica (IEF) das amostras colhidas ao longo do período de 

cultura, tendo-se aplicado alíquotas com quantidades equivalentes de proteínas. 

O material controlo evidenciou um padrão de isoperoxidases solúveis que se apresenta no 

Esquema 9.2.II. A isoenzima aniónica com pi 4,2 era de difícil detecção e estava presente durante 

todo o período de cultura em análise; nas isoenzimas catiónicas a banda 8,9 apresentou um 

aumento considerável de intensidade no dia 6, altura em que a banda 9,5 ficou mais visível; por 

sua vez a isoforma 9,2, sempre bem evidente, apresentou uma intensidade de coloração que de 

uma maneira geral diminuia ao longo do período de cultura. 

Dus 
0 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 (+] 

(-) 
Esquema 9.2.II - Padrão da focagem isoelectrica das isoformas de peroxidase da fracção solúvel do tecido 

controlei ao longo do período de cultura. Intensidade de coloração de menos intenso para 
mais intenso representada por tracejado, traço contínuo e a cheio negro. Os marcadores de 
pi e os respectivos valores estão indicados na primeira faixa da esquerda. 

Na Fig. 119 apresenta-se o aspecto de um gele de IEF, após separação das isoperoxidases e 

coloração com O-Dianisidina, das fracções solúveis do material submetido a 12,35 mM nitrato. 

Pode ver-se que há uma diminuição de actividade das isoformas catiónicas até ao 8s e 10- dias 

seguida de uma reactivação até final do período de cultura com um máximo de actividade entre os 

dias 14-16 para a isoforma 8,9. 



Dias: 
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Fig. 119. Padrão das isoperoxidases solúveis do tecido crescido em 12,35 mM de nitrato, ao 
longo de 20 dias de cultura. Na primeira faixa da esquerda encontram-se as bandas dos 
marcadores de pis e respectivos valores. As setas indicam as posições de migração das 
isoperoxidases solúveis e respectivos pis. 
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Actividade da peroxidase ligada às paredes celulares 

Procurouse minimizar a contaminação das fracções extraídas das paredes celulares com 

remanescentes das fracções solúveis, efectuando lavagens conforme indicado em Material e 

Métodos. Parece terse conseguido uma relativa pureza das fracções porque comparando os 

Gráficos 9.2.5 e 9.2.6 com os Gráficos 9.2.7 e 9.2.8 pode verse que quando a actividade das 

peroxidases solúveis é mínima a actividade das peroxidases das paredes celulares é máxima (8S 

dia). Por outro lado em estudo preliminares de separação em PAGE em condições não 

desnaturantes e de baixo pH (condições que permitem separar algumas enzimas em direcção ao 
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Gráfico 9.2.7  Actividade das peroxidases ligadas ionicamente às paredes celulares no tecido controlo 
durante 20 dias no meio de manutensão (24,70 mM nitrato, 2,0 mM amónio). Médias ±sd 
de 6 determinações. 

ânodo) carregaramse amostras solúveis a par de amostras iónicas; após electroforese e coloração, 

ao lado das isoenzimas solúveis que se deslocaram em direcção ao ânodo não foram detectadas 

quaisquer bandas nas faixas correspondentes aos extractos das paredes (fracções iónicas). Em 

PAGE de alto pH (em que são separadas algumas enzimas em direcção ao cátodo) amostras 

solúveis a par de amostras iónicas mostraram bandas com diferentes migrações, i.e, em posições 

não coincidentes. 

A peroxidase ligada ionicamente às paredes celulares apresentou uma actividade cerca de 10 

vezes superior à actividade da peroxidase das fracções solúveis. Durante a primeira metade do 

período de cultura (10 dias) não havia diferenças na actividade de peroxidases ligadas às paredes 
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Gráfico 9.2.8  Actividade das peroxidases ligadas ionicamente às paredes celulares do tecido em meio 

nutritivo com 12,35 mM nitrato mas sem amónio, durante 20 dias de cultura. Cada ponto 
representa a média ±sd de 6 determinações. 

celulares, apresentando uim máximo ao 8e dia. Em ambas as situações a actividade peroxidase era 

maior quando o tecido estava em proliferação mais activa e início de expansão celular, i.e, na fase 

exponencial de crescimento. Depois do 10Q dia a actividade no tecido controlo continuou a 

diminuir até ao 169 dia, altura em que voltou a aumentar, enquanto que no tecido submetido a 

menor nutrição azotada depois do 109 a actividade começou imediatamente a aumentar atingindo 

níveis muito elevados no fim do período de cultura. 

Focagem isoelectrica das peroxidases ligadas às paredes celulares 

A análise por IEF dos extractos das paredes celulares do material de ambas as situações não 

mostrou diferenças no número de bandas nem alteração notória na sua sequência temporal de 

aparecimento; a intensidade de coloração reflectia os padrões de actividade detectada 

espectrofotometricamente. Em face destes resultados apresentase somente a imagem do IEF do 

material submetido a 12,35 mM nitrato (Fig. 120). É possível observar na faixa correspondente ao 

8S dia o aumento de actividade da isoperoxidase 9,2 e o aparecimento de uma isoperoxidase com 

pi 9,4. A isoforma com pi 9,1 surgiu evidente somente no tecido com 12,35 mM nitrato no 209 dia 

de cultura, que foi o tempo máximo em apreço. 
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Fig. 120. Padrão de 1EF das isoperoxidases com actividade O-Dianisidina oxidase das 
fracções extraídas por tratamento com CaCl-, das paredes celulares (isoperoxidases 
ligadas ionicamente às paredes celulares) do tecido submetido a 1235 mM de 
nitrato, ao longo de 20 dias. Marcadores de pis e respectivos valores apresentados 
à esquerda. À direita indicam-se os pis aproximados das isoperoxidases presentes 
durante todo o período de cultura; as que surgem de novo, de uma maneira 
evidente, estão indicadas por setas. 
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Imunodetecção de peroxidases fWestern blotting) 

Amostras do tecido controlo foram separadas por SDSPAGE e após electrotransferência 

para membranas de nitrocelulose a incubação com anticorpos contra a forma desglicosilada de 

peroxidase catiónica de Arachis hypogeae permitiu detectar nas fracções solúveis (Fig. 121) 

polipeptídeos com valores aproximados de massa molecular relativa (Mr) compreendidos entre 

56000 e 48500 e um polipeptídeo com uma Mr aproximada de 26000; nas fracções iónicas (Fig. 

122) surgiu somente o conjunto de bandas com Mr entre 56000 e 48500. 

Conteúdo em lenhina 

O tecido crescido no meio nutritivo com amónio e nitrato apresentou um teor em lenhina 

com um padrão praticamente constante ao longo do período de cultura. O tecido submetido a 

12,35 mM de nitrato apresentou um teor superior e paralelo ao anterior a partir da fase de latência 

(Gráfico 9.2.9). 
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Gráfico 9.2.9  Variação do conteúdo em lenhina no tecido controlo (□) e no tecido em meio nutritivo com 

12,35 mM nitrato (■) durante 20 dias de cultura. Médias ±sd de 6 determinações. 
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Fig. 121. Polipeptídeos de peroxidases solúveis do tecido caloso de 5. Telephium. As 
proteínas solúveis foram separadas por SDS-PAGE e transferidas para membrana 
de nitrocelulose através de campo eléctrico. As isoperoxidadses foram detectadas 
com anticorpos anti-peroxidase catiónica (Hu & van Huystee, 1989). À esquerda 
indicam-se os marcadores de massa molecular. 
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Fig. 122. Polipeptídeos de peroxidases ligadas ionicamente às paredes celulares do tecido 
caloso de S. Telephium separadas e detectadas conforme indicado na fig. 121. 
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DISCUSSÃO 

O crescimento do tecido caloso de S. telephium é estimulado com a transferência para meio 

nutritivo novo e a exemplo do que acontece na generalidade das culturas de tecidos devem ocorrer 

alterações metabólicas que preparam as células para divisão (Lindsey & Yeoman, 1985). Após a 

fase de latência o acentuado aumento no número de células de parênquima por unidade de massa 

de tecido advinha de as divisões celulares ocorrerem mais rapidamente do que o alargamento 

celular, o que origina uma diminuição no tamanho celular médio durante a fase de crescimento 

exponencial. Conforne referido para os sistemas in vivo (Lawlor et ai, 1989) níveis elevados de 

azoto parecem favorecer as divisões celulares; no tecido caloso de 5. telephium, quando crescido 

na presença do teor mais elevado de azoto, foram contadas mais células de parênquima por grama 

de tecido, na fase exponencial. No tecido submetido ao menor nível de azoto não só a duração 

desta fase foi menor como o número de células de parênquima obtido no fim dela, também, foi 

menor. Considerando que o aumento no número de células durante um dado período de tempo é 

influenciado pelo número de células no início desse período e determinado pela quantidade de 

produtos sintetizados e acumulados em todo o sistema (Lindsey & Yeoman, 1985) é plausível 

admitir-se que a menor nutrição azotada limitou não só a síntese de materiais necessários para a 

formação de novas células como também o número de células capazes de se dividir, originando, 

assim, um menor número de células conforme se pode ver comparando os resultados ao 89 dia. À 

medida que ocorria redução no número de divisões celulares os tecidos entravam em fase 

estacionária e o crescimento dava-se por aumento no tamanho celular médio. Comparando o 

número de células de parênquima quantificado durante a fase estacionária verifica-se que, no 

tecido crescido com 12,35 mM de nitrato, esse número permaneceu praticamente constante até ao 

fim do período de cultura, o que permite deduzir que estas condições não promovem aumento de 

volume celular como o meio com nitrato e amónio. Este aspecto, conforme já tinha sido 

observado e se mencionou no sub-Capítulo 9.1, está de acordo com referências de que as células 

dos tecidos crescidos só com nitrato são mais uniformes em tamanho (Yeoman & Street, 1973). 

Resultados semelhantes, relativamente a um maior número de células e a um maior aumento no 

volume celular, foram referidos por Lawlor et. ai, (1989) para folhas de plantas de Triticum 

aestivum crescidas com abundante nitrato; no entanto, nas plantas crescidas com deficiência em 
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nitrato o número de células era maior por unidade de área porque as células eram menores. 

Relativamente aos elementos de xilema verificou-se que em ambas as situações havia dois 

picos no número destas células, um inicial coincidente com a proliferação das células de 

parênquima e outro na segunda metade do período de cultura. Esta última situação estava, 

provavelmente, relacionada com a formação de nódulos meristemáticos, no fim da fase 

exponencial de crescimento, nos quais se diferenciam elementos vasculares. As condições de 

menor nutrição azotada eram responsáveis não só pela limitação do crescimento mas também pelo 

atraso na diferenciação xilémica. É de admitir que a razão entre os reguladores de crescimento 

necessária à modulação da diferenciação celular tenha sido alterada pela menor nutrição azotada; 

nestas condições acumularam-se mais compostos fenólicos, conforme se mostrou no sub-capítulo 

9.1; estas substâncias poderão ter limitado a degradação de auxina, dado que se sabe que os 

compostos fenólicos podem funcionar como protectores da auxina limitando as reacções de 

peroxidação e catabolismo de auxinas (Legrand & Bouazza, 1991). 

As variações de actividade de diversas enzimas têm sido associadas com mudanças na 

organização celular (Haddon & Northcote, 1976) e tem-se estabelecido correlação entre o 

aumento de actividade PAL e a síntese de compostos secundários e a diferenciação estrutural 

(Haddon & Northcote, 1975). 

A exemplo do que acontece num grande número de sistemas experimentais a actividade da 

PAL no tecido caloso de; S. telephium aumentou durante a fase de latência o que constitui um 

fenómeno associado com a subcultura dos tecidos (Schroder et ai, 1977). Mas, o aumento inicial 

na actividade da PAL parece ser influenciado não só pela injúria aquando da repicagem para meio 

fresco mas também pela quantidade de azoto no meio nutritivo. Conforme referido anteriormente, 

admite-se que, de uma maneira geral, há uma relação inversa entre a utilização de compostos 

azotados no metabolismo primário e a síntese de compostos fenólicos; os resultados obtidos com 

tecido caloso de 5. telephium mostraram que a redução do nível de azoto favorecia a produção de 

fenóis em detrimento da acumulação de proteínas. Uma vez que se sabe que a fenilalanina 

amonia-liase é uma enzima associada com o anabolismo de uma grande variedade de compostos 

secundários desviando o fluxo de carbono das proteínas para estes compostos (Hahlbrock & 

Grisebach, 1979), pode admitir-se que a maior actividade PAL detectada durante fase de latência 

no tecido submetido a menor nutrição azotada está relacionada com a maior acumulação de fenóis 
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evidenciada por este tecido na fase seguinte como decorrência da diminuição de azoto no meio 

nutritivo. Dedução reforçada, também, por resultados que referem existir uma relação entre a 

diminuição da concentração de azoto no meio nutritivo e o aumento de actividade PAL (Westcott 

& Henshaw, 1976). 

Analisando a variação de actividade da PAL e os padrões do número de células verifica-se, 

que a segunda fase de actividade desta enzima era coincidente com o segundo incremento no 

número de elementos de xilema e que em condições de menor nutrição azotada, também, se 

verificava esta simultaneidade, apenas mais tardiamente. A segunda variação na actividade PAL 

pode estar implicada na. formação dos precursores de lenhina a depositar nas paredes dos 

elementos de xilema formadas nessa altura conforme indicado pelo aumento no número destas 

células. É de referir que no procedimento de contagem, os elementos de xilema eram identificados 

pelas suas ornamentações o que quer dizer que as paredes secundárias destas células já estavam 

formadas mas não necessariamente lenhificadas na totalidade, a lenhificação ocorre em etapas 

finais do processo de diferenciação. Sabe-se que a PAL intervém na fase inicial do trajecto 

fenilpropanoide e conduz à acumulação de derivados hidroxicinâmicos susceptíveis de fornecer 

precursores necessários à biossíntese de lenhina (Hahlbrock & Grisebach, 1979). Apesar de a 

actividade PAL ser necessária para diversos trajectos do metabolismo fenilpropanoide (Hahlbrock 

& Grisebach, 1979), parece que no tecido caloso de 5. telephium a segunda fase de actividade 

PAL está estreitamente relacionada com o desenvolvimento de elementos de xilema que ocorre na 

segunda metade do período de cultura. Estes resultados indicam que a actividade daquela enzima 

pode ser utilizada como marcador bioquímico da diferenciação de elementos de xilema naquele 

período de cultura o que; recebe apoio adicional do facto de situações semelhantes terem sido 

descritas para outros sistemas (Haddon & Northcote, 1975; Bevan & Northcote, 1979; Bolwell & 

Northcote, 1981; 1983; Fukuda & Komamine, 1982; Ramsden & Northcote, 1987). 

As peroxidases têm uma ampla distribuição e desempenham diversas funções no 

crescimento e desenvolvimento vegetal e nas respostas das plantas ao seu ambiente; em vários 

sistemas vegetais a actividade das peroxidases e os seus padrões isoenzimáticos são alterados 

durante o desenvolvimento e em resposta a diversas agressões, por isso a análise das 

isoperoxidases tem sido usada para estudar a regulação do desenvolvimento e os efeitos 

dediferentes condições de cultura in vitro (Gaspar et ai, 1982; van Huystee & Cairns, 1982). 
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Neste trabalho as peroxidases foram analisadas pela sua actividade e também por focagem 

isoeléctrica. Ensaiaram-se vários substratos cromogénicos como dadores de electrões porque, 

apesar de se saber que as peroxidases catalizam um grande número de reacções bioquímicas in 

vitro, não se sabe ainda quais são os seus substratos naturais in vivo. Catesson et ai. (1978) 

demonstraram a afinidade especial de peroxidases envolvidas na lenhificação das paredes 

celulares para a siringaldazina como substrato e desde então a actividade da siringaldazina oxidase 

tem sido usada para detectar peroxidases envolvidas naquele processo. No tecido caloso de 5. 

telephium não foi possível identificar qualquer banda com actividade siringaldazina oxidase 

apesar de se ter detectado espectrofotometricamente vestígios de actividade; este resultado e o 

menor número de bandas obtidas com 9-etil-3-amino carbazole e guaiacol relativamente às 

obtidas com dianisidina parece ser o resultado de menor afinidade das peroxidases do tecido para 

aqueles substratos. 

No tecido caloso de S. telephium as condições de menor nutrição azotada estimularam o 

metabolismo fenólico. Nestas condições observou-se uma actividade da PAL superior à que 

ocorria no controlo e curiosamente a quantificação dos fenóis e proteínas deram valores que levam 

a admitir que o incremento da PAL seria não só devido à usual reacção do tecido à injúria com a 

repicagem mas também à menor nutrição azotada que como se sabe favorece o metabolismo 

secundário. E de admitir que os compostos fenólicos presentes nos vacúolos das células de 

parênquima do tecido caloso de S. telephium foram metabolizados pela peroxidase aí existente 

uma vez que se sabe que os vacúolos das células vegetais contêm peroxidase (Grob & Matile, 

1980; SchloB et ai, 1987; Takahama & Egashira, 1990; 1991) e os compostos fenólicos são 

eficazes dadores de electrões para a peroxidase (Gillikin & Graham, 1991). Tendo em mente o 

atrás exposto, no tecido submetido a 12,35 mM nitrato o aumento de actividade da peroxidase 

solúvel na segunda metade do período de cultura e que se deveu, muito provavelmente, à 

activação da isoperoxidase com pi 8,9, deveria estar relacionado com a oxidação dos compostos 

fenólicos solúveis acumulados, numa reacção em que se originam quinonas que expontaneamente 

polimerizam formando produtos poliméricos insolúveis (Fleuriet & Macheix, 1984; Ke & Saltveit, 

1988). A formação destes compostos insolúveis permitiria explicar a estabilização e por fim a 

diminuição do nível de fenóis solúveis detectado naquele tecido. Estes resultados parecem mostrar 

que no tecido caloso S. telephium existe uma relação entre a actividade das peroxidases solúveis e 
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o conteúdo em fenóis. Esta interpretação é suportada por observações microscópicas que 

mostraram a ocorrência abundante de células que acumulam taninos insolúveis. 

O forte pico de actividade da peroxidase ligada às paredes celulares coincidia em ambas as 

situações com o aumento no número de células de parênquima. Tem interesse referir que Albrecht 

& Kohlenbach (1990) mostraram que em culturas de longa duração de tecido caloso de Vicia o 

aumento de actividade da peroxidase era coincidente com o aumento no número de divisões 

celulares atingindo máximos entre o 89 e o 9° dia de cultura. No tecido caloso de 5. telephium 

aquela elevada actividade da peroxidase iónica durante a proliferação das células de parênquima 

estava, provavelmente, relacionada com a biogénese das paredes celulares e regulação da sua 

espessura. As peroxidases intervêm no estabelecimento de ligações cruzadas entre extensina e 

hemiceluloses das paredes celulares (Grisebach, 1981; Fry, 1986) modificando-lhes, assim, a 

plasticidade (Goldberg et ai, 1986) necessária para que possa ocorrer extensão durante o 

alargamento celular. Neste processo de alargamento celular, evidente a partir do dia 8 em 

particular no tecido controlo, deve desempenhar um papel muito importante a isoperoxidase com 

pi 9,4 que igualmente surgia a partir daquele dia. 

As peroxidases que participam na lenhificação localizam-se nas paredes celulares. Há 

referências na literatura die que, em diversos sistemas experimentais, as isoperoxidases envolvidas 

na formação de lenhina, mesmo na que ocorre como reacção a injúrias (Espelie et ai, 1986), são 

aniónicas (Máder et ai., 1977; Lagrimini et ai, 1987). No entanto, a actividade isoperoxidase nas 

fracções extraidas das pairedes celulares do tecido caloso de S. telephium estava só representada 

por isoperoxidases catiónicas conforme visto em IEF. Estes resultados desviando-se dos descritos 

pelos autores atrás citados são, contudo, concordantes com os descritos para culturas de células 

em suspensão de Arachis hypogeae onde ocorrem peroxidases catiónicas associadas com as 

paredes celulares (Hu et ai, 1989). As isoenzimas catiónicas 8,9, 9,2 e 9,5 detectadas nas fracções 

solúveis existem também nas fracções extraidas com CaCl2 das paredes celulares; este tratamento 

salino que rompe as ligações iónicas estabelecidas entre as isoperoxidases e os polissacarídeos das 

paredes celulares, permitiu detectai- uma larga banda difusa com pi aproximado de 8,1 e outras 

isoenzimas intermédias (com valores de pi de 8,7, 9,1 e 9,4) algumas das quais surgiam em fases 

particulares da cultura. E pouco provável que as isoperoxidases intermédias sejam modificações 

das peroxidases predominantes, com as quais partilhariam semelhanças, porque o aparecimento 
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das isoperoxidases intermédias é coincidente com o aumento na actividade peroxidase avaliada 

espectrofotometricamente. 

Nas condições de menor nutrição azotada, o aumento na citodiferenciação xilémica na 

segunda metade do período de cultura surgiu mais tardiamente, provavelmente, como resultado de 

uma alteração da razão entre os reguladores de crescimento, em virtude da acumulação de 

compostos fenólicos que limitam a degradação de auxina. Nesta segunda metade também a 

actividade da PAL surgia mais tarde, resultado que leva a admitir que neste período a PAL estaria 

envolvida na biossíntese de precursores de lenhina a depositar nos elementos de xilema em 

reacções de polimerização oxidativa catalisadas pelas isoperoxidases associadas às paredes 

celulares. Partindo deste pressuposto, seria de esperar que a actividade das peroxidases ligadas às 

paredes celulares estivesse relacionada com a biossíntese de lenhina. No entanto a actividade 

destas peroxidases não se correlacionava com os teores em lenhina e não foi possível estabelecer 

uma relação entre uma dada isoperoxidase catiónica (ligada às paredes celulares) e a lenhificação. 

Na realidade há referências na literatura de que nem sempre o processo de lenhificação se 

correlaciona com a actividade ou com os padrões de isoperoxidases (Dalet & Cornu, 1989; 

McDougall, 1991). No tecido caloso de 5. telephium qualquer uma das isoperoxidases ligadas à 

parede celular e que apresentavam um padrão constante ao longo do período de cultura poderá 

estar envolvida naquele processo; em virtude do elevado número de isoperoxidases que surgiam 

no tecido caloso de S. telephium pode admitir-se que uma dada isoforma intervém na lenhificação 

dos elementos de xilema, enquanto que outra isoenzima poderá participar na formação do 

composto tipo lenhina que se deposita nas paredes das células de parênquima, porque segundo 

Kolattukudy et ai. (1992) apesar de os materiais depositados em diversas situações nas paredes 

celulares nem sempre se encaixarem na descrição de lenhina ou suberina, as peroxidases 

associadas às paredes celulares podem estar envolvidas na sua deposição. 

No tecido de S. telephium o conteúdo em lenhina ligeiramente superior ao controlo nas 

condições de menor nutrição azotada resultou, provavelmente, de um estímulo no metabolismo 

fenilpropanoide, conforme referido no sub-capítulo anterior; no entanto, em ambas as situações os 

níveis em lenhina permaneceram praticamente constantes ao longo do período de cultura. Não foi 

detectada qualquer variação acentuada no conteúdo em lenhina, ou por esta não ocorrer dentro do 

período em análise ou por a sensibilidade da técnica de doseamento não permitir detectar 
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variações no teor de lerthina atribuíveis à lenhina dos elementos de xilema. Com o método de 

doseamento utilizado, ai lenhina de material previamente tratado com solventes orgânicos é 

solubilizada por brometo de acetilo e quantificada por espectrofotometria de UV. Segundo Lewis 

& Yamamoto (1990) podem interferir com este método outros materiais poliméricos semelhantes 

à lenhina como por exemplo fenóis insolúveis, compostos que no tecido caloso de S. ielephium 

são particularmente abundantes, para além da substância tipo lenhina depositada nas paredes das 

células de parênquima. 

O aumento de actividade peroxidase ligada ionicamente às paredes celulares com um 

máximo no 89 dia, quer no tecido controlo quer no tecido submetido a menores níveis de azoto, 

resultou, conforme já referido, não só do aumento de actividade das isoenzimas pré-existentes, 

com relevo para a isoenzima predominante 9,2, mas também da indução da isoforma 9,4. A 

diminuição de actividade; subsequente parece estar relacionada com a diminuição de actividade da 

isoforma 9,2. No material submetido somente a 12,35 mM de nitrato o acentuado aumento de 

actividade peroxidase que ocorreu no fim do período de cultura resultou não só do aumento de 

actividade da isoforma recém induzida (pi 9,4) mas também da indução de uma nova isoforma 

com pi 9,1 (evidente no 209 dia) e reactivação das outras isoenzimas. 

Apesar do grande número de publicações sobre as peroxidases, só parcialmente se 

conhecem as funções fisiológicas de cada um dos membros desta classe de enzimas. As 

peroxidases são enzimas altamente catalíticas mas têm pouca especificidade, i.e, há uma grande 

diversidade de potenciais substratos bioquímicos (Gillikin & Graham, 1991), e a maioria das 

plantas possui diversas isoenzimas da peroxidase (Gaspar et ai., 1982) com um padrão de 

expressão específico de cada tecido, reguladas pelo decurso do desenvolvimento e influenciadas 

por factores ambientais î Lagrimini & Rothstein, 1987). Esta grande multiplicidade de isoformas 

da peroxidase, cada uma com possibilidade de utilizar vários substratos, torna difícil o 

relacionamento de uma dada isoenzima com uma função biológica específica e dificulta a 

compreensão do papel que estas enzimas desempenham no crescimento e adaptação da planta ao 

seu ambiente (Lagrimini et ai, 1990). 

Pensa-se que uma contribuição eficaz para a resolução destes problemas deverá envolver 

identificação dos locais cie actuação das isoperoxidases, ou seja, localização de antigénios ao nível 

subcelular através de estudos de imunocitoquímica utilizando microscopia electrónica. Com vista 
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a uma abordagem futura neste sentido e considerando que no tecido caloso de S. telephium as 

isoperoxidases predominantes são catiónicas, solicitaram-se a outros investigadores anticorpos 

contra isoperoxidase catiónica. Os anticorpos oferecidos, conforme indicado em Material e 

Métodos, eram dirigidos contra a forma desglicosilada de peroxidase catiónica de Arachis 

hypogeae porque, conforme verificado por Hu & van Huystee (1988), as cadeias oligossacarídicas 

desta peroxidase apresentavam antigenicidade. Deste modo era necessário saber se estes 

anticorpos eram capazes de reconhecer isoperoxidases do tecido caloso de 5. telephium. Num 

estudo preliminar com recurso a técnicas de "Western blotting" foi possível identificar 

isoperoxidases, provavelmente catiónicas, nas fracções solúveis e nas fracções das paredes 

celulares. 

Sabe-se que as peroxidases, na sua forma final, são proteínas glicosiladas (Gaspar et ai, 

1982) e que a glicosilação se dá em compartimentos citoplasmáticos, provavelmente, em vesículas 

dictiossómicas (ref.as em van Huystee, 1987). Como com a homogeneização se rompem os 

compartimentos celulares, num homogeneizado encontrar-se-ão peroxidases não glicosiladas e 

peroxidases já glicosiladas. Em reacções imunológicas, estas enzimas glicosiladas se mantiverem 

livres os epítopos reconhecidas por determinados anticorpos poderão manter antigenicidade e ser, 

assim, identificadas. Com o material de tecido caloso de S. telephium as bandas que surgem num 

conjunto com valores de Mr compreendidos entte 56000 e 48500, devem corresponder a 

isoformas glicosiladas atendendo não só ao seu Mr, uma vez que o Mr das peroxidases de diversas 

plantas varia entre 60000 - 30000 (Srívastava & van Huystee, 1977), mas também ao facto de 

aparecerem nos extractos das paredes celulares. A glicosilação dá-se em compartimentos 

citoplasmáticos pelo que aquelas izoenzimas detectadas nas fracções solúveis devem encontrar-se, 

provavelmente, em trânsito para as paredes celulares onde se ligam aos polissacarídeos. A banda 

de menor Mr e que surge isolada nas fracções solúveis e não aparece nos extractos das paredes 

celulares, deve corresponder à forma não glicosilada de isoperoxidase catiónica. No entanto só 

com o recurso a anticorpos específicos para a estrutura polipeptídica ou para a cadeia 

oligossacarídica, numa abordagem semelhante à de Hu & van Huystee (1988), é que seria possível 

estudar as modificações pos-tradução dos polipeptídeos da peroxidase que originam as 

isoenzimas. 



10. RESUMO E CONCLUSÕES 
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Este trabalho insidiu sobre a diferenciação de células de xilema a partir de células de 

parênquima em culturas in vitro, utilizando uma cultura estabelecida de tecido caloso derivada do 

mesófilo de S. telephium. 

Estudou-se a morfologia dos elementos de xilema diferenciados in vitro, assim como a sua 

ultraestrutura ao longo do seu desenvolvimento. Esta apreciação foi precedida de um estudo 

morfológico e ultraestrutural das células que constituem o tecido em cultura e, ainda, de um 

estudo ultraestrutural da folha, particularmente, do mesófilo e das células vasculares. Nas plantas 

intactas o xilema não se diferencia na ausência de floema e surge, geralmente, associado ao 

floema de uma maneira coordenada, constituindo os feixes vasculares, pelo que em estudos sobre 

um tecido vascular, também são de interesse aspectos referentes ao outro tecido. 

1. A análise ultraestrutural das células condutoras de xilema e de floema em 

diferenciação foi em parte apreciada na folha e no tecido em cultura de S. telephium. Na folha os 

aspectos ultraestruturais observados no decurso da diferenciação de células de clorênquima, de 

células de floema e de células condutoras de xilema enquadram-se, na sua generalidade, dentro do 

que se encontra descrito na literatura. No processo de diferenciação das células de clorênquima no 

mesófilo de S. telephium as células, inicialmente com paredes finas, sem espaços intercelulares, 

pouco volumosas e com vacúolo central pouco desenvolvido, dividem-se e expandem segundo 

planos determinados. Nestes processos de divisão e expansão celular polarizadas o citoesqueleto 

desempenha um papel importante. 

1.1. A especialização funcional dos elementos condutores de floema da folha de S. 

telephium é acompanhada de alterações ultrestruturais durante o seu desenvolvimento; quando 

diferenciadas, estas células são vivas, mas não têm núcleo nem tonoplasto e têm pouco 

citoplasma. Nas fases iniciais de diferenciação, quando têm protoplasto completo, abundam 

mitocondrias e dictiossomas em intensa vesiculação e as paredes celulares aumentam de 

espessura. Durante as fases subsequentes, a condensação da cromatina e a alteração da forma do 

núcleo são as modificações mais notórias antes da desorganização nuclear; à medida que o 

conteúdo citoplasmático se desintegra, parte dos componentes celulares desorganiza-se ou 

desaparece excepto o plasmalema, mitocondrias, plastídios e pelo menos algum retículo 

endoplasmático, que surge organizado em empilhamentos. As paredes terminais das células 
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condutoras de floema são oblíquas e estão organizadas, frequentemente, sob a forma de placas 

crivosas e os poros apresentam, geralmente, uma bordadura interior de calose. 

As células de companhia podem ter o mesmo comprimento que os elementos de tubo 

crivoso com que se encontram relacionadas e com os quais estabelecem comunicação através de 

plasmodésmios compostos. 

1.2. O xilema, tal como o floema, é um tecido complexo; é constituido por células 

condutoras, facilmente identificáveis, e por típicas células de parênquima. Na folha de S. 

telephium não surgem fibras. As células condutoras de xilema nos estados iniciais de 

diferenciação apresentam, caracteristicamente, uma intensa actividade metabólica evidenciada 

pela abundância de dictiossomas com numerosas vesículas associadas, mitocôndrias, 

polirribossomas, perfis de retículo endoplasmático rugoso e grupos de microtúbulos adjacentes 

aos espessamentos secundários em formação. Durante o processo de diferenciação das células 

condutoras de xilema na folha de S. telephium quando a deposição da parede secundária está 

completada dá-se a autólise do protoplasto seguida da hidrólise de regiões da parede primária sem 

espessamentos secundários, de modo que estas células (tracoides ou elementos de vaso) não tem 

protoplasto e apresentam, elaboradas ornamentações com áreas da parede modificadas de modo 

diverso que permitem um movimento abundante da seiva xilémica. 

2. O tecido caloso de S. telephium apresenta uma estrutura frouxamente nodular. É 

constituido por nódulos meristemáticos interligados por volumosas células de parênquima com 

grandes espaços intercelulares as quais constituem a massa fundamental do tecido, com côr verde; 

as volumosas células de parênquima, apesar de não apresentarem características vulgarmente 

atribuídas às células meristemáticas, também se dividem. Os nódulos meristemáticos são 

frequentes nos calos em desenvolvimento e constituem centros de proliferação celular, algumas 

das células resultantes das divisões tornam-se parenquimatosas vacuolizando-se e alargando 

consideravelmente, enquanto que outras se diferenciam em elementos de floema ou de xilema; no 

entanto, nas regiões de células parenquimatosas também se diferenciam elementos de xilema, 

provavelmente, por diferenciação directa a partir de células de parênquima, podendo surgir mais 

ou menos isolados no tecido. 

No interior da massa de tecido em cultura a diferenciação de regiões meristemáticas e de 
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determinados tipos de células tem sido considerada como uma resposta a inúmeros factores, 

nomeadamente, luz, temperatura, atmosfera envolvente, pressão mecânica e posição das células 

no tecido, para além de gradientes de substâncias provenientes do meio de cultura. 

2.1. O floema diferenciado no tecido caloso em cultura apresenta uma composição de um 

modo geral semelhante â do floema da folha intacta e tanto quanto foi possível observar, parece 

que no seu processo de diferenciação ocorrem as mesmas alterações ultraestruturais que as 

observadas na folha. Em ambos os casos, os elementos condutores de floema não têm núcleo e 

contêm somente plastídios típicos do floema, mitocondrias, empilhamentos de cisternas de 

retículo endoplasmático liso e filamentos de proteina-P. No tecido caloso de S. telephium os 

elementos condutores de floema formam agregados ou pequenas fiadas e estão interligados por 

placas crivosas, aspectos que estão de acordo com os referidos para outros materiais por outros 

autores (Anderson & Cronshaw, 1970; Cronshaw & Anderson, 1971). 

2.2. As observações efectuadas nas células de xilema mostraram, também, que muitos 

aspectos do processo de diferenciação são comuns às células que se diferenciam in vitro e às 

células que se diferenciam na folha; no entanto, há também diferenças notórias. A expansão 

celular é um processo normal no desenvolvimento a partir do procâmbio mas não é evidente, se 

porventura chega a ocorrer, no desenvolvimento dos elementos de xilema no tecido em cultura. 

Na literatura encontram-se amplamente descritos os aspectos de diagnóstico da xilogénese, como 

deposição da parede secundária segundo padrões específicos, variação na distribuição dos 

microtúbulos durante a formação dos espessamentos secundários (Torrey et ai, 1971; Roberts, 

1976; Fukuda & Komamine, 1985). Nos elementos de xilema em diferenciação no tecido caloso 

de S. telephium, conforme se viu a nível de microscopia electrónica, os espessamentos secundários 

iniciavam-se e formavam-se subjacentes a grupos de microtúbulos e as microfibrilas dos 

espessamentos coalinhavam-se com os microtúbulos; por outro lado, através de 

imunofluorescência pôde apreciar-se a disposição de tubulina segundo padrões que se encontram 

frequentemente nas ornamentações dos elementos de xilema diferenciados no tecido caloso de S. 

telephium, i.e, os feixes de microtúbulos dispunham-se pré-figurando padrões de ornamentação da 

parede. 



Resumo e Conclusões 187 

Independentemente da origem das futuras células condutoras de xilema (procâmbio ou 

células de parênquima in vitro) há vários passos do desenvolvimento sobreponíveis, contudo, 

também, há diferenças. Algumas das diferenças entre as células diferenciadas in vivo e os 

elementos diferenciados; in vitro levantam questões interessantes quanto ao controlo da 

diferenciação de células vasculares na folha e no tecido caloso. As grandes diferenças consistem 

na relativa falta de organização do floema e do xilema diferenciados in vitro e na ausência de um 

padrão de distribuição regular dos grupos floémicos e xilémicos no calo; situações semelhantes às 

descritas por outros autores para o floema diferenciado em culturas de tecidos (Abbott et ai, 

1977). 

De modo idêntico ao observado para as células do mesófilo no seu pocesso de morfogénese, 

nos elementos condutores de xilema em diferenciação na folha de S. telephium e de uma maneira 

mais notória (através de imunofluorescência) nos elementos condutores que se diferenciam no 

tecido caloso, foi possível verificar o agrupamento de microtúbulos em áreas subjacentes a regiões 

de parede em espessamento. Em face destas semelhanças é lógico admitir-se que actuam 

mecanismos básicos semelhantes no desenvolvimento das paredes das células e que a associação 

lado a lado dos microtúbulos concentra os complexos enzimáticos e os precursores da parede 

secundária determinando a sua localização. 

No processo de diferenciação xilémica no calo é evidente que, de uma maneira geral, falta o 

factor que controla a forma e a orientação uniforme das células de xilema e que na folha dá 

origem à sua organização em feixes. As células diferenciadas in vivo apresentam um eixo de 

polaridade nítido e as suas paredes secundárias podem ser, dependendo do estado de 

desenvolvimento da folha, anulares, helicoidais ou reticuladas, enquanto que as células de xilema 

diferenciadas no tecido caloso de S. telephium são de dois tipos, umas alongadas, semelhantes às 

que ocorrem na planta intacta, com ornamentações helicoidais e mais raramente anulares e que 

surgem em pequenas fiadas e outras mais ou menos esféricas com ornamentações reticuladas e 

que podem surgir mais ou menos isoladas. No estudo ultraestrutural do processo de diferenciação 

de elementos de xilema importa realçar que nas células do tipo curto não ocorria hidrólise das 

paredes primárias; estas células não são funcionais do ponto de vista de condução. Tem sido 

sugerido de que a autólise progressiva do protoplasto e hidrólise de determinadas porções da 

parede primária, processos que conduzem à morte das células, devem ser programadas no início 
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da diferenciação (O'Brien, 1970; Fukuda & Komamine, 1985). As observações efectuadas no 

tecido caloso de S. telephium constituem suporte suficiente a favor da ideia de que o processo de 

hidrólise de porções de parede primária não é programado no início da diferenciação. Nesta 

cultura de tecido, a exemplo de outras culturas de calo (Shininger, 1979), a capacidade de 

diferenciação de uma célula depende das inter-relações com outras células, parecendo ser 

essencial a formação de uma massa crítica de células capaz de reagir a um sinal de 

citodiferenciação. Conforme referido na Introdução ao tema deste trabalho e, também, salientado 

por Lindsey & Yeoman (1985) a diferenciação celular resulta da interacção entre o genoma e a 

influência ambiental. 

Outros aspectos que importa notar consistem no facto de as células floémicas nunca 

ocorrerem isoladas no tecido caloso, ao contrário do que se verificou para as de xilema, e de as 

fiadas vasculares quando se formam, nunca serem duplas, /. e, não surgem feixes vasculares com 

floema e xilema. 

3. A cultura de tecido caloso utilizada apresenta normalmente elementos de xilema, pelo 

que se procurou criar condições que evitassem a diferenciação daquelas células no tecido em 

cultura. De acordo com as referências na literatura o ABA adicionado aos meios de cultura inibia 

a xilogénese. A avaliação do efeito do ABA na xilogénese no tecido caloso de S. telephium 

mostrou que se diferenciavam menos células quando o tecido crescia na presença deste regulador 

de crescimento. Este efeito inibitório do ABA na xilogénese poderá explicar-se pela sua 

interferência com a síntese mRNAs específicos e portanto de determinadas proteínas (Villiers, 

1968; Palmer, 1985), em especial daquelas cuja síntese está sob controlo de fito-hormonas 

(Walton, 1980), no grupo das quais se pode admitir estarem incluidas as proteínas intervenientes 

na diferenciação xilémica, uma vez que de certo modo este processo está dependente de níveis de 

reguladores de crescimento. 

No entanto o comportamento do tecido caloso era diferente consoante o regulador de 

crescimento era adicionado por filtração asséptica ou se era submetido a esterilização por 

autoclavagem conjunta com o meio de cultura. Durante um primeiro período de cultura (15 dias), 

os tecidos que cresceram nos meios com ABA filtrado e com ABA autoclavado mostraram 

praticamente o mesmo número de elementos de xilema. Contudo os tecidos apresentavam 
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diferenças ao nível bioquímico. Diferenças que se mantiveram ao fim do segundo período de 

cultura; adicionalmente este período de tratamento prolongado conduziu a cerca de 58% de 

inibição da xilogénese no tecido crescido no meio com ABA filtrado e somente a 20% no meio 

com ABA autoclavado. Estes resultados mostraram que a capacidade inibitória do ABA era 

prejudicada quando o regulador de crescimento era submetido a esterilização por autoclavagem 

conjunta com o meio de cultura. 

4. Tem sido referido que, nalguns sistemas, condições desfavoráveis à proliferação de 

células de parênquima não eram propícias à citodiferenciação xilémica porquanto esta estaria 

dependente da ocorrência prévia de mitose, enquanto que noutros modelos a diferenciação de 

células de xilema podia ocorrer directamente a partir de células de parênquima, ou seja, sem 

ocorrência prévia de mitose. No tecido caloso de S. telephium e a exemplo do que ocorre noutros 

modelos experimentais (Turgeon, 1975; Fukuda & Komamine, 1981a; Reynolds, 1986) as 

divisões celulares e a proliferação de células de parênquima não são imprescindíveis para ocorrer 

diferenciação de células de xilema; conforme se pôde apreciar em condições de baixa proliferação 

de células de parênquima, não só ocorria diferenciação de células de xilema como esta surgia 

incrementada. Estas condições foram obtidas por inclusão no meio de cultura de uma substância 

como o sulfato de hidroxiquinolina (Quinosol), que afecta a síntese dos ácidos nucleicos 

diminuindo as divisões celulares. 

A influência do quinosol na diferenciação de elementos de xilema foi avaliada nos tecidos 

crescidos na presença de 20,55, 41,10 e 82,20 jiMde quinosol. As observações efectuadas não 

mostraram alterações ultraestruturais notórias relativamente ao controlo nos mesmos estados de 

desenvolvimento. O crescimento do tecido diminuía com o aumento da concentração de quinosol, 

sendo drasticamente afectado com a máxima concentração usada (82,20 |iM); por outro lado, o 

número de elementos de xilema aumentava. A diminuição do crescimento era devida a uma 

diminuição da proliferação de células de parênquima apesar de ocorrer um aumento no número de 

elementos de xilema. Contudo, os teores em lenhina e em fenóis solúveis comportavam-se de 

modo diferente, diminuindo com as concentrações elevadas da droga (41,10 e 82,20 fiM). 

Curiosamente, o tecido com o número mais elevado de células xilémicas apresentava menor 

conteúdo em lenhina do que os tecidos com menor percentagem daquelas células. 
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5. A diferenciação de elementos de xilema em culturas de tecidos é um processo 

dependente da fonte e concentração de azoto e pode ser induzido variando as concentrações de 

nitrato e amónio (Phillips & Dodds, 1977; Fukuda & Komamine, 1980a). 

Da análise do comportamento do tecido nos vários meios de cultura ensaiados e resultantes 

das diversas combinações de concentrações dos iões nitrato e amónio adicionados aos meios 

nutritivos, pode dizer-se que, no curto período de cultura ensaiado, o tecido era capaz de crescer 

só com amónio ou só com nitrato como únicas fontes de azoto; quando ambos os iões estavam 

presentes eram suficientes concentrações inferiores às que promoviam o mesmo crescimento 

quando os iões estavam sozinhos. De uma maneira geral o teor em proteínas solúveis aumentou 

com o aumento da concentração de azoto, fornecido quer sob a forma de nitrato quer de amónio 

ou de ambos; por sua vez o conteúdo em lenhina pareceu acompanhar o crescimento do tecido, 

excepto na situação só com nitrato,em que o aumento de concentração favoreceu o crescimento, 

mas diminuiu o teor em lenhina. Por sua vez, no tecido caloso de S. telephium a formação de 

elementos de xilema ocorria na ausência de amónio, ou de nitrato; o ião nitrato, ao contrário do 

ião amónio, era mais favorável para a citodiferenciação xilémica e para a proliferação das células 

de parênquima, enquanto que o ião amónio induzia o alargamento celular e reduzia a divisão 

celular traduzida pela menor quantidade de células de parênquima formadas. 

6. Da análise das diversas situações de nutrição azotada ensaiadas verificou-se que o 

meio nutritivo com 24,70 mM de nitrato favorecia a proliferação celular conduzindo ao maior 

número de células de parênquima e, por outro lado, que o meio de cultura com 12,35 mM permitia 

um dos números mais elevados de células de xilema; nestes tecidos crescidos só com nitrato as 

células de parênquima eram, de uma maneira geral, mais pequenas e com tamanho uniforme. Com 

base nestas observações e no pressuposto de que a expressão bioquímica das células em cultura 

pode ser modificada pelas condições impostas pelo meio, considerou-se ser de interesse estudar o 

comportamento do tecido, nos aspectos morfológico e bioquímico, ao longo do período de cultura, 

nos meios de cultura com 12,35 mM e com 24,70 mM de nitrato tendo como controlo o meio de 

manutenção (com 2,0 mM de amónio e 24,70 mM de nitrato). 
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6.1 O crescimento dos tecidos nos três meios ensaiados traduziu-se em típicas curvas 

sigmoidais cujos declives diminuiram com a diminuição da quantidade de azoto fornecido. O 

meio com nitrato (24,70 mM) e amónio (2,0 mM) induziu uma rápida diminuição do teor em 

hidratos de carbono absorvidos do meio de cultura; esta depleção de hidratos de carbono era 

concomitante com o aumento no teor de proteínas e com uma menor acumulação de fenóis 

solúveis. O meio com 24,70 mM de nitrato induziu acumulação inicial de fenóis mas não tinha 

efeito notório nas clorofilas em relação ao controlo. No tecido crescido com 12,35 mM de nitrato 

verificou-se uma diminuição no teor em clorofilas e em proteínas solúveis; a diminuição do 

conteúdo em hidratos de carbono surgiu somente notória na segunda metade do período de 

cultura, situação provavelmente relacionada com a grande acumulação de fenóis, que ocorreu 

neste tecido submetido a menor nutrição azotada. 

6.2 Em virtude de as diferenças em alguns aspectos bioquímicos, relativamente ao 

controlo, serem mais acentuadas no tecido crescido com 12,35 mM do que no meio com 24,70 

mM de nitrato, as análises relativas ao número de células, às enzimas candidatas a marcadores 

bioquímicos da xilogénese e ao conteúdo em lenhina, foram efectuadas somente no tecido 

controlo e no tecido que cresceu em 12,35 mM nitrato. 

Com menor nutrição azotada as células de xilema diferenciadas in vitro formavam-se mais 

tardiamente no entanto em maior número. A altura em que havia maior número de células de 

xilema era coincidente com o maior valor de actividade da enzima fenilalanina amónia-liase 

(PAL) sugerindo que esta enzima pode funcionar como marcador bioquímico da xilogénese. 

Sabe-se que a lenhificação das paredes secundárias começa após se ter iniciado a deposição dos 

espessamentos (Wooding & Northcote, 1964; Hepler et ai, 1970) e que a enzima PAL cataliza a 

conversão de fenilalanina em ácido cinâmico, uma reacção chave no desvio de carbono da síntese 

proteica para a síntese de lenhina. Há referências de que a actividade desta enzima só deverá ser 

usada como marcador da xilogénese se estiver estreitamente relacionada com este processo. Estes 

requisitos parecem ser preenchidos no tecido caloso de S. telephium, uma vez que, por variação 

das condições de cultura o atraso na diferenciação máxima de elementos de xilema era coincidente 

com o atraso no segundo pico de actividade desta enzima. Correições positivas entre a actividade 

da PAL e o desenvolvimento vascular foram descritas em diversos sistemas (Haddon & 

Northcote, 1976; Rubery & Northcote, 1968). 
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Da análise da actividade e padrões das isoperoxidases no tecido caloso de S. telephium pode 

dizer-se que as condições de menor nutrição azotada, apesar de poderem ser consideradas como 

uma situação de injúria relativamente às condições de manutenção do tecido, não induziram novas 

e detectáveis isoformas de peroxidase solúvel, mas induziram variações na actividade de uma 

isoforma com pi 8,9 (que parece ser grandemente responsável pelo aumento de actividade da 

peroxidase solúvel) na segunda metade do período de cultura. Esta activação parece estar, assim, 

relacionada com o metabolismo fenólico ou com a entrada mais cedo na fase estacionária (início 

de senescência) que são processos influenciados pela menor nutrição azotada. Relativamente às 

isoperoxidases ligadas ionicamente às paredes celulares, a variação na nutrição azotada não 

induziu qualquer alteração notória nestas isoenzimas. A actividade da peroxidase iónica, parecia 

estar relacionada com a proliferação celular e com a modificação das características plásticas das 

paredes celulares, necessárias à extensão das paredes durante o alargamento das células de 

parênquima, contudo não parecia estar relacionada de uma forma detectável com a diferenciação 

xilémica, uma vez que o atraso no segundo pico de diferenciação de elementos de xilema não 

afectava a actividade peroxidase de maneira idêntica à observada para a actividade PAL. 
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* 

Neste trabalho apresentaram-se alguns aspectos citológicos e bioquímicos da diferenciação 

de elementos de xilema, no entanto este estudo necessita ser continuado para completar aspectos 

que ficaram em aberto. 

- Considerando que todo o conhecimento obtido até agora leva a crer que os microtúbulos 

estão associados com o controlo da deposição dos espessamentos secundários, é plausível 

admitir-se que nas células de xilema em diferenciação deva existir abundante proteína 

microtubular. Está em preparação o estudo das variações quantitativas na síntese da tubulina ao 

longo do período de cultura e a sua eventual relação com a diferenciação de xilema, quantificada 

através da avaliação da percentagem destas células, envolvendo o isolamento desta proteína 

através de técnicas de imunoprecipitação com anti-corpos contra a tubulina e posterior análise, 

nomeadamente por SDS-PAGE. 

- Com recurso a anti-corpos policlonais contra a forma desglicosilada de peroxidase 

catiónica e a técnicas de "Western blotting" foi possível identificar especificamente isoenzimas 

catiónicas da peroxidase, que são as isoperoxidases predominantes no tecido caloso de S. 

telephium. Na sequência deste trabalho tenciona-se levar a efeito estudos de imunocitoquímica a 

nível de microscopia electrónica, para eventual identificação dos locais, a nível subcelular, de 

actuação destas isoenzimas da peroxidase. 

- Permanece por esclarecer porque é que determinadas porções de parede primária são 

hidrolisadas e outras não; segundo O'Brien (1974) numa célula de xilema em autólise as enzimas 

hidrolíticas atacam todas as paredes que não tenham sido previamente protegidas por compostos 

pécticos ou por lenhina., no entanto, em algumas plantas, durante a formação das placas de 

perfuração podem ser hidrolizadas áreas lenhificadas da parede (Esau, 1980). O modelo utilizado, 

o tecido caloso de S. telephium, onde se formam elementos de xilema que sofrem hidrólise de 

determinadas regiões da parede primária e elementos de xilema onde essa hidrólise não ocorre, 

poderá ser útil na obtenção de informação sobre a bioquímica e o controlo desta etapa essencial na 

formação de células condutoras de xilema. 
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* * 

De acordo com a literatura estão parcialmente compreendidos muitos dos passos da 

diferenciação de xilema, no entanto, não há ainda uma descrição de detalhes do seu processo de 

formação, permanecendo por esclarecer problemas fundamentais. Muitas das lacunas do 

conhecimento assentam na complexidade do assunto em questão, pelo que, em vez de haver uma 

panorâmica unificadora do conhecimento sobre a diferenciação vascular, novas hipóteses surgem 

que abrem novos campos de investigação requerendo novas abordagens. 

Há um estado de desenvolvimento durante o qual a citodiferenciação é determinada; neste 

estado muito inicial do desenvolvimento, uma célula contém sinais que especificam a sua 

diferenciação em elemento vascular com paredes secundárias especializadas. Contudo, permanece 

por esclarecer como e quando uma célula fica destinada para seguir esse trajecto de diferenciação 

que vai terminar com a morte da célula. Não se sabe qual é o mecanismo de indução nem os 

factores que iniciam o processo e não se sabe quais são as alterações bioquímicas que ocorrem nas 

células no processo de determinismo celular nessa direcção. 

Há muitas referências relativamente ao envolvimento de microtúbulos na orientação das 

microfibrilas de celulose nas células vegetais desde a indicação por Ledbetter & Porter (1963) da 

orientação paralela de microfibrilas da parede e de microtúbulos; actualmente é ideia generalizada 

que os microtúbulos corticais desempenham um papel essencial na regulação da morfogénese das 

células vegetais (Gunning & Hardham, 1982; Robinson & Quader 1983; Lloyd, 1984; 1987) na 

medida em que determinam, directa ou indirectamente, os locais de deposição e a orientação das 

microfibrilas de celulose, controlando o posicionamento dos complexos de sintase da celulose em 

determinados locais da membrana plasmática, nomeadamente, durante a formação dos 

espessamentos secundários com padrões específicos nos elementos condutores de xilema (Herth, 

1985; Scheneider & Herth, 1986). No entanto, permanece por esclarecer quais são os factores que 

controlam e determinam a disposição dos microtúbulos em determinados locais adjacentes à 

parede celular. 
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Uma via para uma melhor compreensão do processo de diferenciação xilémica, envolverá a 

obtenção de culturas de células em suspensão sincronizadas que permitam estabelecer uma estreita 

correlação entre alterações morfológicas e manifestações bioquímicas. As culturas sincronizadas 

podem ser obtidas de diversos modos (Wang & Phillips, 1984), nomeadamente por supessão de 

um composto essencial para o crescimento o que coduz à fase estacionária de crescimento, ou pelo 

bloqueio temporário das células numa fase do ciclo celular. No primeiro caso, a administração do 

composto em falta ou a subcultura em meio fresco pode conduzir a um crescimento sincronizado 

das células; a segunda situação é obtida, geralmente, pela adição de inibidores da síntese de DNA 

ao meio de cultura e, após um dado período de cultura, remoção do agente bloqueador da divisão 

celular por lavagem das células com meio fresco. Os tempos de cultura e de aplicação da droga 

têm que ser ajustadas para as células em questão. 

No entanto, a diferenciação de uma célula mesmo num sistema destes é influenciado pelas 

células circundantes ainda que em pequenos agregados, que inevitavelmente se formam, e pelas 

substâncias libertadas para o meio pelas outras células; deste modo o estudo da diferenciação, 

nomeadamente, o estudo dos factores intervenientes no início da citodiferenciação, poderão ser 

melhor apreciados por outra via, que consiste na obtenção de sistemas de cultura de célula única. 

Este sistema poderá ser criado adaptando a técnica de gotas múltiplas, "multiple-drop-array", 

desenvolvida para ensaio e selecção de múltiplas variações nos meios de cultura (Harms, 1984). 

Colocando uma célula isolada em cada gota de meio poder-se-á, potencialmente, apreciar os 

efeitos das alterações do meio no processo de citodiferenciação xilémica, variando diversos 

factores, isolados ou em combinações complexas, incluindo reguladores de crescimento, 

vitaminas, aminoácidos, fontes de carbono e de azoto, osmolalidade, pH, etc. 

Se num sistema de célula única, esta poder ser induzida a diferenciar-se em elemento de 

xilema obter-se-á um modelo ideal que permitirá apreciar desde o início as modificações que 

ocorrem na célula até à sua completa diferenciação. Neste modelo poder-se-á identificar os 

factores específicos necessários para a diferenciação xilémica e identificar os marcadores 

bioquímicos característicos dessa fase inicial que, em conjugação com técnicas de biologia 

molecular, permitirão estudar os processos de determinismo, nomeadamente, identificar o período 

de programação de genes assim como a sua subsequente expressão. 

No estudo do processo de diferenciação de elementos de xilema é importante identificar 
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outros marcadores bioquímicos, possivelmente com maior grau de especificidade, em virtude da 

sua potencial utilidade em investigações posteriores sobre os mecanismos fundamentais de 

expressão de genes; o aparecimento de uma proteína específica de um estado de diferenciação, um 

marcador bioquímico, permite identificar a expressão de genes que ocorre antes de qualquer 

alteração citológica visível. 

Com recurso a técnicas de biologia molecular poder-se-á, ainda, estudar a expressão génica 

durante a citodiferenciação bloqueando determinados passos de diferenciação usando "anti-sense" 

RNA, ou identificai- os locais de síntese de proteínas específicas através de hibridação in situ com 

sondas específicas de cDNA marcadas, nomeadamente, com digoxigenina. 

As células vegetais contêm duas ou mais extensas redes de citoesqueleto que estão 

nitidamente envolvidas nos aspectos dinâmicos do comportamento celular. É necessário saber 

como interactuam as proteinas do citoesqueleto, como são afectadas por iões e outras proteinas 

reguladoras e ainda como é que as substâncias reguladoras do crescimento influenciam o 

comportamento do citoesqueleto afectando a morfogénese celular. Uma contribuição eficaz na 

compreensão destes problemas e do envolvimento dos componentes do citoesqueleto na 

xilogénese deverá envolver a localização de antigéneos nas células induzidas a diferenciar-se ou 

em curso de diferenciação, utilizando técnicas de imunológicas, com anticorpos não só contra a 

tubulina mas também contra a actina e a miosina e com recurso a microscopia de fluorescência e 

electrónica. 

Em conjugação com esta problemática anterior, uma área que necessita ser estudada está 

relacionada com o papel do cálcio inttacelular na xilogénese. O Ca2+ é um mensageiro secundário 

e possivelmente actuará como tal na iniciação deste processo. O Ca2+ pode ser também um factor 

importante no estabelecimento dos padrões da parede secundária nos elementos de xilema em 

diferenciação. Sabe-se que níveis elevados de Ca2+ despolimerizam os microtúbulos e, ainda, que 

a aplicação de agentes bloqueadores da calmodulina durante as fases finais da xilogénese origina 

elementos de xilema com padrões de ornamentação irregulares (Roberts & Baba, 1987). O Ca2+ 

deve estar envolvido directa ou indirectamente no arranjo do microtúbulos que pré-figuram 

determinados padrões no início do processo de diferenciação. Provavelmente intervém na 

regulação de actina-miosina; sabe-se que durante a diferenciação de elementos de xilema os 
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filamentos de actina interactuam com os microtúbulos durante a deposição das microfibrilas de 

celulose nos espessamentos da parede secundária em formação nos elementos de xilema 

(Kobayashi et ai, 1987; Kobayashi et ai, 1988). Como na elucidação dos mecanismos de 

actuação doutros mensageiros secundários, noutras células, também aqui se afigura de 

fundamental importância o conhecimento dos receptores de ligação deste mensageiro, para o 

estudo dos quais muito pode contribuir a microscopia electrónica de análise elemental 

Apesar de haver numerosos estudos sobre a actuação dos reguladores de crescimento no 

processo de diferenciação xilémica, é difícil definir com exactidão o seu papel, porque os 

reguladores de crescimento têm, directa e indirectamente, um amplo espectro de acção; é 

necessário apreciar, também, a actuação de outras moléculas que actuam como mensageiros 

secundários, como as poliaminas. Para conhecer bem o modo de actuação destas moléculas é 

preciso elucidai- os seus mecanismos de acção, começando pela identificação dos respectivos 

receptores. 
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Estudou-se o processo de diferenciação de elementos de xilema a partir de células de 

parênquima, utilizando uma cultura estabelecida de tecido caloso proveniente do mesófilo de 

Sedum telephium L. Esta é uma cultura que apresenta estabilidade estrutural e bioquímica, com 

padrões que se repetem em cada período de cultura. Os elementos de xilema diferenciados neste 

modelo são de dois tipos: células mais ou menos alongadas com ornamentações helicoidais ou, 

mais raramente, anulares, semelhantes às que se diferenciam na planta e que surgem em pequenas 

fiadas com distribuição e orientação ao acaso; células curtas globosas por vezes isodiamétricas 

com ornamentações reticuladas e que surgem mais ou menos isoladas. O processo de 

diferenciação dos elementos longos de xilema formados in vitro está de acordo com o que se 

encontra descrito na literatura dedicada a este assunto; este processo costuma ser dividido em três 

fases: i) fase de formação dos espessamentos secundários, ii) autólise protoplasmática, iii) 

hidrólise parcial de regiões de parede primária não reforçadas por espessamentos secundários. É 

importante realçai- que nos elementos curtos, globosos e com ornamentações reticuladas não 

ocorre hidrólise de áreas de parede primária. Estes elementos não são funcionais, não só, por não 

terem áreas hidrolisadas da parede primária, mas também, pela sua localização mais ou menos 

isolada, ou restrita a nucleações de poucas células xilémicas, sem eixo de polaridade nítido. Nas 

numerosas observações efectuadas, foi possível encontrar células de xilema de grandes dimensões 

sugerindo a sua diferenciação directa a partir de células de parênquima. 

Nesta cultura de tecido caloso a adição de ácido abscísico (ABA) reduzia o número de 

elementos de xilema que se diferenciavam. No entanto, o tecido comportava-se de modo diferente 

consoante a modalidade de adição de ABA ao meio nutritivo, i.e., se era adicionado por filtração 

asséptica ou era submetido a esterilização por autoclavagem conjunta com o meio de cultura. Os 

resultados mostraram que era inadequado autoclavar o ABA uma vez que a sua capacidade 

inibitória surgia grandemente diminuida. 

Em condições de baixa proliferação de células de parênquima, condições obtidas pela adição 

de sulfato 8 de hidroxiquinolina, uma substância anti-micótica que interfere com as divisões 

celulares, verificou-se que a diferenciação xilémica surgia incrementada. Estes resultados, assim 

como a ocorrência de elementos de xilema de grandes dimensões, vêm corroborar a ideia de que, 

em alguns modelos, as divisões celulares e a proliferação da massa de tecido em cultura não são 



199 

inprescindíveis para ocorrer diferenciação de elementos de xilema podendo estas células 

diferenciar-se directamente a partir de células de parênquima. O teor em lenhina não se 

correlacionava com o número de elementos de xilema; os tecidos com maior número destas 

células apresentavam menor conteúdo, não só em lenhina, mas também em fenóis solúveis. 

O número de elementos de xilema diferenciados in vitro variava com a quantidade de azoto 

fornecido ao meio de cultura. De uma maneira geral aumentava, não só com o aumento da 

concentração de azoto fornecido sob a forma de amónio e nitrato, mas também, com 

concentrações baixas de cada um destes iões isolados, i.e., ou só amónio ou só nitrato. No entanto, 

o ião nitrato era mais favorável para a citodiferenciação xilémica sem detrimento da proliferação 

das células de parênquima que se apresentavam mais pequenas e com tamanho uniforme. 

Da análise do comportamento do tecido ao longo de 20 dias de cultura em meios nutritivos 

só com 12,35 ou 24,70 mM de nitrato como única fonte de azoto (meios que tinham conduzido 
* 

aos maiores números de elementos de xilema e de células de parênquima) verificou-se que as 

diferenças bioquímicas eram mais acentuadas no tecido que cresceu com menor nível de azoto. 

Nestas condições o tecido enttou mais cedo em fase estacionária, apresentava menor conteúdo em 

clorofilas e em proteínas, mas pelo contrário apresentava maior acumulação de fenóis solúveis. 

Detectou-se uma correlação positiva entre a actividade da fenilalanina amónia-liase e o 

máximo número de elementos de xilema que surgem no segundo período de cultura, ambos estes 

picos eram atrasados pela menor nutrição azotada. Estas condições de cultura eram responsáveis 

pelo aumento de actividade da peroxidase solúvel, em particular de uma isoperoxidase com pi 8,9, 

provavelmente relacionada com a oxidação de compostos fenólicos que surgiram elevados neste 

tecido. A actividade da peroxidase ligada às paredes celulares parecia estar relacionada com a 

proliferação das células de parênquima e não estava relacionada de uma forma detectável com a 

diferenciação de elementos de xilema e com a lenhificação. Verificou-se que neste modelo se 

formava um composto polifenólico, provavelmente, lenhina do tipo guaiacil, e que é 

particularmente abundante nas paredes das células de parênquima. 
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The process of tracheary elements differentiation and cell metabolism were examined in a 

established callus tissue derived from leaf mesophyll of Sedum telephium L. currently maintained 

on Gamborg's B5 medium. 

1. The ultrastructure of differentiating sieve elements and xylem tracheary elements was 

also studied in the leaf of S. telephium. The ultrastructural aspects observed throughout the 

process of differentiation of the parenchyma cells, phloem and xylem elements are in accordance 

with the descriptions found on the literature about this matter. During the development of the leaf, 

parenchyma cells, inicially small, with thin walls and without intercellular spaces, resumed 

meristematic activity and divided and enlarged following predicted patterns. In both cell division 

and cell polarity is ascribed to citoskeleton. 

1.1. Sieve elements at early stages of differentiation resemble meristematic cells. The 

ultrastructural features of differentiating phloem elements in the leaf follow the pattern largelly 

outlined in the literature. During maturation of these cells, degenerative changes occur in the 

cytoplasm components; the nucleus disapears, cytoplasm disorganize and mitochondria, 

endoplasmic reticulum, plastids, and P-protein are essentially similar to what is currently found in 

other plants. Sieve plates appeared at either end wall and pores were lined with callose. 

1.2. Xylem as well as phloem is a complex tissue and comprises tracheary cells and xylem 

parenchyma cells; there are no fibers in the leaf of S. telephium. Concerning its various stages the 

process of xylem cell cytodifferentiation is for convenience divided into three phases: i) secondary 

wall patterns formation, ii) protoplast degeneration, iii) partial hidrolysis of primary wall portions 

not covered by secondaiy thickenings. In the initial stages of of secondary wall growth the 

cytoplasm of tracheary cells is dense and rich in organelles; dictyosomes and derived vesicles, 

mitochondria endoplasmic reticulum and polissomes are paricularly prominent as well as groups 

of microtubules over the secondary thikenings. After the process is completed, the protoplast 

disintegrates and the primary wall is hydrolysed in the regions not covered by secondaiy wall. 

2. The stablished callus tissue from S. telephium leaf mesophyll is green and as far as gross 

internal structure is concerned, it comprises large parenchyma cells loosely associated and lacking 
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a definitive pattern of organization; among these highly vacuolated parenchyma cells, with large 

intercellular spaces, there are aggregates of small meristematic cells, that arise from 

parenchymatous ones by unequal polarized divisions, and vascular cells comprising sieve and 

tracheary elements. In growing callus, although large parenchyma cells divide, growth centres of 

smaller meristematic cells become established and vascular cells differentiate. Although isolated 

tracheary cells, sometimes facing intercellular spaces, could appear, phloem and xylem cells form 

in randomly distributed groups. Vascular groups are found either in intricate formations 

sometimes look like nodules or in small strands. 

Some cells contain in the vacuoles tannins and these tannin-containing parenchyma cells are 

usually found in the vicinity of vascular cells. 

2.1. The protoplasts of in vitro grown sieve elements are structurally similar to plant sieve 

elements and they undergo similar differentiation process. The mature phloem elements closely 

resemble sieve tube elements in the leaf but are more irregular in shape and derive from the 

division of meristem-like cells that form zones of varying width and orientation. Sieve elements 

are connected by sieve plates. These results are in accordance with those reported by others 

(Anderson & Cronshaw, 1970; Cronshaw & Anderson, 1971). 

2.2. Tracheary elements are either short cells, more or less isodiametric to extremely 

irregular in shape, with thick reticulate secondary wall patterns, or more elongated cells helically 

thickened, seldom annular, that are sometimes found in small strands. There is no regular pattern 

of distribution of xylem groups in the callus. Tracheary elements can arise also from parenchyma 

cells giving rise to large xylem cells. In general, when compared with the plant, the tracheary 

elements differentiated in vitro are shorter and extremely irregular in shape and the secondary wall 

sculpturing are predominantly reticulate. 

The first reliable structural sign that a cell was to become a tracheary element was the 

appearance of localized groupings of microtubules in the cytoplasm over the primary wall at 

places where future cell wall thickenings will form. The morphological changes which take place 

during development of xylem elements in vitro are closely parallel to those observed in intact 

xylem tissues. In relatively long tracheary cells protoplast degeneration is followed by the partial 

hydrolysis of regions of the primary wall exposed to the lumen of the cell. That is, the 

differentiation of relatively long tracheary cells seems to follow the three phases of the process 
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outlined in the literature for the in vivo situation: wall thickening, protoplast degeneration, and 

partial hydrolysis of primary wall portions not covered by secondary thickenings. 

In contrast with other systems the most striking difference concerns the differentiation of the 

short tracheary cells where, at the end of the development, it seems that hydrolysis of the primary 

cell wall does not occur, probably a reflection of a non-conductivity situation of these short xylem 

cells. 

3. Formation of tracheary elements is a common feature in this callus culture in maintenance 

medium. Culture conditions leading to the lowest possible level of xylem-like cells formation 

were achieved by adding abscisic acid (ABA) to the culture medium. This kind of approach had 

allowed a low level of xylogenesis on the culture. The inhibitory capacity of ABA on xylogeneis 

may be considered to be due, at least in part, to the ability to strongly influence the synthesis of 

specific types of mRNAs and, therefore, of certain proteins (Villiers, 1968; Palmer, 1985), mainly 

those that are under hormonal control (Walton, 1980). In the group of these proteins could be 

included those that act on xylem differentiation, since this process is known to be dependent on 

growth regulators levels. 

However the tissue behaved differently as ABA was added to the medium before 

autoclaving or after through filter sterilization. The results point to the deleterious effect of 

autoclaving ABA as far as its inhibitory capacity on xylogenesis is concerned. 

4. According to studies on tracheary element differentiation and cell division in some 

models, the frequency of tracheary element differentiation was usually very low under conditions 

unfavorable for cell proliferation being cell division a prerequisite for tracheary element 

differentiation, whereas in other systems tracheary element differentiation could occur directly 

from parenchyma cells. 

The addition of Quinosol - a drug that interferes with the cell cycle by affecting nucleic acid 

synthesis and thus decreasing cell division - to the culture medium of callus tissue of S. telephiwn 

impaired cell proliferation but not cytodifferentiation of tracheary elements which was indeed 

increased. Since Quinosol did not reduced the number of tracheary cells, it seems that the 

conclusion could be drawn that high rate of cell division was not necessary for xylem 
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differentiation in this tissue culture of 5. telephium, as it is known in other systems (Turgeon, 

1975; Fukuda and Komamine, 1981 a ; Reynolds, 1986). 

Electron microscope study of cells from calli grown in the presence of Quinosol (20.55 and 

41.10 |iM) showed no outstanding ultrastructural differences compared to control at the 

developmental stages examined. Growth of calli diminished with increasing concentrations of 

Quinosol, being drastically affected with the maximal dose used (82.20 |iM). On the other hand, 

xylogenesis, expressed as the number of tracheary elements to parenchyma cells, increased with 

increasing concentrations of the drug. The impaired growth of the culture was found to be due to 

decreased cell proliferation in spite of the increase in xylem-like cells differentiation. However 

lignin and phenolic content behaved in a different way, increasing with low Quinosol dose (20.55 

\xM) and decreasing with higher concentrations of the drug (41.10 and 82.20 |iM). These results 

showed that calli treated with Quinosol and presenting numerous tracheary elements synthesised 

less lignin than calli with lower percentage of those cells. 

5. Differentiation of tracheary cells, in tissue cultures, is generally dependent on the 

nitrogen content in the nutrient medium and it is induced by changing the NOV/NHL4" ratio 

(Phillips & Dodds, 1977; Phillips, 1980; Fukuda & Komamine, 1980a). 

From the analysis of the behavior of the callus tissue on the several media with different 

different concentrations of nitrate or/and ammonium ions essayed, it is possible to say that, callus 

tissue of Sedum telephium, during a short-term culture, can use either nitrate or ammonium as 

well as both ions together; when using both nitrogen sources as opposed to one source, callus 

tissue showed a better growth response and higher protein production; maintenance medium with 

nitrate and ammonium had the most favourable combination of these ions, increasing either 

ammonium or nitrate concentration diminished growth. In a general way protein content increased 

with increasing concentration of nitrogen supplied either as nitrate or ammonium or both; lignin 

production seemed to parallel the growth of the tissue, however when nitrate was the only 

nitrogen source, growth ratio of callus tissue increased with increasing concentration up to 37.05 

mM and lignin contents behaved in a different way, since decrease from 12.35 mM. 

Tracheary elements; differentiate either with only nitrate or ammonium or both ions; but 

nitrate ion promote maximal differentiation of xylem cells and proliferation of parenchyma cells. 
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Ammonium ion favoured cell enlargement but reduced cell division, as shown by reduced counts 

of parenchyma cells. 

6. The previous study had shown that tissues growing in media without ammonium 

developed a more homogeneous cell lineage with small and roughly spherical parenchyma cells, 

instead of elongated ones. Also, under this conditions (without ammonium) the highest number of 

parenchyma cells was found with 24.70 mM nitrate, and decreasing the ion concentration to 12.35 

mM increased tracheary cell number. It was considered of interest to deepen the knowledge about 

how suppression of ammonium and diminution in the nitrate supply affected both growth and 

basic metabolic mechanism of the tissue and on the other hand to determine how these changes in 

the nitrogen nutrition affected xylem cells differentiation on a time course scale. 

6.1 Growing the callus tissue in B5 medium containing 24.70 mM nitrate plus 2.0 mM 

ammonium as nitrogen supply, resulted in a typical sigmoidal growth curve and induced early 

carbohydrates breakdown; this rate of carbohydrates utilization seems correlated with an increased 

rate of protein synthesis and reduced phenolic production and accumulation. Omitting ammonium 

from the culture medium (leaving only 24.70 mM nitrate as the only nitrogen source) decreased 

growth rate of tissue but induced early formation of soluble phenolics with no effects on 

chlorophyll level. A further decrease on nitrogen content of the culture medium by reducing 

nitrate concentration, from 24.70 to 12.35 mM (in the absence of ammonium), reduced 

chlorophyll and delayed carbohydrate breakdown. Soluble protein contents were low but 

considerable phenolic accumulation occurred in these tissues. 

6.2. Taking into account that biochemical differences were greater only when nitrate was 

reduced two fold in the absence of ammonium, the analysis of xylogenesis expressed as number of 

cells and the activity of enzymes like phenylalanine ammonia-lyase (PAL) and peroxidases were 

done only on control and on tissue grown on this low nitrate containing medium. During the initial 

6 days the high proliferation rate of parenchyma cells is probably responsible for the rapid onset 

of xylogenesis in both tissue cultures. After this initial period of growth the amount of 

tracheary-like elements was different in both tissue cultures, the low nitrogen medium seems to 

delay the second period of tracheary cells differentiation. 

A peak of PAL activity occurred with subculture but the amplitude of this peak seems to 
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respond to nitrogen content of the culture medium, and the rise in PAL activity might be 

responsable for the increased synthesis and accumulation of soluble phenolics that was found in 

tissues grown with 12.35 mM N03- as the only nitrogen source. Interesting enough it is the fact 

that in this tissue culture the activity of PAL was correlated with the amount of xylogenesis in the 

second half of the culture period, although PAL is necessary for several pathways in the 

phenylpropanoid metabolism in most cells. 

Low nitrogen nutrition did not induce new soluble isoperoxidases, however, it induced 

increased activity of soluble isoperoxidase with pi 8.9 that seemed to contribute to the higher 

peroxidase activity found during the second half of the culture period. 

Cell-wall-associated cationic peroxidases seemed to be related only with the proliferation of 

parenchyma cells and with building of new cell walls and did not con-elate either with lignin 

synthesis or with xylem-like cells differentiation in tissue cultures. 
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