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O agronegócio da cana-de-açúcar é das mais importantes atividades sócio-econômicas do pais. O 
incremento no volume de produção e na produtividade tem proporcionado ao Brasil um 
reconhecimento mundial em relação à produção de açúcar e álcool. Este crescimento se deve a
inúmeros fatores, com destaque aos programas de melhoramento genético da espécie, nos quais as
técnicas de biotecnologia têm desempenhado funções cada vez mais significativas. O objetivo desta 
pesquisa foi avaliar a performance no cultivo in vitro de cinco genótipos: SP813250, RB845210,
RB867515, RB928064 e RB966928, que estão entre os mais cultivados na região Oeste Paulista.
Procurou-se identificar as melhores combinações entre material biológico e composição de meios
que assegurem uma elevada capacidade de crescimento das culturas celulares, com manutenção da
estabilidade cromossômica, mesmo após longos períodos de cultivo in vitro. Os experimentos 
foram realizados no Lab. de Citogenômica e Bioinformática da UNOESTE, no período de agosto de
2010 a junho de 2012. Os explantes cultivados consistiram de meristemas apicais removidos de
colmos jovens, os quais, após sua assepsia, foram mantidos em dois meios de cultura com 
composições de sais diferentes: meios MS e N6, acrescidos de sacarose, ácido ascórbico e
vitaminas: piridoxina, glutamina e ácido aspártico, entre outros. As culturas foram mantidas no
escuro e subcultivadas a cada 30 dias por cerca de 300 dias. Fragmentos de calos com elevadas 
taxas de crescimento foram coletados dos materiais que mais se destacaram durante o cultivo in
vitro e foram utilizados para a avaliação do grau de estabilidade mitótica das culturas. Foi analisada
a freqüência de ocorrência de pontes cromossômicas, bem como fragmentos de cromátides, atraso
na separação de cromátides irmãs e formação de micronúcleos na telófase, entre outras
anormalidades mitóticas.  Os cultivares RB966928, RB845220 e SP813250 apresentaram elevadas
taxas de indução de culturas e formação de calos com indícios de organogênese e taxas de
crescimento cerca de 100% superiores aos demais, e indicaram serem estes os mais recomendados
para experimentos de micro-propagação em larga escala. Para os genótipos que se destacaram na 
proliferação celular in vitro, a análise citogenética permitiu o levantamento da ocorrência de
anomalias mitóticas em fragmentos de calos coletados na superfície das culturas. As frequências
variaram de 5 a 10% do total de anáfases típicas avaliadas, sendo os valores maiores encontrados 
em genótipos com menores taxas de crescimento. A observação de maior estabilidade mitótica em 
genótipos com alta taxa de proliferação celular pode ser devido à ocorrência de seleção diplôntica,
um fenômeno já relatado em cultivo in vitro de milho, e muito desejável para sistemas de
manipulação celular vegetal. A presente pesquisa possibilitou o estabelecimento de culturas
celulares muito promissoras para a sua manutenção por longos períodos e para futuras aplicações
biotecnológicas.         
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A análise da eliminação de proteínas na urina de cães é ferramenta útil na detecção de doenças
renais ou sistêmicas, e em alguns casos evita a necessidade de realizar biópsia renal. Os métodos
quantitativos para detecção de proteínas na urina permitem verificar a intensidade da proteinúria,
entretanto, para detectar as características destas proteínas é necessário uso de análise qualitativa. A
eletroforese de proteínas urinárias tem se mostrado efetiva na detecção e classificação de 
proteinúrias. Ademais, é importante conhecer o padrão eletroforético urinário normal, uma vez que
na urina de cães foram constatadas diferenças entre machos e fêmeas, como já descrito para
humanos. Este estudo teve como objetivo avaliar o perfil eletroforético proteínas da urina de cães
sadios machos e fêmeas.  Foram utilizados 20 cães, machos (n=10) e fêmeas (n=10), selecionados
por normalidade do exame físico, urinálise e função renal (uréia e creatinina séricas). A coleta da 
urina foi por sondagem urinária. As amostras de urina foram submetidas à extração de proteína e
corrida eletroforética, para a determinação do padrão fisiológico de perdas protéicas urinárias dos
cães. Para identificação das bandas realizou-se separação de regiões A e B, diferenciando as bandas
de acordo com o peso molecular, de alto e baixo peso, sendo a região A maior ou igual a 60 kDa e a
região B abaixo de 60 kDa. Para avaliação qualitativa das proteínas na urina foram feitas leituras
das eletroforeses (SDS-PAGE) utilizando o programa Quantum 4. A quantidade de cada proteína
presente foi determinada por quantificação em espectrofotômetro, variando entre 0,102 mg/ml a
0,525 mg/ml, padronizando 50ug de proteínas de cada amostra para identificação das bandas em gel 
de poliacrilamida, de acordo com o peso molecular. A quantidade total de proteínas na urina dos 
machos foi maior que em fêmeas, com valores de 0,33±0,10 e 0,20±0,06, respectivamente. Os
traçados eletroforéticos apresentaram extrema variabilidade no número de bandas de proteínas e na 
intensidade das bandas de cada amostra, ressaltando as diferenças entre machos e fêmeas. A menor
banda revelou peso molecular de 37,5 KDa, e a maior, de 110,8KDa. Na urina das fêmeas foram
detectadas, além da albumina, bandas com pesos moleculares aproximados de 37,5 a 110,8KDa,
além de uma banda a mais de 49,7 KDa, em 2 animais. Em machos, as bandas apresentaram de
8.100 a 45.000 KDa, revelando menor peso molecular que as bandas das fêmeas.  A literatura relata 
diferenças entre as bandas proteicas entre machos e fêmeas, corroborando com o presente estudo,
onde detectou-se bandas de baixo peso molecular nos cães machos, que não foram observadas nas
fêmeas. A presença de proteínas de baixo peso molecular, menores de 60KDa, pode estar 
relacionada à presença de proteínas oriundas do trato genital masculino.  Concluiu-se que a 
quantidade de proteínas totais na urina, bem como o padrão de bandas na eletroforese urinária,
diferiu em relação ao sexo do animal.         
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O cultivo in vitro de células vegetais tem permitido diversas aplicações da biotecnologia vegetal.
Entretanto, para todas estas aplicações, é necessário que as culturas celulares apresentem elevada
capacidade de regeneração de plantas, mesmo após longos períodos de cultivo in vitro. O
estabelecimento de culturas imortalizadas e com estabilidade citogenômica é considerado o fator
limitante para a maioria destas aplicações. A análise citogenética das células cultivadas tem
possibilitado a identificação de diversas anormalidades mitóticas associadas com a idade das
culturas, e que são usualmente observadas em plantas regeneradas e em suas progênies. A presente 
pesquisa visou o estabelecimento de culturas celulares embriogênicas e que estão sendo mantidas há
mais de 114 meses sob condições constantes. Foi avaliada a performance das culturas em relação à
viabilidade de proliferação celular e manutenção do crescimento. Em adição, foi analisada a sua
estabilidade mitótica, mesmo após longo período de cultivo in vitro, de modo a estabelecer um
paralelo entre cultivo de longa duração e a frequência de eventuais anomalias cromossômicas. As 
culturas foram iniciadas em março de 2003, a partir da variedade sintética produzida na UNOESTE,
obtida a partir do intercruzamento de 13 híbridos comerciais. Foi utilizado o protocolo de indução
de calos a partir do escutelo de embriões imaturos, cultivados em meio MS acrescido de vitaminas: 
piridoxina, tiamina, ácido nicotínico, auxina 2,4-D, pH 6,3 e solidificado com agar. Foi verificada a
capacidade de formação de culturas tipo II, altamente friáveis e embriogênicas. Para a análise
citogenética, foram coletados fragmentos de calos embriogênicos, e preparações de lâminas
utilizando-se a metodologia de coloração pelo Feulgen. As culturas celulares foram mantidas com 
grande viabilidade durante os 114 meses de cultivo in vitro. As anormalidades mitóticas mais
comumente encontradas nas culturas foram: atrasos na separação de cromátides-irmãs durante as 
anáfases, originadas ao nível dos knobs heterocromáticos, além de fragmentos, pontes
cromossômicas simples e duplas, e a ocorrência de quebras nos braços de cromátides submetidas a 
forte tensão. Foi observada uma manutenção da taxa de proliferação celular, e as frequências de
anomalias cromossômicas não exibiram alterações significativas com a idade das culturas. Foram
constatadas evidências da ocorrência de ciclos de quebra-fusão-ponte nas divisões mitóticas neste 
sistema, além de um comportamento cromossômico semelhante ao observado em pontas de raízes
durante a germinação de sementes conservadas por longos períodos de tempo. Foi possível 
estabelecer culturas friáveis e embriogênicas e que apresentam elevada taxa de crescimento, com
manutenção do vigor e da capacidade de proliferação celular, mesmo após sucessivos ciclos de
replicação. A constatação da manutenção da estabilidade mitótica torna estas culturas muito
propícias para diversos experimentos de manipulação celular.          
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Estudos para a avaliação da genotoxicidade de agentes com potencial mutagênico têm sido
realizados de forma crescente, em decorrência da recente preocupação despertada pelos impactos
provocados pelas atividades humanas no meio ambiente. Entre os métodos utilizados para esta
avaliação, existem aqueles que determinam as lesões genômicas, que podem resultar em mutação 
nos diferentes seres vivos, tal como é o caso do ensaio cometa. Entretanto, embora esta metodologia
já esteja completamente estabelecida para células animais, o número de relatos envolvendo espécies
vegetais ainda continua sendo reduzido. Na presente pesquisa, foram realizados experimentos no
sentido de implantar a metodologia de ensaio cometa para a avaliação de lesões genômicas
provocadas por agentes mutagênicos físicos (radiação solar direta) e químicos (poluição aérea
provocada pelo tráfego de veículos automotores) sobre a planta Tradescantia pallida cv. purpurea,
que é considerada em modelo biológico por excelência para este tipo de avaliação. Os protocolos 
foram estabelecidos a partir de adaptações de metodologias originalmente estabelecidos para células 
animais. Células em suspensão removidas das folhas das plantas foram embebidas em solução de
agarose com baixo ponto de fusão e colocadas imediatamente sobre a lâmina já coberta com
solução de agarose. Após a solidificação, as lâminas foram mergulhadas em solução de lise gelada
por no mínimo uma hora e, posteriormente, transferidas para cuba de eletroforese com tampão TBE
por 20 min. Após a corrida de eletroforese por 15 min a 25 volts, as lâminas foram tratadas com
solução neutralizadora. Finalmente, as lâminas foram coradas e analisadas em microscópio
óptico. Foram avaliados os dois principais protocolos disponíveis para o teste de ensaio cometa, que
são estabelecidos de acordo com o pH: a versão neutra (pH 7-8), onde utilizou-se eletroforese em 
tampão com pH neutro e apropriado para a detecção de quebras duplas na molécula de DNA. Em
seguida, foi testada a metodologia em sua versão alcalina (pH > 13) que, a partir do método
original, realiza a eletroforese com o pH alcalino, a qual produz a desnaturação do DNA, e permite 
a detecção de quebras em ambas: fitas únicas e duplas. Foi verificado que o primeiro método
produziu os melhores resultados, em função da relativa facilidade em comparação com o método
alcalino.  Células removidas de folhas de plantas expostas à radiação solar direta permitiram a
visualização de extensa ocorrência de danos ao material genético e a formação de cometa. A 
implantação da referida metodologia abre perspectivas favoráveis para a sua utilização na avaliação 
do potencial mutagênico de outros fatores antrópicos. Como exemplo de aplicação da metodologia,
pretende-se cultivar plantas desta espécie em situações discrepantes, como resultado das
combinações de dois fatores básicos: exposição à radiação solar e exposição ao tráfego de veículos 
e avaliar o efeito sazonal devido às estações do ano: inverno e verão.         
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O lebiste ou “guppy” (Poecilia reticulata) é um peixe ornamental intensamente criado em aquários e 
de expressivo valor comercial no Brasil e no mundo. Devido à sua beleza e grande variedade
genética, é notória a existência de um elevado número de associações de criadores, que realizam
troca de informações e a organização de competições entre linhagens. Ressalta-se que o lebiste pode 
desempenhar, nas condições naturais, o papel de bioindicador da qualidade ambiental, o que revela
a sua significativa importância para o meio ambiente. Embora a espécie seja mundialmente
conhecida e estudada, ainda há uma relativa carência de estudos genéticos da mesma no Brasil. A 
presente pesquisa visa estabelecer algumas bases para o desenvolvimento do potencial genético da
espécie, a partir da padronização de metodologias que envolvam a análise citogenética e a 
observação das suas características cromossômicas, e ainda a comprovação de uma hipótese
sugerida anteriormente sobre a ocorrência de poliploidia em uma de suas linhagens. Para estas 
investigações, estão sendo empregados exemplares da linhagem Moscow, que exibem três variações 
de cor: “blue”, “green” e “purple”, e que são originárias de uma criação comercial com reconhecido
destaque a nível nacional. Esta linhagem se caracteriza por apresentar uma dimensão corpórea
pronunciada, coloração vistosa e atrativa, e por ser uma das linhagens com maior número de
premiações em exposições nacionais da referida criação. Foram avaliados diversos tipos de tecidos
de exemplares machos e fêmeas, visando a identificação dos materiais biológicos mais adequados
para cada tipo de análise. Para a análise citogenética, os melhores resultados foram obtidos quando
testes dos machos adultos foram empregados para o preparo de lâminas. Foi constatado que estes
materiais apresentam maior freqüência de divisões celulares, e maior facilidade para a observação 
dos cromossomos. Preparações realizadas com o auxílio de enzimas proteolíticas permitiram a
observação de uma elevada freqüência de divisões celulares associadas a um alto índice de
configurações em metáfases. Preparações citológicas coradas com três tipos de corantes: soluções
de Giemsa a 1%, Eosina a 2% e Carmim-acético 45%, revelaram um predomínio de cromossomos
acrocêntricos, típicos da espécie, sendo analisados de 3 a 6 animais para cada tipo de corante. Em 
todos os tratamentos, diversas configurações demonstraram a ocorrência de poliploidia, indicando
que a dimensão corpórea pronunciada está possivelmente associada com a elevação no nível de
ploidia, em condições de mosaicismo, conforme revelado por análise estatística. Foi notado que a 
coloração com solução de Giemsa rendeu as melhores configurações para a análise cromossômica e
para a fotodocumentação microscópica. Os resultados indicaram que foi possível a padronização da
metodologia de análise citogenética e abrem uma perspectiva muito promissora para o estudo 
detalhado da morfologia cromossômica de linhagens da espécie.         

 


