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RESUMO. Alguns compostos encontrados na planta intacta podem acumular nas culturas de células, co- 
mo nas da Thevetia nenrfolia Juss., que é uma planta cardiotonica. As etapas para obtencáo e manutencáo 
de culturas de células isentas de cardiotonicos e pigmentos foram estabelecidas e controladas por um ano. 
A ausencia destes compostos foi demonstrada por estudos cinéticos durante os ciclos completos de cultu- 
ras, associados as análises de cardiotonicos e obsewacóes visuais. 
SUMMARY. "ln vitro Cultures of Plant Cells in Solid Medium and without Pigments and Cardenolides to be 
used in Biotransformation Processes". Some compounds found in the intact plant could accumulate in cultured 
cells, as happens in Thevetia neriifolia Juss., which is a cardenolide-producing plant. The steps for obtaining and 
maintaining cell cultures without cardenolides and pigments were developed and followed up dunng one year. 
The absence of those compounds was showed by kinetic studies over the complete culture cycles, associated to 
cardenolides analyses and visual obsewations. 

IN'T'RODU@O 
Nos últimos anos o cultivo de células vege- 

tais in vitm tem adquirido grande importancia 1- 

7. O processo se  inicia com o chamado cal0 ve- 
getal, que é uma proliferaciio celular indiferen- 
ciada que aparece em resposta 2 fragmentagiio, 
portanto lesilo, de uma parte do  tecido vegetal. 
O cal0 se desenvolve sobre um meio de cultura 
sólido apropriado, que sofrerá repicagens suces- 
sivas até o estabelecimento da cultura. 

O conceito de que células morfologicamente 
indiferenciadas nao seriam capazes de produzir 
compostos complexos, como pigmentos ou car- 
diotonicos, presentes na planta que deu origem 
2 cultura, foi abandonado após os trabalhos de  
Zenk et al. 8, em 1975. Nos anos que se segui- 
ram um grande número de  pesquisas foram rea- 
lizadas sobre a produgiio de  metabólitos secun- 

dários por culturas in vitm de  células vegetais 9,  

ficando demonstrada a capacidade de  sintetiza- 
rem produtos extremamente diversos, devido 2 
variabilidade espontanea que ocorre durante 
seus estabelecimentos 10. Tres situacoes foram 
observadas: a mais freqüente é aquela em que 
as culturas produzem pouco ou nenhum meta- 
bólito secundário; a mais rara seria aquela em 
que se obtém metabólitos em quantidades supe- 
riores 2s da planta d e  origem e,  finalmente, há a 
produgiio de  moléculas totalmente novas, nunca 
detectadas na planta. As culturas siio também 
capazes de realizar reacoes de  biotransformaciio 
de  substratos exógenos introduzidos nos meios 
de  cultura 11,12. Freqüentemente, estes substratos 
siio moléculas naturais produzidas pela espécie 
que deu origem 2 cultura. Também o substrato 
a ser biotransformado pode ser um composto 

PALAVRAS-CHAVE: Biotecnologia vegetal, Cardiottinicos, Pigmentos, Thevetia neriifolia. 
KEY WORDS: Cardenolides, pigments, Thevetia neriifolia, Vegetal biotechnology. 

* Parte da tese de Mestrado de R.F.A.P. Lopes, junto ao Curso de Pós-Graduacáo em Ciencia de Alimentos da Universidade 
Federal de Minas Gerais. 

** Autor a quien dirigir la correspondencia. 

ISSN 0326-2383 



Lopes, R.F.A.P., L. Jokl & A.M. Dantas-Barros 

produzido por uma espécie vegetal diferente 
daquela da qual provem as células em cultura. 
Mais raramente, o substrato é uma molécula de 
síntese desconhecida pelas células 12,13. Como 
exemplo pode-se citar a cultura obtida de The- 
vetia neriifolia (Apocynaceae) 14, espécie rica 
nos cardiotonicos thevetinas A e B, encontrados 
principalmente nas sementes, em concentrac6es 
que podem chegar a 1,6% 15 . 

A exploracao do  potencial destas culturas ve- 
getais in vitro em reacoes de biotransformacao 
poderia ser de interese para as áreas farmaceu- 
tica, agro-alimentar e agro-química. Entretanto, 
as culturas de T. neriifolia Juss. existentes no la- 
boratório, obtidas em meio líquido e contendo 
pigmentos e cardiotonicos 16, nao eram adequa- 
das aos estudos pretendidos corn corantes natu- 
rais. A presenca destes compostos secundários 
poderia interferir na reacao de  biotransfor- 
macao, mascarar seus resultados ou causar efei- 
tos deletérios, sendo necessário, portanto, esta- 
belecer inicialmente culturas em meio sólido e 
isentas desses compostos. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Origem das culturas e seleg¿io 

As sementes de T. neriifolia foram esteriliza- 
das superficialmente corn etanol 70% e hipoclo- 
rito de sódio a 4%. Em seguida, foram colocadas 
para germinar em condicoes assépticas. Após 30 
dias, pliintulas corn aproximadamente 15 cm de 
altura foram obtidas e suas partes fragmentadas 
- raiz, cotilédone, folha, caule e fragmentos do 
ápice - para inducao de calos. Estas partes fo- 
ram cultivadas em meio Gamborg 17, suplemen- 
tado corn 2% de sacarose, 1 mg/L ácido naftale- 
noacético, 1 mg/L de 6-benzilaminopurina e 7 
g/L de ágar. As culturas foram incubadas 5 lumi- 
nosidade de 800 lx, em média, fotoperiodismo 
de 12 h e temperatura de 25 I 2 "C. A cada dez 
dias, até o completo crescimento das células - 
fase estacionária, as células e os  respectivos 
meios de cultura foram coletados e analisados 
quanto 5 presenca de pigmentos (microscopia 
ótica) e de compostos cardiotonicos (reativo de 
Kedde 18). Este procedimento foi repetido até se 
obterem resultados negativos para os compostos 

, pesquisados. 

Curva de crescimento 
Uma vez obtidas as culturas isentas de pig- 

mentos e cardiotonicos, determinou-se a curva 
de crescimento corn base na massa celular fres- 

ca (MF) e na massa celular seca (MS), determi- 
nadas a cada 10 dias, até completar o ciclo de 
cultura. Tres amostras de cada tipo de cultura 
foram coletadas nos dias 10, 20, 30, 40, 50 e 60 
do  ciclo para determinar a MF. As células foram 
separadas corn auxílio de pincas e pesadas. O 
peso médio de tres amostras representa a MF 
nos respectivos dias de coleta. Em seguida, a 
massa celular de cada amostra foi levada 2 estu- 
fa a 80 OC, por 72h. Após a secagem, as tres 
amostras foram novamente pesadas e o peso 
médio correspondeu 5 MS nos respectivos dias 
do ciclo de cultura. 

RESULTADOS E DISCUSSAO 
Culturas de calos originadas do genero The- 

vetia já foram estabelecidas '2~4,15,16~19~20 sem, no 
entanto, terem sido selecionadas culturas isentas 
de compostos secundários que poderiam inter- 
ferir nas reasoes de  biotransformacao subse- 
quentes ou contaminar os'respectivos produtos. 
A expressao da variabilidade espontanea que 
ocorre durante o processo de inducao fez corn 
que células corn pigmentos verdes, marrons ou 
isentas de pigmentos (brancas) aparecessem e 
se reproduzissem. As células despigmentadas 
foram selecionadas e repicadas sucessivamente. 
Desta forma, várias culturas isentas de pigmen- 
tos foram estabelecidas, sendo considerados na 
triagem a cor, o crescimento rápido e a manu- 
tencao da reproducao de células isentas de clo- 
rofila, além dos aspectos microscópicos das cé- 
lulas. Após um ano de subcultura, todas culturas 
apresentavam células nas formas de bastonete e 
circular, independentemente da sua origem na 
planta. 

Inicialmente foram detectados compostos 
cardiotonicos nas culturas. Posteriormente, devi- 
do  ao  processo de  selegao, nao se constatou 
mais a presenca destes compostos, tanto nas cé- 
lulas, como nos me!os de cultura. Esta ausencia 
poderia ser justificada pela falta de precursores 
da biossíntese de thevetinas nas culturas de T. 
neriijolia Juss. estabelecidas, uma vez que fato 
semelhante foi observado nos calos mais velhos 
de D. lanata, onde se constatou a ausencia de 
compostos cardiotonicos quando nao havia pre- 
senca ou síntese de digitoxigenina 22. 

No entanto, Dantas-Barros et al. 1 2 ~ 3  haviam 
constatado 0,45 mg/g de  MS, obtida de sus- 
pensoes de T. neriifolia Juss., mas esta capaci- 
dade de síntese das células decaía ao longo do  
ciclo de crescimento. A concentracao inicial de 
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2,6% de thevetinas nos calos originados dos co- das células da cultura podem ser acompanha- 
tilédones de T. peruviana 19 também diminuiu dos, além de se determinar seu ciclo, que termi- 
aos poucos até desaparecer completamente de- na quando se instala a fase estacionária, que 
pois de seis meses de subcultivo. serve de parametro em estudos comparativos. A 

É importante conhecer-se o ritmo e a veloci- evolucao da curva de crescimento, com base na 
dade de crescimento das culturas celulares. Ini- MF e MS das culturas estabelecidas de T. nerii- 
cialmente, os diferentes estágios do crescimento folia Juss. é apresentada na Tabela 1. 

DIAS DE COLETA 

MASSA CELULAR 

Fresca (MF) g 2,OO 2,53 3,96 5,35 7,85 11,51 13,26 

Seca (MS) mg 236 298 402 688 753 772 705 

Tabela 1. Pesos médios de massas celulares frescas e secas, obtidas durante o ciclo de cultura de T. neriifolia 
Juss. 

Comparando-se os teores de MF inicial e fi- 
nal, observa-se que esta foi multiplicada cerca 
de sete vezes, enquanto se constata que a de 
MS apenas triplicou. Esta diferenca de MF em 
relacao a de MS pode ser explicada nao pelo 
aumento de massa celular, mas pela absorcao 
de água pela cultura, mais evidente na última 
etapa, com as células mais velhas. A MF de sus- 
pensoes de T. nerivolia Juss., estabelecidas por 
Dantas-Barros et al. 12, foi aumentada de 4,5 a 
6,5 vezes, valores estes próximos aos resultados 
observados no presente trabalho. Observa-se 
que o crescimento das células foi contínuo entre 
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