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RESUMO
BORGO, L. Caracterização e possível papel da modulação oxidativa da parede celular
em alterações na sensibilidade de células de tabaco cv. BY-2 a pH baixo durante
a retomada do ciclo celular. 2010. 85 f. Tese (Doutorado) - Centro de Energia Nuclear na
Agricultura, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2010.
A acidez do solo é um dos principais fatores limitantes à produção vegetal. Apesar da
toxicidade por alumínio ter sido extensamente investigada, pouca atenção tem sido dada ao
estresse causado pelo baixo pH em si. Existem diferenças marcantes entre células quanto à
sensibilidade ao pH baixo que dependem do seu estado de crescimento e desenvolvimento
celular e que devem ser exploradas para se entender o que determina a sensibilidade e
tolerância a pH baixo. Em alguns casos, a suscetibilidade a pH baixo está relacionada a
desarranjos na parede de células em crescimento, chegando a causar o rompimento da célula,
como já foi demonstrado em pêlos radiculares em expansão. Por outro lado, o metabolismo
oxidativo e a geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) na parede podem influenciar
neste processo por romper ou criar ligações dentro ou entre cadeias de polissacarídeos,
modulando assim a extensibilidade da parede celular. Em células de tabaco (Nicotiana
tabacum) cv. BY-2, há um aumento acentuado na sensibilidade ao pH baixo no final da fase
lag da cultura, que ocorrre entre 12 e 24 h de cultivo. Os objetivos deste trabalho foram: a)
Investigar se a mudança na sensibilidade pH baixo ocorre durante a retomada do ciclo celular
e determinar, com o uso de inibidores do ciclo celular, o período do ciclo em que isto ocorre;
b) verificar se o aumento da sensibilidade a pH baixo está relacionado com a expansão celular
ou com alterações no potencial osmótico da célula; c) examinar o efeito da aplicação de H2O2
ou ascorbato sobre a resposta de células sensíveis a pH baixo; d) testar a hipótese de que a
sensibilidade a pH baixo pode ser revertida por meio de um choque hipo-osmótico prévio; e)
avaliar o possível papel da modulação oxidativa da parede celular na reversão de sensibilidade
das células a pH baixo expostas ao choque hipo-osmótico. A retomada do ciclo celular é
necessária para que ocorra a alteração de sensibilidade a pH baixo, pois a remoção de auxina
(2,4-D) ou a adição de bloqueadores de canais de K+ impediu ou atrasou, respectivamente, a
alteração na sensibilidade a pH baixo. O uso de inibidores do ciclo celular demonstrou que as
células de BY-2 se tornam mais sensíveis a pH baixo durante o final da fase G1 mas antes do
ponto de checagem da transição G1/S do ciclo celular. A aplicação de H2O2, diminuiu a
suscetibilidade das células a pH baixo, ao contrário da aplicação de ascorbato. Foi
demonstrado que a aplicação prévia de tratamento hipo-osmótico por 60 min reverteu a
sensibilidade de células a pH baixo. A aplicação de inibidores de NAPDH oxidase da
membrana plasmática e de peroxidases revelou a participação destas enzimas na reversão de
sensibilidade das células a pH baixo, indicando a possibilidade de geração de ROS e de
modulação oxidativa da parede. Embora já tenha sido descrito que ocorre uma explosão
oxidativa com choque hipo-osmótico, ainda não havia sido demonstrado a conseqüência disto.
Este trabalho fornece indícios de que uma explosão oxidativa poderia modificar a parede
tornando-a mais resistente e a célula menos suscetível a pH baixo.
Palavras-chave: pH baixo. Cultura de células. Ciclo celular. Auxina. Canais de K+. Choque
hipo-osmótico. Pressão de turgor. Explosão oxidativa. Modulação oxidativa. Parede celular.
Espécies reativas de oxigênio. Peroxidases.

ABSTRACT
BORGO, L. Characterization and possible role of the oxidative modulation of the cell
wall in changes in the sensitivity of tobacco BY-2 cells to low pH during restart of the
cell cycle. 2010. 85 f. Tese (Doutorado) - Centro de Energia Nuclear na Agricultura,
Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2010.
Soil acidity is a major factor limiting plant growth worldwide. Although aluminum toxicity,
which occurs only at low pH, has been extensively studied, little attention has been given to
stress caused by low pH. There are marked differences in the sensitivity of cells to low pH
which are contingent on the growth and developmental stage of the cells. These differences
should be explored to further the understanding of the factors governing sensitivity and
tolerance to low pH. In at least some cases, the susceptibility of cells to low pH is related to
derangements in the wall of growing cells, which can cause ruptures or bursting of the cells,
as has been clearly demonstrated in expanding root hairs. On the other hand, the oxidative
metabolism and generation of reactive oxygen species (ROS) can modulate cell wall
extensibility by breaking or making bonds within and between cell wall polymers. In tobacco
(Nicotiana tabacum) cv. BY-2 cells, there is a sharp increase in sensitivity to low pH at the
end of the lag phase of the cell culture, which occurs between 12 and 24 h of subculture. The
objectives of this study were: a) determine if the changes in sensitivity to low pH occurred
during the restart of the cell cycle and, by employing cell cycle inhibitors, at which points of
the cycle does this occur; b) examine if the changes in sensitivity to low pH are related to cell
expansion or changes in osmotic potential of the cell; c) examine how the application of H2O2
or ascorbate affects the response of cells to low pH; d) test the hypothesis that sensitivity of
cells to low pH can be reverted by the previous application of a hypo-osmotic shock; e)
evaluate the possible role of oxidative modulation of the cell wall in hypo-osmotic-induced
reversal of the sensitivity of cells to low pH. The restart of the cell cycle was shown to be
necessary for the change in sensitivity to low pH occur, since the absence of auxin (2,4-D) or
the addition of K+ channel blockers prevented or delayed this change, respectively. The use of
cell cycle inhibitors demonstrated that BY-2 cells become sensitive to low pH at the end of G1
but before the G1/S transition restriction point of the cell cycle. Exogenous H2O2, but not
ascorbate, reduced the effect of low pH on sensitive cells. Sensitive cells submitted to 60 min
hypo-osmotic treatment became insensitive to low pH. This reversal of sensitivity depended
on the activity of plasma membrane NADPH oxidase and peroxidase, as evidenced by the use
of DPI and SHAM, inhibitors of these enzymes, respectively. This suggests that ROS is
generated and that oxidative modifications of the cell wall occur. Although hypo-osmotic
treatments have been shown to generate an oxidative burst, its purpose or implication has not
yet been shown. This study provides evidence that an oxidative burst might modify and
strengthen the cell wall, making cells less susceptible to low pH.
Key-words: Low pH. Cell cultures. Cell cycle. Auxin. K+ channels. Hypo-osmotic shock.
Turgor pressure. Oxidative burst. Oxidative modulation. Cell wall. Reactive oxygen species.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

2,4-D

ácido 2,4 diclorofenoxiacético

BY-2

bright yellow – 2

CDK

quinases dependentes de ciclina (cyclin-dependent kinases)

d.p.

desvio padrão

DMSO

dimetil sulfóxido

DPI

difenileno iodônio (diphenylene iodonium)

e.p.

erro padrão da média

G1

fase G1 (gap 1) do ciclo celular

G2

fase G2 (gap 2) do ciclo celular

HU

hidroxiuréia

IM

índice mitótico

M

fase M (mitose) do ciclo celular

MES

ácido-2-morfolinoetanosulfônico

MM

meio mínimo

MS

meio de Murashige e Skoog (1962)

pKa

constante de dissociação

ROS

espécies reativas de oxigênio

S

fase S (síntese) do ciclo celular

SHAM

ácido salicilhidroxâmico (salicylhydroxamic acid)
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