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I. INTRODUÇÃO • >

Os estudos dos efeitos biológicos e genéticos causa

dos pelas baixas doses de radiações têm, atualmente, desperta- *

do maior interesse dos pesquisadores em virtude do uso cada

vez maior de radiações nas sociedades humanas, e que vem dia a

dia aumentando os níveis naturais de radiações ambientais. Com

o domínio da energia nuclear pelo homem, o uso dela, evidente-

mente, tem levado ao incremento do nível da radiação ambiental

. e ainda, a proliferação das usinas atômicas em muitos países do

mundo virá inevitavelmente contribuir para o aumento dos ní̂

veis normais de radiação ambiental, o que certamente trará efejL

tos maléficos, aumentando a incidência de mutações.

O homem sempre esteve exposto a fontes naturais de

radiações que permanecem relativamente constantes, variando,po
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rent, de lugar para lugar. São elas: raios cósmicos, que são

fontes externas de radiação e os elementos radioativos de oco£

rência natural, que podem funcionar como fontes externas e in

ternas de radiações aos organismos (UNSCEAR, 1962, 1966). As

regiões que possuem níveis elevados de radiações naturais, de,

vido ã presença de minerais radioativos em seus solos,apresentam

grande interesse cientifico e se constituem verdadeiros' Ia

boratórios naturais para investigações dos efeitos das 'radiei

ções sobre os seres vivos. Esses organismos se submetem a do

ses baixas de radiações, porém constantes, por longos períodos

e muitas vezes por gerações (Penna Franca, 1968).

Existem inúmeros trabalhos que relatam os * efeitos

dás doses baixas de radiaco.es em laboratórios naturais. Em vá

rias partes do mundo se encontram laboratórios naturais, onde

os organismos recebem irradiações crônicas de baixas doses, e

neles podem ser detectados os efeitos biológicos e genéticos.

No Brasil, áreas extensas de areia monazítica', nos

Estados do Espirito Santo e Rio de Janeiro,e ainda as regiões

de vulcânicos intrusivos mineralizados no Estado de Minas Ge

rais#representam regiões de alta radioatividade natural(Cullen

1968, Penna Franca & Freitas*1963, Penna Franca & colaborado-

res,, 1965, Roser & Cullen, 1962).

Em Guarapari (E.S.)-, onde os níveis de radiações ex

ternas variam de 0,05 a 0,2 mR/h, atingindo em algumas casas nl

veis de 0,6 mR/h e em certos pontos da praia 2 mR/h (Roser e co

laboradores 1965) , a população se expõe permanentemente a iiajL
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xas doses de radiação. A análise citológica através da cultura

de liníócitos do sangue periférico, feita nesta população, mos

trou que estão ocorrendo «várias formas de aberrações cromossô-

micas em número e em estrutura. Foi observada uma correlação

positiva e significante entre o número total de quebras cromos

sômicas e local de residência (codificado zero se controle e

um se de Guarapari). 0 X2 mostrou uma diferença significante no

número total de quebras (p < 0,05), o que vem mostrar claramen

te que a exposição crônica a baixas doses de radiações manifest

ta seus efeitos nos cromossomos humanos (Barcinski & colabora-

dores. 1975) .

Outro resultado interessante, obtido com relação aos.

efeitos biológicos das baixas doses de radiação, foram os es

tudos realizados no Morro do Ferro em Poços de Caldas, onde os

níveis de radiação podem atingir o máximo de 3,2 mR/h. ExperjL

mentos feitos com Drosophila willistoni(Cordeiro & colaborado

res.- 1973) e D. nebulosa (Kratz 1S75) demonstraram que as rsi

diações crônicas a que foram expostos durante várias gerações

permitiram a esses insetos uma maior resistência à radiação ,

quando, comparados com Drosophila que não receberam essas bai^

xas doses de radiação. Além disso, a freqüência de quebras, cro

mossômicas no escorpião Tityus bahiensis coletado no Morro do

Ferro ê bem maior do aue nos escorpiões de regiões onde a rat

diação de fundo é normal (Takahashi 1972, 1976).

Nem sempre resultados positivos são obtidos quando
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se trata dos efeitos de baixas doses de radiações. Roedores(Ory.

zomya rattioeps e zygodontomys lasiurus) que vivem no Morro do

Ferro, recebendo uma irradiação crônica de 100 rad/ano • no eoi

têlio traqueo-bronquial e 25 rad/ano no eDitêlio alveolar,nãò

aoresentaram nenhuma anormalidade visível ( Drew & Eisenbud

1970).

Ratos canguru {Dipodomye ordii) coletados no "Nevada

Test Site", onde se realizou uma explosão termonuclear, mostra

ram uma grande incorporação de trítio em todas as partes do cor_

po. A razão disso é que esses animais viveram toda a vida ( até

a captura) e por muitas gerações nesse ambiente contaminado com

altas concentrações de trítio. A dose calculada para à expòsi^

çio crônica foi de 25 rad, que não levou a evidências de qual.

quer efeito visível ao nível microscópico' (Hatch e colaborado -

res 1970).

Em White Oak Lake, Oak Ridge, reaião que foi usada

como lixo radioativo durante cerca de 12 anos, foram capturados

os roedores Peromysaüs leuaopus, Sigmodon hispidus e Oryzomya

palustris • Os p. leuoopus foram capturados onde a radiação de

fundo era de 20 mrad/h a 50 mrad/h. As duas últimas espécies fo '

ram coletadas em áreas de níveis de 100 mrad/h a 2 rad/h. Os e£

tudos incluíram tamanho e peso do corpo, peso do baço e adrenal,

exame microscópico dos tecidos e contaqem dos glóbulos sangul^

neos, não se observando nenhuma diferença significante eritre os

roedores irradiados a baixas doses de radiação e de áreas con



trole (Chil'ds & Cosqrove. 1966).

Fazendo-se culturas de leucôcitos de sangue periféri

co de 15 mineiros operários de uma mina de urânio em Colorado,

USA, e que receberam irradiação gama durante 1 a 28 anos, ofosrr

vou-se uma diferença estatisticamente signiflcante na prevalên

cia de aberrações cromossõmicas nos linfõcitos, mostrando que

as células não pulmonares dos mineiros sofrerem alterações mutá-

cionais como conseqüência da exposição "a radiação nas minas

(Brandon & colaboradores. 1972).

Próximo a Central City, na região de Colorcdo, encon

tra-se uma área onde os níveis de radiação atingem de 0,06 a

0,40 mR/h em virtude do alto teor de urânio e tório no solo(Me_

ricle & Mericle. 1965). Quando se colocaram espécies de. Tra-4esm

cantia onde os níveis de radiação eram de 0,10 mR/h e 0,25 mR/h

observou-se um aumento significante na frequlnçia de mutações so

máticas e na freqüência de anormalidades da flor , demonstrando

que baixas doses de radiações são capazes de produzir efeitos

nesses vegetais (Mericle & Mericle -1965a).. ' .

Através desras pesquisas pode-se verificar que as

áreas de elevados níveis de radiações naturais contribuem de nm

neira efetiva para o incremento das alterações cromossõmicas e

de mutações nos diferentes organismos.

Alem dos experimentos realizados em laboratórios na

turais, estão sendo realizadas numerosas pesquisas de laborató

rio usando-se baixas dosas de radiação. Serão relatadas apenas

í
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algumas da's pesquisas realizadas, .

Mc Gregor & Newcombe (1972), irradiando espermatozõi-

des maduros de Salmo' gaivânerii com baixas doses de raios gama

(25 a 400 rad), obtiveram uma qrande incidência de malformações

dos olhos nos descendentes, e a freqüência dessas malformações

segue uma relação linear com relação ã dose. Uma dose baixa co

mo de 50 rad é suficiente para duplicar a taxa espontânea de

malformações de olho nesses peixes. Quando se consideram as mal̂

formações do corpo verifica-se que a freqüência não segue

proporção direta com a dose como aconteceu com as malformações

do olho, pois ocorre um número maior de malformados por unidade

de radiação a doses mais elevadas (Newcombe & Mc Gregor 1975).

LÜning & colaboradores (1975) relatam que nos últl

mos anos tem aumentado o interesse sobre a possível influência

da exposição a baixas doses de radiação e a ocorrência de crian

ças com síndrome de Down, bem corto de abortos espontâneos. Eles

irradiaram fêmeas de camundongos de diferentes idades. com

raios-X(2 a 32 rad) e em seguida as acasalaram para verificar a

influência das radiações nas mortes intra-uterinas• Os. resulta-

dos indicam que a idade das fêmeas tem ama influência muito gran

de na freqüência das mortes, vcriando de 8% nas fêmeas jovens

a 25 - 30% nas mais idosas e que a exposição a baixas doses de

raios-X não apresentou nenhuma influência detectãvel na frequên

cia de morte intra-uterina.

Jti-



Os reatores nucleares produzem trítio como subprodu

to, e com o aumento do uso das usinas nucleares na indústria, o

trítio será um dos contaminantes radioativos do meio ambiente,e

os níveis ambientais através dessa fonte só tenderão a aumen -

tar. Laskey e colaboradores (1973) irradiaram ratos desde a con

cepção da geração F^ até o nascimento da F2,colocando trítio na

água de beber. A dose total do corpo era de 0,003 a 3 rad/dia .

A irradiação de 3 rad/dia acarretou uma diminuição de 30% no pe

so dos testículos nos ratos do F^, porem não afetou nem o cres_

cimento nem a capacidade reprodutiva. Os recém nascidos do F2

apresentaram uma redução no peso do cérebro e do corpo. Os da

dòs demonstraram que doses de 0,3 a 3 rad/dia são capazes de

provocar danos nos animais, . • •<,

Nos experimentos realizados com irradiação em dife -

rentes organismos a baixas doses de radiação obtiveram-se,ou re

multados negativos, ou resultados positivos, com o aparecimento

.de alguma anormalidade quer do ponto de vista genético, morfoló

gico ou fisiológico.

No reino vegetal os resultados nem sempre são maléfi^

'cos. Sax (1963) relata que as baixas doses de radiação ionizan-

te podem estimular o crescimento da planta em determinados está

gios do desenvolvimento e provocar o florescimento precoce e

ele atribui esse resultado ao efeito da irradiação no balanço

da auxina. Os trabalhos de Sparrow (1966), Suss (1966) e Tavcar

(1966) mostram que irradiando sementes com baixas doses de ra

SS^rg^^pffyyn.^yy-^wi.wipivwiy.H. i,lvs#tr*ty!By&llK!g<:'-
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diação aumenta-se a freqüência de germinação e se acelera o

crescimento da plântula. Em muitas espécies houve o crescimento

em altura da planta bem como um maior desenvolvimento do sis te

ma rádicular. Apesar dessas sementes terem sido tratadas com

baixas doses de radiação não foi observada nenhuma alteração mor

folôgica na planta, nem no tamanho da célula e nem aberrações

cromossômicas, Sidrak & Suess (1973) irradiaram duas variedades

de tomate (lycopersicum esoulèntum) c o m baixas doses de raios

gama* . Tanto as sementes como as plântulas de 12 dias que foram

irradiadas apresentaram um aumento significante no peso do fru

to,bem como o amadurecimento precoce dos mesmos. ,

Nos experimentos em mutação, além da radiação, deve_

mos levar em consideração o fator temperatura, pois temperatu -

ras muito baixas ou muito altas, alteram os cromossomos/produ -

zindo vários tipos de quebras e rearranjos dos mesmos»Quando se

associa o fator radiação, com o fator temperatura podemos 'encon

trar efeitos sinergísticos, em muitos casos.

Evans (1962) faz uma revisão sobre a ação da tempera_

tura nos experimentos de irradiação dos diferentes organismos .

Quando se irradiam micrósporõs de Tvadeaoantia a uma dose fixa

de raios-X e com variação de temperatura, verifica-se què a

3<?C a freqüência de mutações é cerca de 4 vezes maior do que a

369C. Talvez porque a atividade metabólica seja menor em

xas temperaturas e iniba o reoaro dos cromossomos.

w

"•*.'•
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Williams & colaboradores (1968) irradiaram agudamen

te com raios gama (1000 R a 1300 R) camundongos Peromyscus po_

lionotus e en\ seguida colocaram os mesmos em salas a 169C/ 249C

e 329C. A dose letal 50% em 30 dias, isto é, a radioresistên -

cia não foi"afetada nem pela temperatura e nem pelo sexo nas 3

temperaturas (LD50(30) = 1147 ± 50 R). Mas a variância da LD 50

(30) no grupo de 169C foi significantetnente maior do que nos ou'

tros dois grupos, pois o tempo em que os ratos sobreviveram num

espaço de 30 dias foi significantemente afetado pela temperatu-

ra e pela; dose- de radiação, bem como pela ação conjunta, de_

monstrando a influência da baixa temperatura. ~

Blaylock & Mitchell (1969) selecionaram Gambusia affi_

nis affinis de um lago contaminado por material radioativo (WhA

te Oak Lake, Oak Ridge), os quais haviam sofrido irradiação crô

nica por mais de 100 gerações a uma dose de 10 rad/dia,Esse~gru

po foi irradiado agudamente por raios gama (1500 a 6000 rad) e

. comparado com a oooulação controle. Não mostraram diferença sic[

nificante, demonstrando que a irradiação crônica não confe_

riu . radioresistência nesses organismos. Para se estudar

o efeito da temneratura nesses peixes, estes foram colocados em

diferentes temoeraturas (20,25 e 309C) aoós a irradiação aguda.

Verificou-se que a 309C a sensibilidade à radiação aumentavabas^

tante quando comparado com o grupo de 259C, o mesmo acontecendo

de 25 a 209C> pois a sobrevivência média diminuiu de acordo

com o aumento da temperatura.

«w<i-w£.íí,.-;-;í;<iíSjyry£; •' ''"'"^.'ITTT^y^ C~.T: T ' /I-'.' l'1 •*" .1»-».-'i W H ^ 1 ^ J P . I
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Não deve ser esquecido que o aumento na freqüência

de mutações em nossa população não se deve somente aos agentes

físicos. Os agentes químicos desde fertilizantes atê preservado

res de produtos alimentícios têm contribuído grandemente para o

incremento das mutações, bem como de tumores malignos.

Os organismos, de um modo geral, são expostos no am

biente natural a agentes físicos e químicos em níveis e concen-

trações baixas, podendo apresentar alterações genotípicas que

muitas vezes não são detectãveis, e quando podem ser detectadas,

as freqüências são muito baixas. Para se testar um agente muta-
- l '

gênico num determinado organismo ê preciso, antes de mais nada,

conhecer com grande precisão a freqüência de mutações espontâ

neas que ocorrem no sistema biológico a ser empregado,desde que

o incremento na freqüência de mutações é geralmente pequeno, le_

vemente acima do nível de mutação espontânea.

E bastante sabido que a freqüência de mutações espon

tâneas varia de acordo com o genótipo e também de acordo com as

condições ambientais. Estudos experimentais.de freqüência dé

mutações espontâneas, bem como de efeitos mutagênicos de baixos

níveis de radiação, têm sido realizados em número muito" pequeno,

mostrando um contraste muito grande com o número imenso de estu

dos de indução de mutações com doses elevadas de mutagênicos fi_

sicos e químicos. Isto é devido ao fato de que para a detecção

das mutações espontâneas, e também dos efeitos de baixas doses

• - " - ' ' '- - it.. :. ... !,• i - • ,
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de mutagênicos, necessita-se de uma população muito grande cor»,

genótipos adequados e existem apenas poucos sistemas biológicos

adequados para se fazer estudos dessa natureza.

Atualmente o sistema de pelos estaminais em Trade8_

cantia é considerado como sendo um dos materiais mais convenien

tes para a detecção de mutações espontâneas ou induzidas Dor "

pequenas quantidades de mutagênicos, em virtude das muitas ca

racterísticas de fácil estudo que possui.

Esse sistema tem sido usado com muito sucesso em ex

perimentos para detecção dos efeitos de baixas doses de radia -

ção (Ichikawa 1971, 1972, 1973, Mericle & Mericle 1965; Nayar

& colaboradores 1970, Sparrow & colaboradores. 1971, 1972; Ta

kahashi & Ichikawa 1975) e mutagênicos químicos (Ichikawa & Ta

kahashi.. 1976; Sparrow & Schairer. 1974; Sparrow & colaborado -

res 1974).

. «Com a intenção de contribuir para o conhecimento so

bre os efeitos de baixas doses de radiação, nos propomos a es tu

dar a variação na freqüência de mutações somáticas usando-se cio

•nes heterozigotos de Tradesoantia.

Na
,,-vt

ntr invrnt i gnî nn—cn4- estudíaeha a var iação na

freqüência de mutaçõesVespontâneas, usando-se três clones hete-

rozigotos de Tradeseantia colocadas sob condições ambientais

controladas (temoeratura, umidade e luz) e sob condições ambien

tais naturais, no sentido de se verificar a influência dos dife
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rentes ambientes. nos diferentes genótipos. Foi também ' feito

um estudo da influência da idade da infloresoência na varia

ção da freqüência de mutações esoontâneas, escolhendo-se inflo

rescências jovens e velhas de uma mesma planta. Estudou-se ain-

da o efeito das baixas doses de radiações nos mesmos clones, a

fim de elucidar os efeitos das radiações nos clones que apresen

tam variações na freqüência de mutações espontâneas . Foram e£

.tudados os efeitos da irradiação aguda e crônica a baixas doses

nos pelos estaminais de Traãescantia. )(

•<•• *»» y, •• • « i
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2". MATERIAL . '

. . v . ' ' .
2,1. Sistema dê pelos estaminais. -s

A família Coiranelinaceae ê constituída por diversas

espécies que apresentam características adequadas para o estudo

dos efeitos biológicos, das radiações. A essa família pertence o

gênero Tradescantia, onde se pode detectar com certa facilida

de os efeitos das radiações ionizantes através da análise de :

1) aberrações cromossômicas nos micrõsporos, pontas de raiz r o

vários e pelos estaminais; 2) mutações somáticas, em pétalas e

pelos estaminais nos clones heterozigotos, para a coloração da

flor; 3) esterilidade dos grãos de pôlen; 4) perda da integrida_

de reprodutiva dos pelos estaminais; 5) sobrevivência da plan

ta e plântula (Underbrink & colaboradores 1973a) .Todos esses

: &
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caracteres são de fácil observação e detecção e têm servido co

mo parâmetros radiobiologicos em numerosos experimentos de irra

dianões agudas e crônicas, porém através do uso de altas doses

de- radiação.

Entre esses caracteres'foi escolhido o sistema de

pelos estamináis, cuja técnica foi desenvolvida na última déca

da, pois tem servido como um sistema bastante eficiente e sensí^

vel para estudos radiobiologicos (Alvarez & Sparrow 1965;Nayar

& Soarrow, 1967; Ichikawa & Sparrow 1967; Mc Nulty & colabora-

dores. 1974; Sparrow & colaboradores 1971; ünderbrink & colabo

radores 1970a, 1970b, 1971, 1973a, 1973b; ünderbrink & Sparrow

1971, 1974).

O uso desse sistema foi aperfeiçoado exclusivamente

para estudos radiobiologicos, porém atualmente tem sido emprega

do para pesquisas dos efeitos dos mutagênicos químicos tanto no

estado liquido como no gasoso (Sparrow & colaboradores 1974 ;

Ichikawa a Takahashi 1976) tendo-se mostrado como um excelente

material. O teste de mutagênicos químicos neste sistema teve

inicio com um acidente ocorrido no Departamento de.Biologia do

Brookhaven National Laboratory, NY, USA, onde Tradeacantiá cio

ne 02 que se encontrava numa câmara climática começou a apresen

tar uma freqüência elevada de mutações somáticas nos pelos esta

minais. Quando se investigou as causas, verificou-se que atra

vês do ar condicionado os vapores de algumas substâncias quími-

iil M>f lèk+# i I4ÍB J t S ,--'
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cas usadas no laboratório penetraram na câmara climática,ocasio

nando o aparecimento de mutações em freqüência elevada (Sparrow

& Schairer 1971).

Qs pelos estaninais são constituídos de longos fila_

mantos compostos por células que se dispõe linearmente uma ao

lado da outra e estas células, quando expostas a agentes mutagê

nicos físicos ou químicos, sofrem vários tipos de mutações,quer

na coloração (Mericle & Mericle 1967, 1971; Mericle & colabora-

dores, 1974), quer na forma (Nayar & Soarrow 1967).

, As grandes vantagens que o sistema de pelos estanvi

nais apresentam para estudos radiobiológicos podem ser citadas

como sendo: 1) Os pelos estaminais são produzidos através de d̂L .

visões sucessivas das células terminais e subterminais, com ra

ras divisões intersticiais (Davies. 1963; Ichikawa & Sparrow

1967a, 1968; Ichikawa & colaboradores 1969; Nayar & Sparrow

1967). Por causa desta característica as células dos pelos esta

. minais se "comportam como as células de cultura de tecidos ou de

microorganismos (Ichikawa & colaboradores- 1969; Nayar & Spai:

row, 1.967; Sparrow & colaboradores 1967). 2) Cada inflorescên-•

• cia contém um conjunto compacto de botões florais de diferentes

tamanhos (que correspondem aos botões de diferentes estágios de

desenvolvimento), permitindo uma irradiação uniforme em todos os

botões florais. 3) Pode-se analisar uma população muito .grande

de linhagens celulares de genõtipo conhecido, em cada experi -

^ (-r-.
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mento, p que permite uma análise correta das taxas de mutação

e/ou aberrações cromosaômicas (Ichikawa & Sparrow 1967) ,4)i3xis_

tem muitas espécies do gênero Tradesaantia que apresentam varia

goes no volume nuclear, no número de cromossomos, no conteúdo

de DNA por célula, no grau de ploidia, etc.,o que permite que

essas variáveis sejam controladas nos experimentos com mutagêni

cos (Alvarez & Sparrow. 1965; Ichikawa & Sparrow 1967). 5) Os

.pelos estamd.nais| dos clones heteroziqotos de TraãeBaantia (azul

e rosa) constituem um excelente sistema para o estudo de muta-

ções somáticas (Christianson- 1975; Mericle & Mericle, 1965a ,

1967, 1971, 1973; Mericle & colaboradores 1974,Nayar'& Sparrow

1967; Underbrink & colaboradores. 1971). A cor azul é dominante

sobre a rosa e esta última se manifesta por uma mutação ou dele

ção do gene azul (Mericle & Mericle. 1967, 1971; Mericle & co

laboradores. 1974). ' .

A figura 2.1.1 ilustra o aspecto geral da inflores -

cência com flores abertas, a figura 2.1.2, a flor vista lateral,

mente e a figura 2.1.3, a flor com os seis estámes e os pelos

estaminais. Diariamente, de cada inf lorescência, abrem-se em mi

dia duas flores e a análise das células dos pelos estaminais ê

•feita nos 6 estames. A figura 2.1.4 mostra o aspecto geral de

um estame com os pelos estaminais. A antera ê retirada para f<a

cilidade de análise.

1

p
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Figura 2.1.1. Aspecto geral da T?adescantia, com

inflorescineias apresentando flb

res abertas. a (5

•w,l-f,'VC''" •". .' .-(-•?••.'
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Fiaura 2.1.2. Vista lateral de uma flor, onde os

estames permanecem eretos quando a

flor é rece'm aberta.

• s
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Figura 2.1.3. A flor vista por cima, com 3 pétalas,

.6 estames e os pelos estantinais.
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as células xjue constituem o pelo esta

minai.
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2.2. Características dos diferentes clones de Trdãescantia

í
Foram utilizados no presente trabalho 3 clones de

Tradescantia, a saber: clone KU7, clone KU9 e clone KU20, todos

isolados na Universidade de Kyoto, donde vem a. sigla KU que si£

nifica Kyoto University.

Tvadescantia clone KU7,. ". descrito por Ichikawa

(1970, 1971), ê um tetraplóide, 2n = 24, tendo sido isolado da

T. ohiensis Raf. ( = T. reflexa Raf.). Este clone apresenta

flores de coloração azul (pétalas, estantes e pelos estaminais)

mas ê heterozigota para coloração (azul/rosa, sendo o azul dond

nante). Portanto, se houver uma mutação ou deleção do gene azul,

na próxima divisão celular a cor rosa se manifesta e as células

se tornam rosas» Ambas as cores são de fãcil distinção. Cada in

florescência ê constituída de pelo menos 50 botões florais/ e

\:

J
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de cada inflorescencia se obtém, diariamente., uma ou duas fio }

res. Cada flor ê constituída de 6 estames e cada estame de cer f

ca de 70 pelos estaminais. Cada pelo é constituído de uma cadeia l

linear de células e as porções basal, mediana e distai do esta }
í

me apresentam, respectivamente, pelos com 32, 28 e 23 • células ,. i

em média.
\ Tvadescantia clone KU9, descrito por Ichikawa-(1972a) j

!
; ê um triplóide,, 2h ='18, •.. híbrido entre T. paludosa And j
! et Woods (2n = 12) e T.ohiensis Ràf. (= 2". veflexat 2n = 24) . Ê i. |

i • h'
i um clone heterozigoto, como no caso anterior, onde as células a_ •; ;
I •' " * • ' • '
; zuis e rosa3do pelo estaminal sao facilmente distinguxveis. Ca '

I J 5:
j da inflorescencia é composta por cerca de 50 botões florais e • ! •

í de cada inflorescencia se obtém uma ou duas flores diariamente. |

> Cada flor é constituída de 6 pelos estaminais e cada estame pos_ j

• sui de 80 a 120 pelos. Cada pelo estaminal é produzido por divi^ í

; soes sucessivas das células terminais formando uma cadeia . li '

j near de òêiulas uniformes. Muitas vezes as células terminais po !

> dem se dividir, mas apenas uma vez,e as células intersticiais . <:

l raramente se dividem. O número médio de células por pelo. é de * ','

I 21, 22 e 18 nas porções basal, mediana e distai do estame, re£

: • pectivamente.

Tradesòantia clone KU20 ê um triplõide, 2n = 18, e a

sua origem ainda não foi- investigada, porem é um clone herterozjL

goto apresentando as mesmas características dos clones KU7 e
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K09, As outras características serão descritas no decorrer do

trabalho, '

• s
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3. MÉTODOS ,

3.1. Freqüência de mutações somáticas espontâneas ' '"••

Para a análise da freqüência de mutações somáticas

espontâneas nas células dos pelos estaminais foram selecionadas

Tradèaoantia jovens e em excelentes condições (com várias in

florescencias), plantadas em vasos (aproximadamente 17 cm de al̂

tura por 19 cm de diâmetro ) • Cada clone (KU7, KU9 e KU20)foi

separado em 2 grupos. Um gruoo permaneceu na câmara climática de

ar condicionado com um ciclo diário fixo, de 17 horas dia é 7

horas noite. O outro grupo permaneceu ao ar livre, em condições

naturais, porém coberto com uma cobertura de plástico de l,8m a

2,5m de altura.

Os pelos estaminais foram observados diariamente du

ran te vários períodos no ano. De cada clone, para cada grupo, f o

>;-. .».-*-,".*
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ram coletados no mínimo 3 flores, ao acaso.

Foram ainda coletadas flores de inflorescencias bas_

tante jovens (quando as primeiras flores estavam se abrindo), è

de inflorescencias velhas (quando as últimas flores estavam se

abrindo) dos clones KU9 e KU20, no sentido de se verificar se a

idade da inflorescência teria alguma influência na freqüência

de mutações somáticas espontâneas nas células dos pelos estami-

nais. - ,

A temperatura e a umidade relativa, tanto na câmara

climática- como ao ar livre, foram observadas durante todo o pe

ríodo do experimento, isto é, durante um ano. . ' "
f

• s
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3.2. Irradiação aguda por raios gama com baixas doses.
• • \

Para este experimento foram selecionados 2 clones de

Tradescantia, clone KU9 e KU20, que apresentam uma considerável

diferença na freqüência de mutações somáticas espontâneas nas

células dos pelos estaminais.

- Clone KU9 apresenta uma freqüência normal e mais ou

menos constante de mutações somáticas espontâneas de cerca de 3

mutações por cada 1000 pelos estaminais (Ichikawa 1972a; Taka

hashi & Ichikawa 1975). O clone KU20 e um clone instável, com

uma freqüência de mutações, espontâneas de 5 a 130 mutações rosas

por 1000 pelos estaminais (Takahashi & Ichikawa. 1975).

B • c



27.
•í

Ambos os clones cresceram e permaneceram em idênti,

cas condições (câmara climática) recebendo o mesmo tratamento

(fertilizante). Nenhuma variável ambiental diferencial foi adi-

cionada aos dois clones.

As inflorescencias de igual idade foram irradiadas a

gudamente durante 10 minutos por raios gama de uma fonte de

60Co no Gamma - Ray Irradiation Facility for Biological Studies,

Faculty of Agriculture, Kyoto University. Em cada inflorescin-

cia foi colocado um dosimetro de vidro da Toshiba, para que as

doses recebidas pudessem ser calculadas com precisão. O clone

KU9 fòi exposto a doses que variaram de 3,1 R a 50,8 R e o cio

ne KU20 foi tratado com doses de 4,3 a 49,9 R. A intensidade de

luz durante a irradiação foi de aproximadamente 5000 lux, e à

temperatura para o clone KU9 foi de 279C e para o clone KU20 de

309C. As plantas controles foram.sujeitas ao mesmo tratamento ,

excetuandp-se a irradiação. Exceto o período de irradiaçãof as

plantas permaneceram na câmara climática, com ar condicionado a

22 ± 29C,e o ciclo de luz foi de 17 horas dia e 7 horas noite .

A análise dos mutantes rosa nos pelos estaminais foi

feita diariamente, por 3 semanas consecutivas após a irradiação,

em todas as flores que se abriram .
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3.3. Irradiação crônica por raios gana com baixas doses.

Foram selecionados vários vasos de.Tradesaantia cio

ne KU9 em boas condições, com muitas inflorescências jovens , e

transportados da Universidade de Kyoto para o "Gamma Field" do

"National Institute of Radiation Breeding" em Ohmiya, Ibaraki

-Ken, para serem irradiados cronicamente.

Os vasos com as plantas foram colocados a 100m, 70m,

50m e 40m da fonte de ^Co e expostos à irradiação durante um

dia todo, recebendo doses totais de 2,9 R, 6,4 R, 13,5 R e

22,2 R, respectivamente. Foram ainda colocados 2 vasos no topo

de um banco de areia a 40m da fonte para receber irradiação in

direta, isto ê, irradiação por espalhamento (scattered irradia

tion)" A altura do banco de areia foi calculada de modo que ne_

' T
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nhum feixe de irradiação pudesse incidir diretamente sobre as

plantas. Uma planta foi exposta a 1,0 R (permaneceu por 1 dia)

e a outra 2,0 R (permaneceu por 2 dias). A irradiação foi fei-

ta em agosto, durante o verão.

Após a irradiação foram novamente levados para a câ

mara climática da Universidade de Kyoto, onde a temperatura foi-

conservada a 22 i 29C e o ciclo de luz de 17 horas dia e 7 no

ras noite. " '

Em condições idênticas foram irradiadas Tradesoan -

tia clone KU7 pelo Dr. S. Ichikawa na primavera. Os dados obti_

dos serão usados neste trabalho, com a permissão do autor, pa

ra efeito comparativo.

1
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3.4. Análise das mutações somáticas. '

Para se fazer a análise, as flores .são colhidas de

manhã bem cedo, logo que se abrem, e colocadas em placas de Pe_

tri com papel de filtro umedecido. São guardadas em geladeira

até que sejam analisadas. Nessas condições as flores permane -

cem intactas até ' o máximo de 24 horas.

Removem-se de cada flor as an ter as re os estantes são

cuidadosamente retirados pela parte basal com uma pinça dè pon

ta fina. Os estames ante-petãlicos são numerados de 1, 2 e 3 e

os ante-sepãlicos de 4, 5 e 6, sempre no sentido horário. Cada

estante é colocado sobre uma lâmina com uma gota de õleo de pa

rafina e os pelos estaminais cuidadosamente separados (escova-

Si;

i
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i .

dos) com um estilete de ponta fina. De cada estame. é contado o

número total de pelos estaminais, 0 número de células por pelo.

ê contado nos três pelos basais, nos quatro pelos da porção me

diana e nos últimos três pelos da porção distai.

Na figura 3.4.1 estão ilustrados os tipos de muta -

ções somáticas que podem ocorrer de acordo com Nayar & Sparrow

(1967). As células que constituem o pelo são normalmente azuis,

porém se ocorrer uma mutação ou deleção do gene azul numa célu

Ia terminal ou subterminal, na próxima divisão da célula a cor

rosa se manifestará e todas as outras células originárias des_

ta célula serão rosas, formando uma cadeia linear de células mu

tantes.

f ••-•«»«*•
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Figura 3.4.1. Ilustração esquemãtica da manifesta

ção da mutação somática nas células

dos pelos estaminais de Tradescantia.

O numero de células cresce através de

divisões terminais e subterminais das

células. As células escuras represen-

tam as células mutantes rosas( Nayar

& Sparrow 1967).

; ¥
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Freqüência de mutações somáticas espontâneas.

Na tabela 1 (página 34) acham-se sumarizados os da

ios de mutações somáticas espontâneas rosas analisados nos pe'

los estaminais de Tvadescctntia, clones KU7, KU9 e KU20, que per

maneceram em condições ambientais controladas, na câmara climá-

tica, com ar condicionado, e èm condições sem controle de tempe-

ratura, no ambiente natural.

Foram observados, respectivamente, cerca de 120, 200

e 260. milhões de pelos estaminais nos clones KU7, KU9 e KU20 e

n

ííí:i
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TAbClA 1

Frcijuincla d« mutaçõca somáticas espontâneas *oa« nas cS lu la s dos pe los oetamlnols do t r ê s dKorcntos
clones, do Tradcscántla. i c lac lonodas com temperatura e uraidddc.

Cond. do período , HO do po lo s NO do rauta H9 do mutações/
ambiente nes /d ia astamlnala çõos rosa 1000 polos t SB

Temperatura

media 'mtn. max.1
Uirddado
din (I)

Clono Ml 2

AN

CÇ

5/12 - 5/31

9/25 -10/2

7/11 - 7/30

8/23 - 8/31

2/« - V I
12/3 -12/24
11/12 -11/28

7/18 - 8/17

37,895

6.025

9.3SS

10.36»

».264

18, 361

17.213

13,166

298

46

61

55

61

161

148

16

7,86 t 0,45

7,63 t 1,12

6,52 t 0,83

5,30 t 0,71

6,56 t 0,84

8,77 t 0,69

8,60 t 0,70

7,48 ± 0,85

18.4 22,7 12,4

21.5 25,3. 16,8

24,7 27,1 21,7

28,3 32,2 23,3

18,2

18,9

19,1

22,8

23,4

24,1

24,5

27,0

14,4

IS,7

15,7

18,0

TOTAL 118,652

çlona KO 9

Ml

cc

4/30

9/25

8/22

2/6
12/3
10/5

- 5/31

-10/4

- 8/31

- 3/8
-12/24

-11/1

44

19

11

44
23
54

.818

.141

.479

,482
.696

.462

906

213

73

33

134

99
204

7.64 Í 0,25

4.7S t 0,32
3,81 t 0,45
2,8? t 0,50

3,01 t 0.26

4,18 i 0,42

3,75 t 0,26

1.7,9 22,0 11,6
20.8 25,0 16.2
28,3 32,0 23.1

18,2 23,6 14,4
18.9 24,1 15,7
20,6 2S,4 16,6

TOTAL

Clone KU 20

CC

4/30 - 5/31

9/25 -10/25

B'/22 - 9/8

2/6 - 2/28

3/1 - 3/16

1/10 - 1/28

12/2 -12/26

11/12 -11/28

7/29 - 8/18

9/2 - 9/24

198,078

37.627

31.544

20.725

36.743

17.632

22.998

29.450

21.318

11.478

34.518

756

3.234

919

121

4.898
1.986
2.379
2.868
1,378

*4S8

3,82 t 0,14

. 85.9 • 1,4
29,1 t 0.9
5,84 ±0,53

133 Í 3
113 t 2
103 • 2
97,4 i 1,7
64,6 t 1,7
25,0 • 1,5
12,3 ± 0,6

17,9
19.4

22,0
23,9

11,6.
15,0

26.0 31,9 23,2

18.1 23,4 14,4
18.6 25,0 14,5
18.8 22,1 15,2
18.9 24,0 15,7
19,1 24,5 15,7
23,1 27,9 17,4
23,4 26,6 19,0

AH •• Ambiento natural

CC a câmara climática

* « temperatura do 12 dias quo procedem a analiso.

67,0
70,3
82,3
69,8

65,8,
72,7
76,8
79,5

67,2
71,2
68|3

6S,0 ,
72,7

67,2
7S,2
70,6

66,0
' 63,7

63,8
72,4
7Í.9"
79,5
83,1

JV

f '
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o número de mutações somáticas espontâneas detectadas foram

respectivamente, 906, 756 e 18528.

Cada mutação é definida como uma simples célula ro

sa ou duas ou mais células rosas contíguas que aparecem no pe_

Io estaminal, dependendo do tipo de mutação que ocorreu, cro-

mossômica, cromatídica ou subcromatldica, como descrito em mé_

todos,

Na mesma tabela encontram-se os dados analisados

em diferentes períodos do ano, juntamente com a temperatura e

umidade. Cada período corresponde em média a um mes de. análi_

se diária. O número de pelos estaminais e o de mutações soma

ticas rosas correspondem ao número total observado durante ca

da período. As medidas de temperatura e umidade relativa fo_

ram tomadas 12 dias precedentes a análise (ou florescimento),

pois é nesse período que os pelos estaminais se encontram no

máximo desenvolvimento, estando portanto bastante suscetíveis

a sofrerem alterações por fatores ambientais (Ichikawa. 1970

1972a, Takahashi & Ichikawa 1975). A temperatura média cor

responde à temperatura média de cada período, tomada das tem

peraturas médias diárias. As temperaturas máximas e mínimas ,

as médias das máximas e mínimas diárias durante o período de

análise. A umidade média corresponde ã media das umidades nré

dias diárias durante o mesmo período.

Observa-se psla tabela 1 que Trade scan tia clone

U

r^
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KU9 apresentou a menor freqüência de mutações somáticas espon

tâneas rosas, e sua freqüência pouco variou durante os diferen "

tes períodos de análise; Tradesaantia clone KU20 apresentou a

maior freqüência de mutações somáticas e uma grande flutuação

nos diferente períodos, demonstrando a sua instabilidade gene

tica. Neste clone a menor freqüência foi de 5,84 mutações e a

maior de 133 mutações .espontâneas por 1000 pelos estaminais ,

apresentando uma diferença de 23 vezes. Tradepoantia clone

KU7 mostrou uma freqüência"de mutações espontâneas . superior

ao clone KU9., • -e: apresentou pequena flutuação na ;frequên

cia de mutações durante os vários períodos. Podemos dizer que

os clones KU7 e KU9 são geneticamente mais estáveis, e o clones

KU20 é um clone instável com relação a esse tipo de mutação.

Precisar-se-ia estabelecer entre as variáveis am

bientais qual a que maior influência teve no sentido de produ

zir a variação na freqüência de mutações somáticas espontã -

neas. Para isso calculou-se o coeficiente de correlação entre

a freqüência de mutações e a temperatura média, a temperatura

. média máxima, a temperatura média minima e a umidade média pa

ra os três clones em estudo. Os resultados encontram-se na tja

bela 2 (pagina 37).

Os valores obtidos mostram claramente que as fre_

quências de mutações apresentam uma alta correlação ..negativa

com a temperatura, o mesmo não acontecendo com a umidade. Ape_



TABELA 2
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5

Coeficiente de correlação entre o núnero de mutações sanãticas espontâneas roses por
1000 pelos estaminais e temperatura e umidade nos 3 diferentes clones de Tradsscantia

Clone

K U 7

K ü 9

K ü 20

Temperatura
média

-0,756

-0,612

-0,804

Freqüência de

Temperatura

média

máxima

-0,733

-0,682

-0,712

__
mutação VS.

Tenperatura
média
mínima

-0,692

-0,707

-0,709

Umidade

média

0,119

0,144

-0,758

i ',
i

1 '

i

;í i

l ;
i . i

It

Clone

KU 7

K U 9

K U 20

Log. da freqüência de imitação VS.

Temperatura
. média

Temperatura
média
máxima

Tenperatura
média

mínima

Unidade
média

-0,774

-0,626

-0,936

-0,764

-0,687

-0,855

-0712

-0,705

-0,864

0,128

0,194

-0,598

* Número de mutações somáticas espontâneas rosa por 1000 pelos estaminais '

. (,

1
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tida através do método dos mínimos quadrados (regressão li,

near) era todos os clones. Sendo Y a freqüência de mutações se>

i <

: i

nas o clone KU20 mostrou uma alta correlação negativa entre a

freqüência de mutações e a umidade.

Calculando-se a correlação dos logarítmos das fre

quências de mutações espontâneas e temperatura, bem cpmo a umi

dade, obteve-se a mesma relação.

Para os clones KU7 e KU20 a maior correlação obti- "

da foi entre a freqüência de mutações (ou logaritmos das mes_ .

mas) e a temperatura média, ao passo que para o clone KU9 a

temperatura média mínima ê a que apresentou o maior coeficien J;

te de correlação. ' •> . \,
! • ' ; 1

Verifica-se, assim, que a temperatura apresenta

grande influência na freqüência de mutações somáticas espontâs

neas rosas nos pelos estaminais de Traãescantia.

Considerando-se os valores obtidos de freqüência

de mutações somáticas espontâneas por 1000 pelos estaminais ,

de acordo com a temperatura média durante o período de análi

se, obteve-se o gráfico da figura 4.1.1. (página 39). Neste

gráfico foram considerados os dois grupos, isto ê, os grupos .

de plantas que permaneceram em ambientes de temperatura con

trolada e não controlada.
i
i

Verifica-se que .cada clone respondeu diferentemen- !

te ã variações da temperatura média. A equação da reta foi ob ; %



[~7
1000

amb. nat.
KU7 •

K0 20 •

câmara clim.

Log Y = -0,1353 X+4,428

, . KU 7
Log Y" -0,0136 X+1,158

KU9
log Y=-0,0120 X+0,812

i i • r
20 25

TEMPERATURA ("O

•\

30

Figura 4.1.1. - Relação entre a freqüência de mutações espontâneas

" rosa (log.) e a temperatura média, nos pelos esta-

minais de Tradescantia clone KU7, clone KU9 e clo-

ne" KU20.
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máticas espontâneas rosas por cada 1000 pelos estaminais e X

a temperatura média obtêm-se as seguintes equações de regres

são: , .

Traâesaantia clone KU20 : log Y= -0,1353 X + 4,428

Tvaãescantia clone KU7 s log Y= -0,0136 X + 1,158

Traáeacantia clone KU9 : log Y= -0,0120 X + 0,812

Pela figura 4.1.1. observa-se que o clone KU20 é

bastante sensível ã temperatura, onde quanto menor a tempera

tura maior a freqüência de mutações espontâneas. Houve uma d:l

ferença de aproximadamente 23 vezes na freqüência de mutações

espontâneas, onde a amplitude de variação de temperatura foi

de 189C a 28<?C. '

Nos clones KU7 e KU9 obtéve-se uma relação mais ou

menos linear entre a temperatura média e a freqüência de muta

cão espontânea (log.), porém a variação na freqüência de muta

ções foi bem menor quando comparados com o clone KU20. O cio

ne KU20 é cerca de 10 vezes mais sensível do que os clones

KU7 e KU9. .

E à primeira vez que se relata a influência da tem

perátura ambiente na variação da freqüência de mutações espon

tâneas neste sistema vegetal. Como foi comentado na introdu -

ção deste trabalho, existem algumas. pesquisas que chamam a
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tenção da influência da temperatura nos experimentos de irra-

diação e, na maioria dos casos, baixas temoeraturas con'.ribu

em para itensificar os efeitos da radiação. Os trabalhos de

Sparrow & colaboradores (1971) nos pelos estaminais de Tradee_

cantia e de Yamagata & Fujimoto (1970) nas diferentes linha

gens de arroz demonstram que o efeito da irradiação nos ' vege

tais ê maior guando.se usam baixas temperaturas.

Pode-se supor que no sistema de pelos estaminais de

TvadescCLntiq o sistema reparador ào material genético seja

mais eficiente em temperaturas mais altas do que nas mais bai
- f

xas. Porém não se pode afirmar que este seja o único fator

que faz com que a freqüência de mutações diminua com aumento

natural da temperatura, devendo existir muitos outros fatores

inerentes ao próprio sistema vegetal que conferem esta carac-

terística.

Foram também analisadas as freqüências de mutações

somáticas espontâneas nas inflorescencias jovens e velhas dos

clones KU9 e KU20. Mericle & Mericle (1969), irradiando in

florescências jovens e velhas de Tradesoantia clone 02 verify

caram que.a freqüência de mutações nas pétalas dessa flor va

riava de acordo com a idade da inflorescência, onde quanto

mais jovem, maior a freqüência de mutações. Neste trabalho os

dois clones permaneceram em condições ambientais idênticas e

•««•-"•
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a temperatura média durante o oeríodo de análise foi de 189C.

Na tabela 3 (página 43) encontram-se os dados da anã

lise feita nesses dois clones. O clone KU9 não mostrou dife -

rença estatisticamente significante no numero de mutações, en

tre inflorescências jovens e velhas, demonstrando que, DeIo

menos nesse clone, a idade tem pouca ou nenhuma influência

na variação do número de mutações somáticas espontâneas.

No clone KU20, o numero de mutações espontâneas ,

foi maior nas inf lorescências mais jovens e quando se compa

rou com as inflorescências velhas, a diferença foi estatisti-

camente significante. Porém, quando se comparou a freqüência

de mutações por 1000 pelos estaminais essa diferença não foi

tão grande,' podendo, em parte, ser causada pelo número exces-

sivo de mutantes detectados nesse clone. Se a pesquisa tivess

se sido'realizada em temperaturas mais elevadas, quando o nu

mero de mutações espontâneas e bem menor (veja figura 4.1.1.,'

página 39) e 'não muito diferente do clone KU9, poderia ha

ver a possibilidade de se chegar a resultados diferentes.

Através destes dados pode-se concluir que a idade

da: inflorescencia tem uma certa influência, porém não se pode

generalizar, pois apenas- alguns clones sofrem o efeito do en

velhecimento dá inflorescencia.

n

^llÍ J.
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TABELA 3

Freqüência etc mutações somáticas espontâneas nos pelos estaminais

dns flores de inflorescences jovens e velhas dos clones KV9 e

K020 de Trndescantia.

Clone

-.

KU9

KU20

Idade da inflo
rescência

jovem

velha

Total

jovem

velha . <

Total

N9 de pelos
analisados

26.224

18.258

44.482

25.406

28.969

54.375

N? de muta_
ções rosas

81

53

134

3385

•'3499.

6884

N<? de muta X2

ções/1000
pelos 1 SE

3,09 t 0,34 N.S.

2,90 t 0,40

3,01 t 0,26
i • •

133 í 2 P<O.ÕÒ1

121 t 2

127 * 1

I — 1IL
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Nos experimentos que se seguem tentou-se, em todos

os clones, padronizar ao máximo as condições ambientais como

a temperatura e umidade e condições de manutenção (fertilizan

te, ciclo de luz, etc), bem como a idade das inflorescências,

para que as pequenas variações não permitissem conclusões er '

rõneas. • > ,

, -rr
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4.2. Irradiação aguda, por raios gama com-baixas doses.

Como já foi descrito, inflorescências de igual eis

tãgio de desenvolvimento de. Tradescantia clones KU9 e KU20 fo

ram irradiadas agudamente (10 minutos) por raios gama de uma.

fonte de ""cc cora doses bem baixas (inferiores a 50R).

A análise dos pelos estaminais foi feita diariamen

te a partir do 19 dia após a irradiação, em todas as flores

que se abriram. Atê o 79 dia apôs a irradiação não se verify

cou nenhum aumento na freqüência de mutações rosas nos pelos

estaminais de ambos os clones, permanecendo igual "a frequên -

cia de mutações espontâneas (controle). Isto porque todas as

tutAt-tafet.^VlM'Vr.
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flores que se abriram do 19 ao 79 dia jã tinham os pelos esta

minais maduros quando foram irradiadas, e as células que cons_

tituem os pelos estaminais não se dividiram, e a mutação, se

ocorreu, não pôde se manifestar. Porém, após o 79 dia, a fre.

quência de mutações induzidas começou a sofrer uzn incremento/

atingiu o máximo e começou a diminuir e, no 179 dia apôs a

irradiação a freqüência jã havia voltado ao nível normal.

A figura 4.2.1. (página 47) ilustra a variação no

numero de mutações rosas por pelo estaminal (men_:> o controle)

nas inflorescencias do clone KU9, em diferentes diaü apôs a

irradiação. A figura 4.2.2, (página 48) mostra o mesmo para o

clone KU20. Para efeito de simplificação não foram representa

dos nesses gráficos os dadas de doses muito baixas. No clone

KU9 representou-se a freqüência de mutações até o 239 dia _a

pós a irradiação. Pode-se notar que após o 179 dia, em todas

as doses, a freqüência de mutações foi bastante baixa, apesar

de apresentar pequenas flutuações.

Em ambos os clones verifica-se que quanto maior a

dose de radiação, maior o número de mutações. Em doses " mais

elevadas pode-se visualizar melhor o período em que .ocorreu

a maior taxa de mutações, existindo sempre o pico máximo. Em

doses mais baixas o pico máximo ê mais difícil de ser visuali^

js

i
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o- o 50,8 R
B « 37,7 R

DIAS .APdS A IRRADIAC/0

Figura 4.2.1. Freqüência âe mutações somáticas rosas nos pelos

estaminais (nenos o controle) das inflorescências

de Tradescantia clone KU9, induzidas por diferen

. tes doses de radiação, em vários dias anos a i£

gama.
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Figura 4.2.2. Freqüência de mutações somáticas rosas nos

pelos estaminais (menos o controle) das in

florescências de Traâescantia clone KU20 ,

induzidas por diferentes doses de radiação

em v.ãrios dias após a irradiação
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zado, porque a freqüência de mutações ê muito baixa, quase sem

pre um pouco acima do controle.

• Mas para todas as doses, desde a mínima até a mãxi/

ma, verifica-se que as flores que se abriram do 109 ao ".169

dia foram expostas aos raios gama quando a maioria dos pelos "

estaminais estavam em desenvolvimento, onde as células esta -

vam se dividindo ativamente. Corresponde ao período em que fo

rara observadas as maiores freqüências de mutações somáticas

rosas. >
i

A mutação somática rosa corresponde a uma única cê_

lula, ou duas ou mais células rosas contíguas no pelo estam!-*1

nal, e que foram originadas de uma célula meristemática ( ter_

minai ou subterminal) do pelo estaminal que sofreu uma muta

ção e posteriores divisões celulares.

. ' Para o estudo dos efeitos genéticos das radiações

foram considerados, para todas as doses de radiação, o. núme_

ro médio de mutações ocorridas do 10? ao 169 dia. Não foi con

siderado simplesmente o pico máximo, isto é, o número máximo

de mutações para cada dose, pois as doses ministradas foram

baixas, o mesmo acontecendo com a freqüência de mutações. To

mando-se os dados de 3 dias antes e 3 dias após o númerp de

mutações ter atingido o máximo, e tomando-se o valor médio ,

obter-se-á um dado que melhor responde ao efeito de cada dose

'• . t:
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de radiação.

Na tabela 4 (página 51) encontram-se os dados °bti.

dos para o clone KU9 e na tabela 5 (página 52) os do clone

KU20, Os dados dessas duas tabelas correspondem aos valores ob

tidos do 109 áo 16? dia após a irradiação. Foram observados,p«a

ra cada dose de radiação, o numero total de pelos estaminais ja

nalisados, o numero total de mutações somáticas rosas, a fre_

quência de mutações rosas por cada 1000 pelos estaminais.. Fo

ram também considerados o número médio de células por" cada pe_

Io estaminal (basal, mediana, terminal), o número total de cé

lulas, o número total de células rosas e o número total de cé

lulas mutantes para cada .1000 células do pelo estaminal.

\ freqüência de mutações espontâneas rosas por 1000

pelos estaminais no clone KU9 foi. de 3,16 e no clone KU20 de

14,6, o que mostra que o clone KU20 apresentou uma freqüência

de mutações espontâneas de cerca de 4 a 5 vezes superior ao

clone KU9. Esses dados estão de acordo com os dados obtidos pa

ra as freqüências de mutações espontâneas nesses clones, em d:L

ferentes temperaturas (veja o item 4.1. deste trabalho).

Se a.freqüência de mutações rosas induzidas por

1000 pelos estaminais (menos a freqüência de mutações somáti -

cas espontâneas) for plotada contra as doses de radiação,levan

do-se em consideração os dados das tabelas 4 e 5, obtem-se o

gráfico da figura 4.2.3. (página 53).

r



. TABELA

Freqüência de mutações somáticas rosa e-de células mutantes ro-

sa nos pelos estaminais das Inflorescências de Tradescantia.cio

ne KU9 irradiados agudamente (10 minutos) por raios gama4 Os

dados correspondem aos tomadóc do 109 ao 169. dia apôs a irra-

diação. Os valores em parentesis são as freqüências menos o con

trole.

K9 fe
peles

tN de W
1000 pelos
• S E

t» rêdio Wtotal N» total OT de célula
de nSluiu ds célula de ccjulu ixitanLeí/1000
tor polo niuntss células

coner.

3.1

«.o

7.7

10,5

M.7

22,1

37.7

50.8

12960

. ' 6023

5370

4621

7517

2754

4060

2721

4617

41

49

60

71

153

56

165

179

357

3,16

6,10
(2.94

11,17
(8,01

15,35
' (12,20

20,35
(17.19.

20.33
(17.17

40,64
(37.48

6S.78
(62.62

77.32
(74,16

4

, 4

4

4

4

i
4

' 4

i
4

4

4

4

4

4

4

4

0,49

0.87
0,60)

1.43
1,22)

1,76
1.61)

1.61
1.48)

2.68
2.47)

3,10
2,97)

4,74
4,64)

3.Í2
3.85)

21.0

21.3

21,1

31.S

21.4

21.5

20.8

20.5

20,2

272160

170996

113307

S93S

160864 "

S»2U

8444S

55781

932S3

' 202

181

343
/

241

791

185

707

SS9

1254

0,74

1,06
_ <0,M
x 3.03

(2.21

2.45
(1.70

4.92
(4.18

3.12
. (2.38

8,37
' (7,63

10,20
(9.46

13,44
(U.70

4

4

4

4

4

4

4

+
4

•

4

4

4

4

4

4

4

0,05

0.08
0.04)

0,16
0.14)

0.16
0,13)

0,17
0,16)

0.23
0,20)

0.31
0.30)

«,32
0,41)

0,32
0.32)

« " » " » ^ ^



TABELA

Freqüência de mutações somáticas e de células mutantes rosa nos
pelos cstaminais das in flores cênci as de Trades can t i a clone KU20

irradiados agudamente (10 ipinutos) por raios gama. Os dados
correspondem ãos tomados do 10? ao 169 dia após a irradiação. O

valor em parentesis são as freqüências menos o controle.

Dose
(A)

oaitr.

4,3

4,8

7.5

13.5

19.2

23.4

28,7

34,2

49,9

ma»
pelas estar
ninais

10558 • '

2724

4877

4172

.3561

4063

6764 . '

2326

44S9

4422

N9dB
BHtaçog3

154

70

84

ai

113

140

309

125

329

402

m de rotações/
1O0O pelos
• S.E.

M.S9 • 1,14

25,70 • 3,02
U l . l l • 2,00)

17,22 • 1,81
(2,61 • 0,73) •

20.85 * 2,19
6.26 • 1,22)

31.73 * 2,91
(17,14 • 2,17) .

34.4S • 2.85
09.87 • 2,17)

45,68 * 2.51
(31,09 2 2,10) '

53.74 + 4,67
(39,15 • 4.01)

73,78 + 3.91
(59,19 * 3,52)

90.91 • 4,31
(76,32 « 3,99)

OT redid

do oSlutas/
polo

27.2

27.8

> 27.7

28,0

28.3

27,3

27,7

27.4

26.8

27,0

m total
cSlulas

28717S

7S727"

í
135093

116816

100776

110520

187363

63732

119501.

U9394

W total .
& OÜVÜAS

mjtantus

<7J

449

397 .

455

497

«96

1417

607

1652

. 2011

má i célula*
.âutwtes/UOO
células

2,34

5.93
(3.59

. 2.94
(0.60

3.90
(1.56

4.93
(2,59

6,27
(3.9J

7,56
(5,22

;.S2
(7.1»

13.82
(U.48

'16,84
(14,50

£

•

*

*.

•

*

•

2

±
*<
*
*
t
+
4

*SE

O.O»

0.28
0^2)

0.15
0.07)

0 4 8
042)

0 ^ 9
0.16)

0.24
049)

0.20
0.»)

, 0JÍ
0,33)

0.32
•0.31)

0,37
0.35)

>
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HJ.J " I ' H |

Tanto para o clone Kü9 como para o clone TUJ20 veri

ficou-se uma relação linear, onde quanto maior a dose de ra

diação, maior a freqüência de mutações.

Através de uma equação de regressão, onde ambas as

variáveis foram ponderadas pelo número de pelos estaminais, ob

tiveram-se as seguintes inclinações da reta:

Clone KU9 -: inclinação = 1,51

Clone KU20 : inclinação =1,41 ^

Isto indica que para IR de radiação a freqüência de mutações

induzidas por 10Ó0 pelos estaminais é de. 1,51 para o clone Kt»9,

e de 1,41 para o clone KU20, o que corresponde a valores muito

semelhantes. Essa freqüência, semelhante ou comparável, de muta

ções por unidade de dose de radiação sugere fortemente'que a

radiosensibílidade, isto é, a resposta genética ã radiação em

ambos os clones é semelhante ou comparável.

Se os mesmos dados forem plotados numa escala log -

log, obtém-se o gráfico da'figura 4.2.4 (página 55). Pode-se ve_

rificar, para ambos os clones, uma correlação positiva entre a

dose de radiação e a freqüência de mutações. Através do método

dos mínimos quadrados obtiveram-se duas equações de regressão,

cujas inclinações são, respectivamente:
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por 3 a 50R de raios gama (10 minutos) nas inflo-

rescências de Tradescantia clone KU9 (geneticamen-

te estável) e clone KU20 (geneticamente instável).
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Clone KU9 ; inclinação =1,16

Clone KU20 ; inclinação =1,24

Como as inclinações são próximas ã unidade, sugerem uma relação

linear entre a dose de radiação e a freqüência de mutação (rel<a

qão linear dose e efeito).

....TABELA'

• \

Algumas c a r a c t e r í s t i c a s da f l o r e pelos estaminais de Tradescan_
tia clones KU9 e KU20.

N9 de flores/ N9 de flores N<? de N<? de células por pelo estaminal
Clone infloresosncia que se abrem pelos /

diariamsnte. estaire basal msdiana distai média

KU9

KU20

70

50

1 - 3

1 - 2

.90

90

21

32

22

27

18

21

21

27
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Ma tabela 6 encontram-se algumas das caracteristi -

cas dos clones KU9 e KU20. Por esta tabela -tem-se que o número

médio de células por pelo estaminal (basal, mediana'e distai )

para o clone KU9 é 21 e para o clone KU20 é 27. Se estes numes

ros forem comparados com o número médio de células por pelo es_

taminal de ambos os clones constantes nas tabelas 4 e 5 (págî

nas 51 e 52), verifica-se que não existe diferença significan-

te entre o número de células por pelo estaminal de flores irra

diadas com baixas doses e de flores não irradiadas. Pode-se di_

zer que essas baixas doses de radiação não chegaram a interfe-

rir de maneira significante na integridade reprodutiva dessas

células. Outros experimentos, utilizando doses mais elevadas

de radiação, demonstram claramente que a radiação interfere de

maneira significante na capacidade reprodutiva das células me

ris temáticas dos pelos estaminais (Nayar & Sparrow- 1967, IchjL

kawa & Sparrow 1967, 1967a).

Se além de se considerar o número de mutações soma

ticas ocorridas em 1000 pelos estaminais, for considerado o nú

mero total de células rosas mutantes por cada dose de radiação

recebida, nas flores que. sé abriram de 109 ao 169 dia,obtém-se

o .número total de células mutantes por 1000 células dd pelo

estaminal. Esses dados se encontram nas tabelas 4 (página 51)e

12
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5 (página 52), nas ultimas colunas.

Tanto no clone KU9 (tabela 4) como no clone KU20

(tabela 5) pode-se notar claramente que o número total de cêlu

Ias mutantes' aumenta com o aumento da dose de radiação, porém

nlo é de uma maneira tão uniform» quanto ao número de mutações

por 1000 pelos estaminais.

Se o número de células mutantes por 1000 células do

pelo estaminal (menos o controle) for plotado contraia dose de

radiação gama, obtém-se uma relação mais ou menos linear para

ambos os clones. O gráfico acha-se ilustrado na figura 4.2.5.

(página 59). A inclinação da reta foi obtida através da égua

ção de regressão, onde ambas as variáveis foram ponderadas p£

Io número de células dos pelos'estaminais.

Clone KU9 : inclinação = 0,276

Clone KU20 : inclinação = 0,260

Também neste caso, apesar dos dois clones apresentarem uma d̂L

ferença muito grande com relação à freqüência de mutações • es_

pontâneas, a resposta ã radiação é semelhante, demonstrando a

mesma radiosensibilidade.

Comparando-se as figuras 4.2.3. (número de mutações

rosas/1000 pelos estair.inais) e 4.2.5. (numero de células mutan

1

1
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' 5

i I

tes resas por 1000 pelos estaminais) verifica-se que neste úl

time caso houve maior flutuação de acordo coin a dose. Este fa

to s$ deve grandemente ãs mutações que ocorreram nas células

meristemáticas terminais dos pelos estaminais muito jovens, e

estas células mutadas se dividiram, e, em muitos casos, podem

ser observados pelos estaminais onde a maioria ê constituída ,

de cs lulas rosas. Como os dados foram tomados do 109 ao 169

dia após a irradiação, o número de células mutadas se torna

maicr, o que produz essa variabi lidada.
í

Na figura 4.2.4. (página 55) foi visto que a incljL' .

nação da reta no gráfico log. log. (número de mutações somáti-

cas rosas por. 1000 pelos estaminais contra dose de radiação ga

ma) está muito próxima ã unidade, o que faz concluir que a

maioria das mutações induzidas rosa ê uma função linear dá do

se, e somente parte dessas mutações obedece a uma função expo-

nencial. , •

Verificou-se também, que o número de mutações soma

ticas rosas por 1000 pelos estaminais por cada IR de ..radiação

gana ê de. 1,51 no clone KU9 e 1,41 no clone KU20 (figura 4.2.3

página 53).

Dados semelhantes a esses foram obtidos em " experi_

mentos realizados por outros autores com diferentes clones. Es

ses dados acham-se sumarizados na tabela 7 (página 61). Traba

II»
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TABELA

Freqüência de mutações somáticas rosa por 1000 pelos estaminais

nos diferentes clones de Tradescentla, Resumo dos dados obtidos

por diferentes autores.

ploWl» fxeq, natações
espontâneas

•utação sonSslca indtulda por A da radiação

naixa dou * Alta dom h

crônica c MBl-eronica d aguda • s«ml-aguda l aguda V

XO 7

80»

W 20

BKLOI

BNU031

4X

3X

2X

4X

5,17 > S.CO

3.00 - 3.70

O.líí»

O.SS - 5,ÍS

3.00

0,40* 0,54a

l . S i h i

0,63s 0,95*

0,S0B

• d» 0.25 • 50 R

b de 10Q * 500 R

-e. irradiação por Vais de 1 dia. (baixa dota)

d irradiação por 20 horas (baixa dose)

• irradiação por menos ds 10 min. (dose moderada)

t irradiação por 16 horas (alta dose)

9 irradiação por cenos de 10 min. (alta dose)

h Irradiação por 10 nin., baixa dose (presente trabalho)

Iehlkawa(1974)

irradiação por um • . dois dias

Xchikawa(197O)

Xchikawa(1972 a)
Sparrow 1 colaboradores(1972)
N*y«r. * Sparrow!1967)
Xclilkawa 1 colaboradores (1969)
Ichlkawa • Sparrow<1968»
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lhando-se com doses elevadas de radiação (100 a 500R) e irra

diando-se agudamente (de alguns a 12 minutos) foram obtidas as

seguintes freqüências de mutações induzidas por 1000 pelo?, es_

taminais por IR de radiação:

Clone KU7 : 1,56 (Ichikawa 1970)

cíone KU9 : 1,64 (Ichikawa 1972a)

BNL02 : 1,64 (Ichikawa & colaboradores

1969). ^

Esses dados são comparáveis aos obtidos nesse traba

lho, usando-se irradiações agudas, porém ém doses bem mais

baixas (inferiores a 50R) , mostrando que as Tradescantia de djL

ferentes graus de ploidia e diferentes carcterísticas genéti-

cas se comportam de maneira similar frente a radiação, quer se

ja em doses baixas, quer seja em doses altas. . . •

Quando a irradiação foi semi-aguda (16 horas de ir

radiação) obteve-se uma freqüência menor de mutações por 1000

pelos estaminais por IR de radiação, como se segues

BNL02 : 04.95 (Nayar & Sparrow 1967)

.BNL2031 : 0,90 (Ichikawa & Sparrow 1968)

Mas, as freqüências de mutações são praticamente iguais nos

dois clones, não havendo diferença significante.

p
h
t

i
•9 ;l

ifii •• -m*-' •'-.-':•• '•'••'•r..''^'.'.'"'."-1.;. ' , : . •
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Sendo a planta irrradiada cronicamente (alguns dias

de irradiação), em doses totais baixas, obteve-se uma frequên

cia ainda menor de mutação.

Clone KU7 : 0,40 (Ichikawa 1974).

Dados semelhantes foram obtidos quando a inflorescência foi ir

radiada semi-cronicamente (cerca >1e 20 horas de irradiação) com

baixas doses, A freqüência de mutações rosa por 1000 pelos esta

minais por cada IR de radiação gama foi de :

Clone KU7 : 0,54 (veja item 4.3. deste trabalho)
/

Clone KU9 : 0 ,54 (veja item 4 . 3 . d e s t e trabalho)

Os dados de irradiação crônica ou semi-crônica com

baixas, doses de radiação gama mostram uma freqüência comparável

de mutações induzidas em 1000 pelos estaminais por cada IR de

radiação. .

Pela tabela 7 pode-se concluir que os diferentes cio

nes de Traâescantia, de origens diferentes, apresentando graus

de ploidia, características genéticas e freqüências de mutações

espontâneas diferentes,apresentam a mesma radiosensibilidade,is_

to é, o efeito da radiação se manifesta de maneira semelhante ,

quando as doses de radiações e taxas de dose (crônica, semi-crô

nica, semi-aguda ou aguda) são comparáveis.

A freqüência de mutações espontâneas rosas observa

da neste experimento foi para Tpade.seantiaZ

1 6 ; ^
• -..fj'jTi.i..,•*••.•.
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Clone KU9 : 3,16 mutações por 1000 pelos estaminais -

Clone KU20 :14,59 mutações , por 1000 pelos estaminais

. - A freqüência de mutações induzidas rosas por IR de radiação ga

ma obtida neste experimento foi para Tradeaaantiat

Clone KU9 :. 1,51. mutações por 1000 pelos estaminais

I Clone KU20 : 1,41 mutações por 1000 pelos estaminais

i • Calculando-se a dose duplicadora de mutações, somãti

cas rosas nas células dos pelos estaminais foram obtidos os se_

guintes valoresi " . -

Traãescantia Clone KU9 : 2,09 R

!
1

Tradesaantia Clone KU20 : 10,35 R

Esta ê a dose de radiação necessária para aumentar em dobro a

freqüência de mutações espontâneas. Se os 2 clones forem compa-

rados, pode-se verificar que o clone KU9 ê cerca de 5 vezes mais

radiosensível que o clone KU20. Porém, não deve ser . esquecido

que o clone KU20 é geneticamente instável, e apresenta uma fre

quência de mutações espontâneas muito maior, cerca de 5 vezes

„ $•'•-

suoerior ao clone KU9. 0 clone KU20 ê bastante sens íve l a varia ÍK
~ jíf-'-

çaó de temperatura, onde quanto mais baixa a temperatura maior ^

a freqüência de mutações espontâneas. Portanto a dose duplicad£ Jpí

ra-num clone geneticamente instável não pode representar um vji Êjf}r

3 Si
r''~h*k^iHH
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lor rouito significant©, pois se acha na dependência da tempera

tura. Pode-se obter valores diferentes de dose duplicadora em

temperaturas diferentes.

A dose duplicadora de cerca de 2R para mutações soma

ticas, nas células dos pelos estaminais da Tradesaantia clone

KU9, ê uma dose bastante inferior ã normalmente aceita para ou

tros organismos. No entanto doses duplicadoras similares, de 1

a 6R, tem sido relatadas para outros clones de Traâeseantia a

pós ã irradiação aguda ou semi-aguda por raios-X ou gama (Ichi

kawa, 1973, 1974; Sparrow & colaboradores 1972). No proximo ex

perimento serão descritas doses duplicadoras de 6 a 17R. s

'. As doses duplicadoras tão baixas obtidas nesse siste

ma vegetal merecem maior atenção por parte da humanidade, no

sentido de se evitar o aumento dos níveis ambientais de- radia-

ção.

...•frm i I M « ^ I
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4.3. Irradiação crônica por raios gama com baixas doses.

Inflorescencias de igual estágio de desenvolvimento,

de Tradescantià clone KU9f foram irradiadas cronicamente por raî

os gama de" uma fonte de Co no "Gamma Field".

> Os vasos com as plantas foram colocados a diferentes

distâncias da fonte para que recebessem doses inferiores a 25R.

Dois vasos foram colocados no ponto mais elevado de um banco de

areia no "Gamma Field" para que não recebessem radiação gama

direta, recebendo apenas a radiação por espalhamento (scattered

radiation). Todas as inflorescencias foram irradiadas por um a.

dois dias e os vasos com as plantas foram transportados para a

câmara climática, com ar condicionado.

I *||uu£iS
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A análise das datações nos pelos estaminais se ini

ciou a seguir, em todas as flores que se abriram, mas o efeito

das radiações sÕ se manifestou após a Ia. semana. Isto porque

as flores que se abriram na Ia. semana após a irradiação, jã ti,

nham os pelos estaminais maduros quando foram irradiadas. Apôs

essa semana a freqüência de mutações começou a aumentar, atin -

giu o pico máximo e diminuiu ao nível de controle aproximadamen

te no 17? dia após a irradiação.
*

Como no experimento de irradiação aguda (item 4.2.

deste trabalho), foram tomados os dados do 109 ao 169 dia apôs

a irradiação, pois foi nesse período que os pelos estaminais ess

tavam em desenvolvimento ativo quando foram irradiados. Foi .o

período em que foram observadas as maiores freqüências de muta

ções somáticas.

O número médio cie mutações rosas (dados do 109 ao 169

dia após a irradiação) do clone KU9 para cada dose de radiação

encontra-se na tabela 8 (página 68). Foram observados, para ca

da dose de radiação, o número total de pelos estaminais, o nume

ro total de mutações, a freqüência de mutações, o número médio

de células por pelo (basal, mediano e distai), o número total

de células rosas (mutantes) e freqüência de células mutantes.

Na tabela 9 (página 69) encontram-se os dados obti

dos oara o clone KU7. As irradiações foram feitas em idênticas
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TABELA 8

Freqüência de mutações rosa e de células mutantes rosa nos pelos

estaminais das inflorescências de Tradescantia clone KU9 irradia

das cronicamente (1 a 2 dias) por raios gama de uma fonte de 60

Co no "Gamma Field", Os dados correspondem aos tomados do 109"ao

16V dia apôs a irradiação. Os valores em parêntesis são as fre-

qüências de mutações, menos o controle, (espalh.), corresponde a

radiação por espalhamento. • ;

• (Clone KU9)

!, Dose (R)

? .

' . Control»

l,0(e«palh.)

r
Z.Ofespalh.)

t

; 2.»

1 •

6.4

XJ.S

«.2

i

NO de polos

estanlnals

4660

S915

4141

411

1084

4240

10646

NO de

mutações

14

30

23

1 .

-

6

39

166

N9 de nutaçoas/

1000 pelos t SE

3,00 í O.BO

4,34 2 0,79

(1,34 t 0,44)

5,55 t 1,15

(2,55 t 0.78)

2,43 t 2,41

(-O.SJ 1 1.18)

5.54 í 2,25

(2,54 t 1.S3)

9,20 í 1,47

(6,20 i 1,21)

15,59 í 1,20

.(12,59 + 1,08)

NO itcdlo de m total m total da
células por de células céltúac nii

pelo taates. -

H9 células cata.
tea/1000 cêlala

* SE
j

18.7
19,9

20,2

19,1

19.5

20,3

•7.142

137.C09

83.689

7.B91

21.138

86.072

19,2 204.403

77

JS2

115

21

237

673

0.88 0.10

t 0.101.40
(0.S2 t 0.0C) .

1.37
(0,49

0,38

(-0.50

0,»9

(0,11

(1.67

(3.39

± 0,13
í 0,06)

t 0,22

* 0.25)

í 0.22
£ 0,07

t 0.18
t 0,15)

í 0.14

í 0,13}

• • • - * * • . • . , ! •
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condições, porém em maio, quando a temperatura é mais baixa,

A freqüência de mutações espontâneas para o clone

KU9 foi de 3,00 mutações rosas por 1000 pelos estaminais, e pa

ra o clone KU7 foi de 9,11 mutações rosas por 1000 pelos estami

naís, A freqüência de mutações espontâneas no clone KU7 fqi cer

ca de 3 vezes superior ,ao clone KU9. Normalmente o clone KU7 a

presenta uma freqüência de mutações, superior ao clone KU9. Po

rém, neste caso houve também a influência da temperatura, pois

um experimento, foi realizado em maio (KU7) e o outro em agosto,

(KÜ9). . , ' •" ' .

. Se a freqüência de mutações induzidas rosa por 1000*

pelos estaminais (menos a freqüência de mutações espontâneas do

controle) no clone KU9 for plotado contra a dose de radiação •

(Veja tabela 8), obtêm-se a figura 4.3.1. (página 71). Se o

mesmo for feito para o clone KU7 (dados da tabela 9) obtêm-se a

figura 4.3.2. (página 72).

Para ?.±>os os clones, mesmo em doses bem baixas ( in

feriores a 25R), verifica-se uma relação linear: quanto maior a

dose de radiação, maior a freqüência de mutações. Mas,pelos pon

tos obtidos no gráfico, verifica-se que as inflorescências que

foram submetidas às irradiações crônicas diretas por raios gama

apresentam uma relação diferente das inflorescências que foram
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(DIRETA)

INCLIN.= 0,54 •
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DOSE DE RADIAÇÃO GAMA (R) . .

Eigufa 4.3.1. - Tradescantia clone KU9. Freqüência de mutações ro-

sa por 1000 pelos estaminais (menos o controle )

plotado contra as doses de radiação crônica de uma

fonte de 60 Co do "Gamma Field", (ESPALH.) = radia

ção por. espalhamento. (DIRETA) = raios gama incidin

do diretamente.
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.Figura 4.3.2. - Tradescantia clone KU7. Freqüência de mutações ror
sa por 1000 pelos estaminais (menos o controle )
plotado contra as doses de radiação crônica de uma
fonte de 60 Co do "Gamma Field" (ESPALH.) = radia-
ção por espalhamento. (DIRETA) = raios gama inc i -
dindo diretamente.
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irradiadas pela radiação de espalhamento (scattered radiation).

Através da equação de regressão, onde ambas as varia

veis foram ponderadas pelo número de pelos estaminais, obtiveram

se as seguintes inclinações da reta:

Clone KU9 : radiação direta, inclinação «0,54

radiação por espalhamento,

(scattered rad.),inclinação = 1,30

Clone KU7 : radiação direta, inclinação =0,54

radiação por espalhamento,

(scattered rad.),inclinação =1,40

Tanto para o clone KU9 como para ò clone KU7, a fre

quineia de mutações rosa por IR de radiação gama foi de 0,54 mu

tações por 1000 pelos estaminais. Apesar dos dois clones apre

sentarem diferentes freqüências de mutações espontâneas, a reŝ

posta à radiação foi idêntica, demonstrando a mesma radiosensi-

bilidade.

O efeito da radiação por espalhamento para IR de ra

diação forneceu os seguintes valores:

Clone KU9 : 1,40 mutações por 1000 pelos estaminais

'•i.

«si
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Clone KU7 : 1,30 mutações por 1000 pelos estaminais

Portanto, torna-se claro que a freqüência de muta-

ções somáticas é maior quando as inflorescências são submetidas

Em ambos os clones, os dados demonstram que, a efici^

ência genética em induzir mutações somáticas é maior quando as

inflorescências recebem radiação por espalhamento, do que quan

do são submetidas aos raios gama diretos, e essa eficiência .ê

de cerca de 2,5 vezes maior. As razões dessas diferenças ainda

não estão perfeitamente estabelecidas. Contudo, pode-se dizer

que talvez seja devido a problemas de transferência linear de

energia (LET = linear energy transfer). Esses dados merecem

maiores estudos, não apenas experimentais, mas também teóricos ,
* •

pois não se tem notícias, em literatura, de que as radiações por

espalhamento possuam eficiência biológica e/ou genética maior do

que as iradiações diretas. "

A freqüência de células mutantes, para ambos os cio

nes, não se mostrou um bom parâmetro radiobiolõgico quando compa_

rado com a freqüência de mutações {veja tabelas 8 e 9, ' páginas

à radiação por espalhamento, do que quando recebem radiação gfa i

ma diretamente da fonte de 60Co. Para o clone KU9 a freqüência

foi de 2,41 vezes superior, e para o clone KU7 foi de 2,59 ve

' ' " " " ' ' ' " ' • ' • l A i ^ l . ' - . . ' • . ; . - - ; > • •>.,;,- •. , V . I - " > • • W a * • ? - , : > • • • . ;••,.'.,,-()



. . . , . • • • * ' • • ' • • " • • • • -

75,

68 e 69, ultima coluna). Porém, pode-se notar claramente que a

freqüência de células mutantes sofre um incremento de acordo

coro o aumento da dose de radiação, Essa maior variabilidade no

numero de células mutantes rosas se deve a mutações ocorridas ,

-nas células terminais dos pelos estaminais muito jovens, e es_

tas células se dividiram, formando uma seqüência .linear de cêlu

Ias rosas que se originaram de uma única mutação. Em outros pe_

los estaminais,. a mutação pôde ter ocorrido num peio jã quase

formado e o número de células rosas, neste caso, vai ser menos

pois terá que se dividir apenas poucas vezes para atingir o ocnçri

mento total. Como os dados foram colhidos num espaço de tempo

que foi do 109 ao 169 dia após a irradiação, o número de célu

Ias mutadas vai ser muito maior e permitir uma maior flutuação,

de acordo com a dose. ..

A freqüência de mutações espontâneas neste experimen

to foi de : . • '

Clone KU9 : 3,00 mutações por 1000 pelos estaminais

Clone KU7 : 9,11 mutações por 1000 pelos estaminais

A freqüência de mutações induzidas por IR de * radia

ção foi de :
••$>.

lífe^^i^b,
•aí,-'
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Clone KU9 : 0,54 mutações por 1000 pelos estaminais

Clone KU7 : 0,54 mutações por 1000 pelos estaminais

• Logo, a dose duplicatora de mutações somáticas rosa

para o clone KU9 é de 5,56R e para o clone KU7 é de 16,87R.
f A freqüência de mutações induzidas por IR de radia

| ' ção por espalhamonto ' (scattered radiation) foi de :

f • •
i Clone KU9 : 1,30 mutações por 1000 pelos estaminais

jí . Clone Kü7 : 1,40 mutações por 1000 pelos estaminais

; A dose duplicadora para o clone KU9 será de 2,31R e

para o clone KU7 'de 6,51R.

Tanto para irradiação por raios gama direto,como por

;i radiação por espalhamento, houve uma diferença de sensibilidade

j à radiação, com relação à dose duplicadora, de aproximadamente

! 3 vezes entre um clone e o outro. Mas, em ambos os casos, além

; da diferença genética inerente a cada clone, houve o fator tem

j • - '
peratura. Os experimentos foram realizados em diferentes épocas

\ - •

: do ano, com variações de temperatura, apesar da conservação na

: câmara climática. Os dados não definem a maior ou menor sensibj.

lidade à radiação de cada clone e sim a sensibilidade em deter-

minadas condições ambientais, pois a radiosensibilidade de am

bos os clones ê igual quando são irradiadas cronicamente, como

•já. foi discutido.
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Doses dupiicadoras de 5,56R (clone KU9) e 16,87 (clo

ne KU7), para radiações gama de baixas doses, são valores muito

baixos, considerando-se que para. outros organismos os valores

são relativamente bem mais elevados. A dose duplicadora de 2,31

R para radiações por esoalhamento para o clone KU9 é praticamen

te igual ac valor obtido (2,09 R) quando as inflorescências des_

te clone receberam irradiação aguda com baixas doses (veja o

item 4.2. deste trabalho), mostrando eficiências genéticas com

paráveis.. /

Os dados obtidos de doses duplicadoras, tanto para

as Traãesaantia que foram irradiadas agudamente como cronicamen

te, são bastante baixos e esses valores merecem bastante aten

ção, pois os organismos radiosensxveis serão afetados com peque

noa íívur.arvtos da radiação ambiental!
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5. CONCLUSÕES

Os pelos estaminais de Tradescantia representam um

excelente material de pesquisa radiobiolõgica, uma vez que são

constituídos de células meristemãticas que se comportam como cé

lulas de uma cultura de tecidos ou de microorganismos. Cada pe_

Io estaminal ê constituído de uma cadeia simples de células con

tíguas, e cresce através de divisões sucessivas das células tej:

minais, e subterminais, com raras divisões intersticiais (Davies

1963; Navar & Sparrow 1967; Ichikawa &.Sparrow. 1967, 1968; I

; c-hikawa & colaboradores. -1969) . O uso de clones heterozigotos

para coloração da flor traz grandes vantagens aos estudos da

freqüência de mutações somáticas. Qualquer mutação ou deleçao

do_ gene azul que ocorrer nas flores (e nos pelos estaminais) a
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zuis heterozigotas (azul/rosa), permitirá que a cor rosa se roa

nifeste e a mutação será facilmente detectada. (Mericle & Meri^

cie 1967, 1971; Mericle & colaboradores. 1974). A outra vantar

gem deste sistema é a grande população que pode ser analisada.

Nos clones utilizados nesse trabalho, de cada flor podem ser a

nalisados de 70 a 120 pelos estaminais e cada pelo estaminal a

presenta, em média, de 20 a 27 células, permitindo a análise de

um número muito grande de células. De cada inflorescêhcia pôde

-se obter de 2 a 3 flores e uma planta apresenta diversas inflo

rescências de igual estágio de desenvolvimento. Portanto, de um

único vaso de planta pode-se obter uma população imensa de majbe

rial a ser analisado. Além disso, a distinção entre o azul e o

mutante rosa é bastante fácil.

. Essas características oferecem grandes vantagens pa

ra o estudo das mutações somáticas espontâneas nos pelos estami

nais. A análise da freqüência de mutações espontâneas se fez ne

cessaria, uma vez que poucos dados são encontrados na literatu-

ra. Em experimentos onde. se usam baixes níveis de radiações ou

pequenas concentrações de agentes químicos mutagenicos, a fre_

quência de mutações será baixa, um pouco acima da freqüência e£

pòritânea de mutações e portanto, é de vital importância o conhe

cimento exato das variações das mutações espontâneas em diferen
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tes ambientes naturais.

Para o estudo da freqüência de mutações espontâneas,

foram selecionados três diferentes clones de Tradesèantia, cio

ne KU7 (tetraplôide), clone KU9 (triplóide) e clone KU20 ( trî

plóide). As analises das mutações nos pelos estaminais foram

feitas durante um ano, e as variações ambientais de temperatura

e umidade foram tomadas durante esse período.

Foram determinados os coeficientes de correlação en

tre a freqüência de mutações espontâneas e a temperatura média,

temperatura máxima, temperatura mínima e umidade durante os di

ferentes períodos do ano. De todos os fatores ambientais a tea

peratura média foi o que forneceu dados mais uniformes para os

três clones analisados. Os coeficientes de correlação entre as"

freqüências de mutações espontâneas e a temperatura média (1B?C

a 289C) mostraram uma alta correlação negativa para os três clr

nes, onde quanto maior a temperatura menor a freqüência de

ção espontânea. - . . . '

Dos três clones, o clone KU9 apresentou a menor

quência de mutações, o clone KU7 apresentou uma freqüência

mente superior ao clone KU9 e o clone KU20 apresentou uma

quência 10 vezes superior a ambos os clones. Os clones*KU7 ~.

KU9 se mostraram geneticamente estáveis, sendo que as frequer
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cias de mutações espontâneas não variaram muito com a variação

de temperatura. O clone KU20 se mostrou geneticamente instável,

pois uma pequena variação na temperatura ambiental • acarretava

uir.a variação maior na freqüência de mutações somáticas.

No presente estudo as temperaturas médias variaram

de 189C a 289C, sendo estas as variações naturais de temperatura

que ocorrem durante as diferentes épocas do ano. O fato dos

três clones apresentarem uma freqüência menor de mutações em

temperaturas superiores pode significar que o sistema de reparo

seja mais eficiente em temperaturas mais altas. Porém, como cada

clone respondeu diferentemente a variações de temperatura,não se

pode afirmar que o sistema de reparo seja o único ou o principal

fator que esteja agindo, devendo existir outros fatores ineren

tes ao próprio genõtipo que confiram esta característica ::frente

a variações de temperatura.

Ê freqüente a citação em literatura sobre a idade

do organismo influenciando a freqüência de mutações. Para que e£

se fator também fosse controlado, foram selecionadas inflorescên

cias bastante jovens e bastante velhas dos clones KU9 e KU20. A

análise das mutações espontâneas não mostrou diferença estatísti

camente significante entre inflorescencias jovens e velhas no

clone KU9, porém no clone KU20 foi observada uma diferença esta-

-&?



ills.

82.

tlsticamente significante, sendo a freqüência de mutações maior

em inflorescencias mais jovens. Pode-se concluir que em determi

nados clones a idade da inflorescência tenha uma certa influên-

cia; todavia esse fato não deve ser generalizado.

Estes resultados demonstram claramente que, para ex

perimentos onde as mutações induzidas ocorrem em freqüências

baixas, ê muito importante saber corretamente as variações que

ocorrem nas freqüências de mutações espontâneas, e saber com

precisão os fatores responsáveis por essas variações.

Os experimentos sobre os efeitos dos baixos níveis

de radiações são em número muito pequeno quando comparados com

os experimentos utilizando altas doses de radiações. O sistema

de pelos estaminais oferece todas as condições para se fazer o

estudo dos efeitos das baixas doses de radiações, dose essa que

pode ser ministrada crônica ou agudamente.

Para irradiações agudas com doses baixas foram sele-

cionados 2 clones de Tradesoantia, o clone KU9 que é genética 7

mente estável, e o clone KU20 que € geneticamente instável com

relação a mutações somáticas espontâneas do azul para rosa nos

pelos estaminais. 0 principal objetivo era a verificação da res_

posta a baixas doses de radiações nesses clones. Foi observado

que apesar de se comportarem de maneiras diferentes com relação
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a freqüência de mutações espontâneas (o clone KU20 apresentou

uma freqüência de mutações de 4 a 5 vezes superior ao clone KU9)

a resposta à radiação em ambos cs clones foi igual. Foi observa-

do também que existe uma relação linear entre a dose de radiação

e a freqüência de mutações. Uma unidade de radiação (IR) produz

respectivamente, nos clones KU9 e KU20, 1,51 e 1,41 mutações por

1000 pelos estaminais.

Comparando-se esses dados com os dados de outros auto

res, que irradiaram aguda ou semi-agudamente com doses ' elevadas

de radiação, usando-se outros clones de Trade scan tia,pode-se con

cluir que a resposta ã radiação e muito semelhante ou comparável

em todos os clones estudados. Os diferentes clones, independente

mente do grau de ploidia, caracter!stica» genéticas e freqüência

de mutações espontâneas diferentes, respondem de maneira similar

aos efeitos das radiações agudas em doses altas ou baixas.

Para o estudo dos efeitos das irradiações crônicas

com doses baixas de radiações foram selecionados os clones KU9 e

KU7. Os vasos com várias inflorescências de igual estágio de de

senvolvimento foram irradiados cronicamente por raios gama de

uma fonte de 60Co, durante um dia, no "Gamma Field". Dois vasos

foram colocados no ponto maisr alto de um banco de areia, a 40 me

tros da fonte, para que fossem irradiados apenas pelas radiações

por espalhamentô e não pelas radiações gama diretas.
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Para ambos oá clones, qu3 receberam doses inferiores

a 25R, verificou-se uma relação linear entre a dose de radiação

e a freqüência de mutações. Mas esta relação em ambos os clones

não foi a mesma entre as inflorescências que receberam radiações

gama diretas e radiações por espalhamento. Para os clones KU7 e

KU9 a freqüência de mutações rosa por 1000 pelos estaminais indu-

zida por IR de radiação gama direta foi de 0,54, demonstrando

que ambos os clones apresentam a mesma radiosensibilidade. Para

radiação por espalhamento a freqüência de mutações rosas por

1000 pelos estaminais foi de 1,40 para o clone Kl)7 e 1,30 para

o clone KU9. . . .s

. Estes dados indicam que a eficiência biológica das ra

diaçoes por espalhamento ê maior do que das radiações por raios

'gama diretos, uma vez que a freqüência de mutações para ambos os

clones foi cerca de 2,5 vezes superior. As razões destas diferen

ças ainda não estão claras, mas devem existir diferenças de or

dem qualitativa das radiações como, por exemplo, diferenças de

energia entre as radiações diretas e por espalhamento que afeta-

rão o material genético diferencialmente. Resultados semelhantes

usando-se outras metodologias foram obtidos por Ichikawa (1972,

1973) em Traâescantia ohiensia.

O efeito diferencial foi observado num sistema vege

tal de grande sensibilidade, pois os experimentos demonstraram

que os pelos estaminais são sensíveis a doses muito baixas de ra

i
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diações. Se resultados semelhantes puderem ser obtidos para ou

tros organismos, os padrões de segurança utilizados em todos os

laboratórios onde se usam radiações, deverão ser encarados sob

outros pontos de vista, pois acredita-se que as radiações por es

* palhamento têm, quando muito, efeito igual ao das radiações dî  ,

\ vretas. $

\ Através dos dados obtidos com irradiações agudas e |

í s

i crônicas, foram calculadas as doses duplicadoras para cada ura
j - dos clones, isto ê, a dose de radiação necessária pari. ausentar
j 1
T * em dobro a freqüência de mutações somáticas espontâneas no pelos • f
~ • s *

' . estaminais de Tradeseantia. '

' Nas irradiações agudas em doses baixas (inferiores a

f 50R) foram obtidos os seguintes valores de dose duplicadora:2,09

] R para o clone Kí!9 e 10,35R para o clone KU20. Em irradiações crô
nicas, usando-se doses inferiores a 25R de raios garoa diretos os

i

í valores da dose duplicadora foram de 5,56R para o clone KU9 e

16,87 R para o clone KU7. Nas radiações por espalhamento os valo- y

i res encontrados foram de 2,31 para o clone KU9 e 6,51 para o cio •:•

: ne R07 >

- " Os valores obtidos de doses duplicadoras nesses expe i

rimentos são bastante inferiores aos valores normalmente aceitos à.
• $

para outros organismos como insetos, plantas superiores e mamlfe
1
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ros. Estes valores merecem muita atenção por parte da humanida

de/ uma vez que com o uso cada vez maior de material radioativo,

haverá inevitavelmente um aumento gradativo da radiação ambien

tal, o que irá contribuir para o aumento da freqüência de muta

ções nos diferentes organismos, incluindo o homem.
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6. RESUMO ' •

Para a detecção de mutações espontâneas e de mutações

induzidas por agentes físicos e químicos em doses e concentra -

ÇÕes bem baixas, o sistema de pelos estaminais tem-se mostrado

como um dos melhores materiais por possuir características mui

to peculiares. Cada pelo estaminal é constituído de uma cadeia

linear de células contíguas e é formado principalmente pelas d:L

visões sucessivas das células terminais e subterminais. Logo, o

sistema de pelos estaminais possui a característica de uma cêlu

Ia meristemática simples ou ünica (como as células de cultura de

tecidos ou de microorganismos).



ílr
88.

O uso de clones heterozigotos (azul/rosa) traz gran

des vantagens sobre os clones homozigotos, porque as células ro

sas mutantes são facilmente âetectâveis entre as células azuis.

A cor rosa se manifesta quando ocorre a mutação ou deleção do ge

ne azul. •

Essas características permitem a determinação da fre

quência de mutações com mais exatidão e com maior facilidade do

que em outros sistemas muiticelulares.

A.população de pelos estaminais ou de células que cons»
t

tituem os pelos ê muito grande, o que permite que num espaço pe

queno (uma flor) se tenha uma grande população, o que vem contri

buir para uma análise mais correta. Principalmente pelas razões

citadas, este sistema tem sido usado com muito sucesso em expe

rimentos onde se estuda os efeitos dos baixos níveis de radia -

ções e das. pequenas concentrações de mutagênicos químicos.

Levando-se em consideração a grande falta de informa-

ções que existe sobre a variação na freqüência de mutações espon

tâneas, devido principalmente a genôtipos diferentes e sob condi^

çõés ambientais diferentes, foram acompanhadas, durante um ano

as variações na freqüência de Mutações somáticas espontâneas, do

azul para o rosa, nos pelos estaminais de três diferentes clones

dè Tradescantia heterozigotas para coloração da flor e dos pe

los .estaminais.

•I- —I

i ' - • ' ' '
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Um grupo de plantas permaneceu em condições controla

das de temperatura e umidade e o outro grupo em condições ambien

tais naturais, sem nenhum controle. Um dos clones, o KU20, se

mostrou altamente mutável e instável apresentando uma diferença

de 23 vezes na freqüência de mutações somáticas, de acordo com o

ambiente. Os clones KU7 e KU9 se mostraram mais estáveis e muito

menos mutáveis do que o clone KU20.

Foi observada uma alta correlação negativa entre a

freqüência de mutações espontâneas e a temperatura nos 'três cio

nes, onde quanto mais baixa a temperatura (que variou de 189C a

289C), maior a freqüência de mutações espontâneas. O clone KU20

se mostrou o mais sensível a variações de temperatura. Neste uies

mo clone foi observado que as inflorescencias mais jovens apre -

sentam uma freqüência de mutações espontâneas maior do que as in

florescências mais velhas.

Inflorescencias jovens de dois diferentes clones de

Tradesoaníia, heterozigotós para coloração da flor e dos pelos

estaminais , foram irradiadas agudamente por 10 minutos com raios

gama de uma fonte de 60Co em baixas doses (de 3R a 50R) .'. 0 cio

ne KU9 ê estável e o clone KU20 ê instável com relação ã mutação

do azul para o rosa. As freqüências de mutações somáticas, . ana

lisadas do 109 ao 169 dia, aumentaram linearmente de acordo com

a dose e™ *rbos os clones. A freqüência de mutação espontânea do

tf

f —
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clone KU20 foi cerca de 5 vezes maior do que do clone KU9, mas

a freqüência de mutações somáticas rosas induzidas por IR de ra

diação foi de 1,51 mutações para o clone KU9 e de 1,41 mutações

para o clone KU20, para cada 1000 pelos estaminais, demonstrando

que ambos os clones apresentam a mesma radiosensibilidade. Dados

similarstí foram obtidos em irradiações agudas, mas com doses bas_

tante elevadas, em outros clones.

As doses duplicadoras para mutações.rosas foram de ,
f

2,09 R para o clone KU9 e de 10,4 R paira o clone KU20, tendo es»

te ultimo um valor elevado, em virtude da.freqüência de mutações

espontâneas ser muito elevada neste clone. Os valores da dose .du

plicadora no clone KU20 estão na dependência da temperatura,pois

à medida que a temperatura se torna mais baixa, a freqüência de

mutações espontâneas se torna mais alta.

Inflorescências jovens de Trádeseantia clone Kü7 e KU9

foram irradiadas cronicamente, durante um dia, por raios gama de

uma fonte de "co, com baixas doses, no "Gamma Field". As -. doses

totais foram inferiores a 25 R. Outros vasos com inflorescências

de igual estágio de desenvolvimento foram colocados a 40 metros

da fonte, no ponto mais alto de um banco de areia, para que fos

sem irradiados com baixas doses pela radiação por espalhamento .

I !
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As freqüências de mutações somáticas nos pelos estarni

nais, analisadas do 109 ao 169 dia, aumentaram linearmente de a

cordo com a dose de raios gama diretos, em ambos os clones. A

freqüência de mutações somáticas rosas por 1000 pelos estami "•*

nais, induzidas por IR de raios gama diretos em ambos os clones,

(KU7 e KU9.) foi de 0,54 mostrando idêntica radiosensibilidade.

Efeito genético maior do que o esperado foi encontra-

do nos pelos estaminais irradiados pela radiação por espalhamen-

to, A freqüência de mutações somáticas por 1000 pelos estaminais

induzidas por IR de radiação por espalhamento, foi de 1,40 para '•

o clone KU7 e de 1,30 para o clone KU9. As radiações por espalha

mento foram cerca de 2,5 vezes mais eficientes em induzir muta

ções somáticas no pelos estaminais do qüe os raios gama diretos.

As doses duplicadoras obtidas foram de 5,56 R para o

clone KU9 e de 16,87 R para o clone KU7 para os raios gama dires

tos, e de 2,31 R para o clone KU9 e de 6,51 R para o clone KU7

para radiação por espalhamento.

' . A eficiência genética superior das radiações por espa <4-

lhamento, com relação aos raios gama diretos, e o achado de do

ses duplicadoras tão baixas adicionam dados para que os padrões

de segurança usados em laboratórios, onde se utilizam radiações

seiam cumpridos com muita eficiência.
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7. SUMMARY • '

Traâesaantia stainen-hair system is considered to be one

| . of the most suitable materials for detecting mutations occuring

jj spontaneously, or induced by small amounts of mutagens, because of

p their several excellent inherent characteristics. Each stamen hair,

| being a single chain of cells, is produced mainly by repeated

I divisions of the terminal and subterminal cells. Thus the stamen-

i hair system has an essentially single-meristematic-cell nature. The

use of blue/pink heterozygous clones for flower color (the blue ,

being dominant) has another great advantage over normal homozygotes. j

This being that pink mutant cells, the result of mutation or loss j
" • , ^ • • í

of the dominant marker, can easily be and unfailingly scored in the j ;
j •

stamen hairs without being concealed by other cells. This i {
\ •

easily and more accurately than in any. other multicellular system.

\ characteristic permits the determination of mutation rate more i ,

i
i •
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The ha,ndlinq of a large number of stamen hairs or stamen-hair cells

is rather easy with this system. Therefore this botanical system has

been used successfully in experiments to detect the effects of low

doses of radiation and chemical mutagens.

p- Considering the lack, of sufficient information about the

variation in spontaneous mutation rates especially due to different

genotypes and under different environmental conditions, a long-term

scoring of spontaneous somatic mutations from blue .. -to xpink .was

carried out. This was done in the stamen hairs of the three different

clones of Trade &oantia heterozygous for flower and stamen-hair color

keeping them under controled or natural conditions .One of the clones

KU20, was found to be highly mutable and also unstable showing a

difference of about 23-fold in the mutation rate, depending on the

environmental condition. The other two clones, KU7 and KU9, were

rather stable and much less mutable than KU20. - High negative

correlations were- found between spontaneous mutation rates and

temperature in all the three clones, that is, the lower the

temperature, (in the range of about 18° C to 289C), the higher was

the spontaneous mutation rate. Clone KU20 was regarded as being

sensitive to temperature variations. It was also found in KU20 that

the spontaneous somatic mutation rate in older inflorescences was

significantly lower than in younger ones.

~l
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Young inflorescences of two different Tvadescantia clones

heterozygous for flower color and stamen-hair color, one stable(KU9)

and other mutable (KU20), were irradiated acutely for 10 minutes

with small doses, (from 3 R to 50 R ) , of Co gamma rays. Somatic

mutation rates from blue to pink scored between the 10th to 16

postirradiation days increased linearly with larger gamma-ray doses

in both the clones. Despite the approximately five-fold difference

in spontaneous mutation rates found between the two clones,the dose

response curves of pink mutations determined were very similar to
\ ' " • •

each other, giving the average mutation rates of 1.51 and 1.41 pink
•\

mutant events per 1Q00 hairs per R for KU9 and KU2C, respectively .

These rates are comparable to earlier results obtained from acute

irradiation treatments of other clones with higher doses. The

doubling doses of pink mutations were calculated to be 2.09 R for

KU9 and 10.4 R for KU20, the latter being about five times larger

due to higher spontaneous mutation rate. However, the doubling dose

for KU20 is subject to change mainly because of the diversely

variable spontaneous mutation rate of this clone.

Potted plants bearing young inflorescences of' Trades^

cantia clone KU7 and clone KU9 were chronically irradiated for one

day, with small doses of less than 25 R of Co gamma rays, in the

Gamma Field. Other potted plants were placed at the. top of a

protection earth bank surrounding the Gamma Field and were exposed

~l
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to a low level of scattering radiation. Somatic mutation rates in

the stamen hairs scored between the 10th to 16th postirradiatioh

days increased linearly with the increasing of direct gamma ray

doses in both the clones. The dose-response curves of pink mutations

were the same for both the clones, giving the average mutation rates

of 0.54 pink mutant events per 1000 stamen-hairs per R. The genetic

effects observed were more than the expected in the stamen hairs

irradiated with scattering radiation. The average mutation rates of

1.40 and 1.30 pink mutant events per 1000 stamen-hair per R for KU7 "

and KU9, respectively, were determined. In this experiment the

scattering radiation was about 2.5 times more efficient in inducing

somatic mutations than the direct gamma rays.

Low values of doubling doses of pink mutations were found̂

these being 5.56 R for KU9 and 16.87 R for KU7 for direct gamma

rays and 2.31 R for KU9 and 6.51RforKU7 for scattering radiation.

The genetical effect of scattering radiation being several times

higher than that of direct Co gamma radiation and the very low

values of doubling doses seem to throw some doubt on the safety

standards of radiations.
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