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1. RESUMO

&a_pç«&e»£e-Dissert ação foram abordados diver so s—pre)

blemas correlacionadas Trom a replicação do RNA do vírus do anel do

pimentão (VAP), sua translocaçao e sua associação com os mitoccn

drios.

Antes dessa abordagem foram examinados alguns aspec-

tos fundamentais para se atingir os objetivos propostos. Dentre eles

destacam-se:

a) o efeito da actinoraicina D (AMD) sobre as áreas do nucléolo,

núcleo e citoplasma das células de fumo sadias e infectadas

pelo vírus do anel do pimentão.

Nesse estudo notou-se marcante a AMD, que reduziu as

áreas do nucléolo e do núcleo das células sadias. Os testes estatís_

ticos indicaram que na presença do VAP apenas o nucléolo sofria se-
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melhante redução.

0 AMD provocou também uma inibição indireta da sínt£

se do RNA viral.

b) 0 resultado prévio do estudo comparativo entre a determina-

ção das áreas celulares pelo método dos círculos e planime-

tria permitiu a opção pelo primeiro método, que torna sim-

ples e rápida a obtenção das densidades de grãos de prata.

c) A .proporgão-das densidades de grãos de prata do nucléolo e

Jc núcleo contra a densidade dos mesmos no citoplasma das célu

Ias tratadas com AMD guardaram a seguinte relação 14,5:3,5:

1, respectivamente. Estas proporções corroboram idéia de

que a biossíntese do RNA das duas partículas da população

do VAP (55 e 220nra) deve se dar no núcleo Io.

d) Obtenção do valor do HD (Half-distance) para as nossas con-

dições, com um valor aproximado de 2000 Angstrons.

Com respeito à translocaçao e associação do VAP com

os mitocondrios das células hospedeiras, a aplicação do modelo mate

mático proposto por NADLER permitiu obter duas informações básicas:

a primeira mostrou que no sistema VAP-mitocôndrio associados, os

grãos de prata cobrindo os dois componentes eram predominantemente

formados pelo BNA radioativo do VAP (78%) e a segunda diz respeite

ao tempo necessário para síntese do RNA, maturação e translocaçao

do vírus até os mitocondrios. Esse tempo que coincidiu com o do tra
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tamento U - 5 - 3H e indicou que, embora o processo de síntese e

trans locação possa ser menor, essas várias etapas podem se comple-

tar dentro de 5 horas.

Os resultados obtidos com o método usado além de mos
—

trar a viabilidade do mesmo para o sistema VAP - mitocSndrio parece

bastante promissor na solução de problemas semelhantes com outros

virus ou até mesmo, solução para alguns aspectos biossintéticos e de

trans locação de compostos com hormônios e enzimas em células nor-

mais.
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. INTRODUÇÃO

Os estudos autoradiograficos aplicados a espécimes

biológicos ao nível de microscopia eletrônica, tiveram início por

*olta de 1956.

Muitos problemas surgiram desde então, como por exem

pio, processo fotográfico, fatores geométricos de fonte e detector,

radioisótopo a ser utilizado, etc, resultando em fatores que in-

fluenciam diretamente na resolução autoradiografica.

Os trabalhos iniciais foram de natureza qualitativa,

relacionando-se de maneira simples, os grãos de prata com as estru-

turas abaixo destes. Mas, a relação grão de prata e fonte radioati-

va logo tornou-se um problema complexo, pois um grão de prata visto

sobre uma estrutura específica numa célula, não é necessariamente de

rivado de um decaimento radioativo de uma fonte contida nessa estru
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tura.

Para melhor análise de una autoradiografia, e neces-

sário determinar a fonte radioativa mais provável, que tenha produ-

zido o grão de prata.

0 grau de incerteza na identificação da fonte de ra-

diação exige uma análise estatística, pois os grãos de prata produ-

zidos pelas radiações originadas de radioísótopos incorporados nas

estruturas intracelulares, cobrem uma ou mais estruturasf dessa fo_r

ma, a relação grão de prata-fonte radioativa, só pode ser determina

da por um método quantitativo.

No presente trabalho, aplicou-se um método quantita-

tivo para se obter as áreas (lan2) e djensidades (n9 de grãos/ym2) no

sistema nucléolo, núcleo e citoplasma' de células foliares de Ni.oo-

tiana tabacum L. var. Turkish NN sadias e infectadas com o vírus do

anel do pimentão (VA?) incubados com água ou Actinomicina D(AMD), e

a seguir tratados com uridina tritiada (U - 5 - 3H) a fim de se ve-

rificar e confrontar os resultados obtidos.

Um método quantitativo mais rigoroso, foi aplicado no

sistema VAP-mi to condr io, a fim de se obter o conteúdo radioativo re

lativo dessas estruturas.

Para a aplicação deste método foi necessário de um

índice quantitativo, denominado HD (half distance), índice este in-

dispensável a aplicação do método.
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\

Os objetivos da presente dissertação, podem ser resu

midos nos seguintes itens:

1. Verificar a variação das áreas de organelas submetidas aos

vários tratamentos.

2. Analisar as densidades entre as organelas submetidas aos vá

rios tratamentos.

3. Cálculo do HD.

4. Determinação da fonte radioativa no sistema VAP-mitocSndrio

de células foliares de fumo Niaotiana tabacum L., e calcule

do conteúdo radioativo relativo de cada componente do siste

ma.



3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1 - Considerações Gerais Sobre o Vfrus do Anel do Pimentâo(VAP)

Características biológicas, determinações da morfolo

gia e relações serológicas do VAP, estudadas por COSTA et aVLi. (da-

dos não publicados) mostraram ser este vírus, integrante do grupo

do "rattle" do fumo.

Destacando-se aspectos bioquímicos, morfolõgicos e

serolõgicos, o VAP foi purificado e estudado por SILVA (1965), KITA

JIMA (1967) e OLIVEIRA (1967), respectivamente.

VAN DER WANT e ROSENDAAL (1948) descreveram as pri-

meiras propriedades do vírus, distinguindo as partículas com forma

de bastonete, em dois diferentes tamanhos, i30 e 300 nm de compri-

mento. ALLEN (1963), DE ZOETEN e SHALLA (1966) e KITAJIMA st alii
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(1969), trabalhando provavelmente com estirpes do mesmo vírus, en-

contraram resultados idênticos quanto ã forma e pequenas variações,

quanto ao comprimento e diâmetro das partículas infecciosas.

HARRISON e ROBERTS (1968) observaram que o vírus do

grupo "rattle" apresentava-se, geralmente, associado aos mitocôn-

drios das células hospedeiras.

Aspectos patológicos e dimensões das partículas cur-

tas (55 nm) e longas (220 nm) foram determinados por COSTA

(dados não publicados) e KITAJIMA (1967). A infectividade esta as-

sociada Is partículas longas, segundo SILVA (1965) e OLIVEIRA(1967).

Segundo SILVA (1965), análises químicas com prepara-

ções purificadas do VAP, revelaram que as partículas do VAP têm 95%

de proteína e 5% de ácido ribonucleico, e que este, mesmo separado

da parte protéica, ainda mantém a infectividade.

Exames de cortes ultrafinos feitos ao microscópio e-

letrônico por KITAJIMA (1967), revelaram a associação das partícu-

las de VAP com os mitocôndrios de célula hospedeira.

3.2 - Métodos Utilizados Para Irwestigações dos Locais de Sfrtte-

se Intracelu'ar dos Vírus e Seus Constituintes

Existem diversos métodos para se estudar locais de

síntese de RNA, proteína e de vírus em células de plantas.



3.2.1 - Microespectrofotométricos

Analisa o espectro de absorção de proteína e ácido

nucleico, para acompanhar as mudanças na composição das áreas espe-

cificas das células, durante a multiplicação do vírus. As primeiras

evidencias dos locais de síntese de vírus, foi obtida por 2ECH(1961)

utilizando essa técnica.

3-2.2 - Citológicos

Utilizando-se microscópio óptico e eletrônico, rea-

lizaram estudos sobre anormalidades, inclusões e estruturas celula-

res.

BALD e SOLBERG (1961) e BALD (1964, 19S6) fizeram a£

tudos citológicos no microscópio óptico, colorindo especificamente

SNA e proteínas de vírus. MC WHORTER (1965), utilizando-se de técni

ca semelhante, estudou a natureza das inclusões de vírus em plantas

infectadas.

Com o auxílio da microscopia eletrônica, determinou-

-se o tamanho e a forma das partículas no interior das células.BLACK

et alii (1950) realizaram o estudo sobre a ocorrência do vírus do mo

saico do fumo em células infectadas, trabalho este que se tornou

clássico.
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3«2.3 - Fracionamento celular

Nesta técnica, os tecidos doentes são homogeneizados

e diferentes organelas são separadas através de centrifugações dife

rondais, ou em gradientes de densidade para localizar o sítio in-

tracelular de replicação do vírus marcado. Através dessa técnica LA

FLÈCHE et alii (1972) determinaram o local de síntese do vírus do

mosaico amarelo do nabo.

3.2.Í* - Imunomicroscópicos

Anticorpos conjugados com várias substâncias (enzi-

mas, ferritina, isotiocianatos) sao aplicados nos cortes contendo

antígeno. 0 complexo resultante, anticorpo conjugado com antígeno,

pode ser identificado ao microscópio através da fluorescência origj^

nada pelas radiações ultra-violeta. SINGER (1959) usou ferritina p£

ri marcar compostos e estudã-los através da microscopia eletrônica.

Associando técnicas imunomicroscõpicas e autoradio-

gráficas, LANGENBERG e SCHLEGEL (1967), puderam localizar o TMV com

aaticorpos marcados com iodo-125 (125I).

3.2.5 ~ Citoquímicos e autoradiogrâficos

Quantidades muito pequenas de material radioativo,

são detectados por meio de emulsões fotográficas. Nessas emulsões

S formados os grãos de prata de reduzida, que são intimamente re-
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i lacionados com a fonte emissora localizada na estrutura intracelu-

l lar.

f A autoradiograf ia tem sido um método de ejtudodesín

t tese de vírus, a qual tem sido realizada através de precursores,ini

i ~

bidores metafaÓlicos específicos, etc, marcados.

Os autoradiogramas obtidos a nível de microscopia ój>

tica ou eletrônica, revelam a sede para onde convergem metabõlitos

radioativos e que normalmente são incorporados em macromoliculas de

ácidos nucleicos. Inibidores específicos bloqueando apenas a sínte-

se de ácidos nucleicos normais, revelam a síntese dos ácidos nuclei

cos dos vírus.

! Há certas limitações na aplicação dos métodos autora

] diográficos para estudo dos locais de síntese de vírus.
?
\ ' ~

\ Estas limitações, atuam como fonte de erro, e podem

f comprometer a interpretação dos dados, razão pela qual, recomendam-

i -se diversos tipos de controles, como a inclusão de tecido sadio

i tritiado com e sem inibidor, além do tecido doente tritiado sem o
inibidor.

3-3 - Uso de AMD no Estudo dos Processos de Replicaçlo da Vírus

de Planta

SANGER e KNIGHT (1963) demonstraram pela primeira

vez, que a AMD inibe a incorporação de uracil - 2 - llfC no ácido

ribonucleico normal de células de fumo, mas não interfere com a in-
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\ corporação no acido ribonucleico do fumo infectado com virus do mo-

l saico. A partir dai, um grande campo se abriu para o estudo da sín-

i tese de RNA de vírus de planta.

1 Muitos autores utilizaram AMD em diversas concantra-

í ções, a fim de evitar a incorporação U - 5 - 3H -em ácido nudeico

I normal. FACCIOLI e RUBIES-AUTONEL (1975) utilizaram em Chenopodium
í
! amarantiooior, quantidades crescentes de AMD, ou seja, 50, 100, 250

I e 500 Ug/ml de água, para inibição de síntese de RUA celular normal,

f1 *•» _ir J

* verificando um decréscimo progressivo na incorporação de ü - 5 -I
\ em ácido nucleico normal I medida que aumentava a concentração de
i
1 AMD.
í

í A AMD também pode funcionar como inibidor da -anulti-

| plicação de vírus em certas combinações vírus-hospedeira, segundo

LOCKHART e SEMANCIK (1968, 1969), inibindo a multiplicação de "cow-

pea mosaic virus" em tecidos de hipocótilo de caupi, e TMV e "cow-

pea chlorotic mottle virus" em tecidos estiolados de hipocótilo de

caupi.

A AMD, dependendo do hospedeiro, pode estimular o au_

mento do tamanho das lesões locais além da multiplicação do vírus.

LOEBENSTEIN et alii (1969) verificaram que o tamanho

das lesões locais causadas pelo TMV em folhas de Phaseolus vuigaris

L. var. Pinto e a multiplicação do TMV nos cotilédones de Cuawrtis

safrivus L. aumentaram significativamente na presença de AMD.

0 período de incubação dos tecidos foliares em AMD,

tem variado ds 12 a 24 horas. LAFLECHE e BOVÉ (1968) incubaram -Bros
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siaa chinensis durante 16:30 horas, FACCI0LI e RDBIES-AÜTONEL (1975)

12 horas para Ckenopodiim amarantioolor.

i 3-1* - Locais de Síntese do RNA de Vírus de Plar.ta Obtidos com Me

todos Autoradiográficos

Através de métodos autoradiográficos, pode-se detec"

tar quantidades mínimas de material radioativo, localizando-se, por

exemplo, síntese de macromoléculas marcadas a nível subcelular.

Muitos pesquisadores têm estudado com êxito o local

de síntese de vírus através de histoautoradiografia a nível de ni-

croscopia eletrônica, após incorporação in vitro de D - 5 - JH no

RNA de célula de tecidos infectados.

Os locais de síntese variam de acordo com a planta

hospedeira e o vírus.

SMITH e SCHLEGEL (1964, 1965) foram os primeiros a

verificar a incorporação de U - 5 - 3H ao núcleo e nucléolo de fo-

lha de fumo com mosaico comum (TMV) tratada com Actinomicina 0, sen

do que, a marcação seguiu do núcleo-necléolo para o citoplasma, on-

de parte desta apareceu como inclusão do vírus.

Relacionando forma de vírus e local de síntese, DE

ZOETEN e SCHLEGEL (1967) realizaram estudos autoradiográficos de in

corporação U - 5 - 3H em plantas sadias e infectadas com vírus esfí

ricos: "broad bean mottle virus", "tomato spotted wilt virus" e "to

mato ringspot virus"; e virus alongados: "tobacco mosaic virus",
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"clover yellow mosaic virus" e "sugar cane mosaic virus".

Os sistemas vírus esféricos-hospedeira examinados ,re_

velaram incorporação do traçador na região citoplasmática, pouca no

| núcleo, e praticamente nada no nucléolo, enquanto que no aiftema

vírus alongado-hospedeira observaram incorporação de U - 5 - E no

nucléolo.

LAFLÈCHE e BOVÉ (1968, 1971), LAFLÊCHE et alii (1972)

verificaram que com couve chinesa o local de síntese RNA do vírus

do mosaico amarelo do nabo, era a membrana do cloroplasto.

WOLANSKI e CHAMBERS (1971) verificaram que a síntese

de RNA do "Lettuce necrotic yellow virus" (LNYV) em tecidos folia-

res de Niaotiana glutinosa L. está localizada no núcleo durante o

início da infecção, sendo que os vírus completos estão presentes nos

espaços perinucleares.

BASSI e FAVALI (1972) e FAVALI et alii (1974) veriíi

caram em tumores de nervuras de folhas e tumores de raiz de milho,

que a incorporação de U - 5 - 3H em RNA de "maize rough dwarf virus"

(MRDV) se dava nas regiões viroplasmáticas contendo vírus incomple

tos, nada ocorrendo de marcação, tanto em partículas de vírus com-

pletas vistas fora do viroplasma, como nos núcleos.

FACCIOLI e RUBIES-AUTONEL (1975) verificaram quèonú_

cleo, nucléolo e o citoplasma estão envolvidos na síntese de RNA de

"tabacco necrosis virus" em células de Chenovodiurr amaranti^olc-i\
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i

l NOGUEIRA e SILVA (1976, 1976a) tiveram as primeiras

| evidências que a síntese de RNA de VAP ocorria na região núcleo-nu-
ís — -
í cleolo de células de Niootiana tábacim L.
}

\ NOGUEIRA st alii (1972) verificaram que a síntese do

I RNA do "virus do vira cabeça" do tomateiro em células de Xiootiana

I tabaoum L., parece se dar na região citoplasmitica.

3.5 - Caracterfsticas do Traçador

Em trabalhos autoradiograficos, a nível de microeco-

pia eletrônica» convém o uso de radioisotopos, com características

como:

- Meia vida física suficientemente longa para permitir a rea-

lização do trabalho, com desprezível queda de radioatividade

durante a pesquisa.

- Atividade específica suficiente para sensibilizar os cristais

de cloreto ou brometo de prata da emu1são fotográfica.

- Energia de emissão baixa, pois a energia da radiação está djL

retamente relacionada com resolução das autoradiografias.

Desta forma, o radioisotopo mais utilizado em autora

diografia é o trítio (3H), isótopo do hidrogênio produzido artifi-

cialmente.

Algumas características físicas do trítio, segundo

LEDERER et alii (1967):
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a) n9 atômico 1;

b) n9 de massa 3;

c) meia vida física 12,3 anos;

d) emissor 6 puro (elétrons);

e) energia máxima 0,0186 Mev e energia mídia 0,0056Mev.

PEASE (1964) mostrou o trítio como mais adequado ã

sensibilização dos cristais de halogenetos de prata, e segundo PELC

(1963), cada partícula emitida pelo trítio, é capaz de afetar ape-

nas um cristal de cloreto ou brometo de prata da emulsão fotográfi-

ca.

Alem do trítio, outros radioisõtopos sao usados em

autoradiograf ia a nível de microscopia eletrônica. Como o trítio pojs

sui a energia de emissão mais baixa, ê evidente que o uso de radioi

sótopoTs com energia de emissão mais alta, causariam um decréscimo na

alta resolução do método.

Muitos trabalhos tem sido realizados, a fim de se ob

ter parâmetros e fatores limitantes da alta resolução para outros

radioisõtopos, e também para compará-los aos resultados obtidos com

H, comprovanào-se dessa forma uma possível perda na resolução, o

que é um fatoT dos mais importantes em trabalhos quantitativos.

CARO e SCHNOS (1965) utilizando como fonte radioati-

va bactérias S. ooli marcadas com 3H ou fósforo-32 (32P), determina

ram a sensitividade e a resolução autoradiografica comparativas en-

tre esses dois radioisõtopos, sendo estes os emissores 6 puro de me
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> nor e maior energia de emissão, respectivamente.

l BACHMANN e SALPETER (1967) também mostraram a sensi-

5' - - 3

; tividade e a resolução autoradiografica entre o H e o enxofre-35

\ (355), testados sob condições idênticas em monocamadas de emulsão

l fotográfica.

\
| SALPETER et alii (1969) determinaram as curvas de
I
\ distribuição e densidades de grãos de prata ao longo de uma fonte

\ radioativa linear tritiada, determinando o índice quantitativo HD

\ (half-distance), que é a distância que contém 5C% dos grãos produz^

; dos pela fonte radioativa.

| SALPETER e SALPETER (1971) também determinaram os fa

| tores limitantes e resolução para o Carbono-14 ( ''C).

j PARRY e BLACKETT e BLACKETT e PARRY (1973), visando

I . -
I um posterior trabalho com células eritroide marcadas com Perro-55
\ (5SFe), determinaram o índice quantitativo HD, através de uma fonte
t linear para esse radioisótopo, comparando-o com os resultados do 3K.
I

I SALPETER et alii (1977), verificando a possibilidade

! do uso do radioisótopo Iodo-125 (12SI) para trabalhos autoradiogrã-

| ficos quantitativos, obteve seu HD e suas curvas de distribuição.Os

I autores consideraram o ) 2 5 1 , como um radioisótopo de uso altamente

\ favorável em zutoradiografia â nível de microscopia eletrônica.

í Tanto o S5Fe como o l2sI nao são emissores B puros,
4

ambos decaem por captura de um elétron das camadas eletrônicas K,
| L, .... seguida da emissão de raios Y nucleares,
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A vaga deixada pelo elétron capturado, é ocupada per

um elétron mais externo, liberando a diferença de energia entre cs

níveis energéticos na forma de raios-X.

Os elétrons que absorvem esses raios-X e escapara do

átomo sao chamados de elétrons Auger.

Para o 55Fe, os elétrons Auger possuem energia de 5

a 6 KeV, e para o 125I de 3 a 4 KeV.

3-6 " Análise Quantitativa

Para a realização de uma análise quantitativa em au-

toradiografia, muitos requisitos devem ser observados para a coleta

dos dados.

0 método deve levar em conta, além do emissor, os fa

tores que limitam a resolução autoradiografica para microscopia el£

trônica como processo fotográfico, fatores geométricos e tipo de ra

dioisõtopo usado.

0 termo resoluçlo tem várias definições e todas ar-

bitrárias. 0 critério de Rayleigh, segundo CARO (1962), diz que o

poder de resolução é aproximadamente duas vezes a distância, em que

a densidade decresce de 502 do seu valor máximo. Esta definição es-

tá ligada a sistemas ópticos.

Para microscopia eletrônica, a resolução e definida

em termos de probabilidade de ser formado um grão de prata. CARO
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(1962) definiu a resolução, como a distância de uma fonte até o pon

to onde a probabilidade de um grão ser formado cai de 50Z.

BACHMANN e SALPETER (1965) introduziram uma defini-

ção de resolução como sendo a distancia da fonte, dentro da qual se

localizam 50% do total de grãos por ela produzidos.

Visando uma aplicação biológica, deve-se considerar
I
\ as características ultra estruturais como fontes radioativas, como

por exemplo núcleos, nucléolos, mitocôndrios, etc.

0 método deve ser delineado de forma que permita aná

\ lises estatísticas dos resultados, como por exemplo, comparação da

t distribuição dos grãos em relação ao acaso, e também com outras dis_

1 tribuiçoes.

O método deve eliminar problemas, como grãos de pra-

ta que cobrem duas ou mais estruturas, o que, numa autoradiografia,

ocorre com 30 a 50% dos grãos de prata.

Entre as características quantitativas do sistema,

deve-se estudar a relação do número de grãos de prata com o volume

de cada estrutura na célula, ou com a área presuxnindo-se espessura

constante das secções dos cortes, para determinar a atividade espe-

cífica das organelas.

Para se tomar a medida das áreas, WILLIAMS (1969) mos

trou a possibilidade de se determiná-las por ponto ou linha, círcu-

los ou planimetria.
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Visando evitar problemas de processamento luiográfi-

co} recomenda-se o uso da mesma marca comercial do material, duran-

te todo o trabalho, pois o tamanho e a forma dos grãos de prata po-

dem variar, variando consequentemente a resolução do método adotado.

Em poucas palavras, as condições de trabalho devem ser rigorosan-en-

ce padronizadas.

3.6.1 - Método quantitativo de WILLIAMS (1969).

Seu método consiste em quatro operações básicas:

I a) Coleta dos dados dos grãos de prata

i • -

l Iodo grão de prata resultante das técnicas de micros_

í copia eletrônica, é de forma filamentosa, que para analise será re-
Í

\ duzido a um ponto, escolhendo-se o ponto médio do eixo maior dos fi

t lamentos de prata. Este ponto serã o centro do círculo que cobre o

•; grão de prata.

\ 0 círculo é escolhido para ter o diâmetro equivalen-
i
I te I resolução do sistema autoradiográfico (RACHMANN e SALPETEK,
I 1965), anotando-se as fontes potenciais nas estruturas compreecdi-
l

•ias pelo círculo traçado.

fi necessário decidir antes que a análise seja inicia

da, quais os itens ultra estruturais de células a serem considera-
t

dos como organela simples, organelas de união, e organelas compos-

tas.

f
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O número de grãos de prata necessários em qualquer

análise depende de vários fatores. Se os grãos estão restritos a un

ou poucos itens, serão necessários um menor número de grãos, do que

o necessário para uma distribuição de grãos mais dispersa.

b) Análise das áreas efetivas pela aplicação de círculos

Os círculos foram desenhados em plástico transparen-

te com 7,5 mm de diâmetro, que para um aumento de 30.000 vezes,equ^

Vele a 2.500 X, ou seja, 50% de probabilidade.

Esses círculos podem ser arranjados em forma aleató-

ria ou em forma regular. 0 tamanho do plástico transparente conten-

do os círculos, deve cobrir toda a eletrofotomicrografia.

0 número de círculos necessários para se obter uma me

dids de área efetiva de uma estrutura celular, com um dado desvio

padrão, vai depender da fração da área total ocupada por essa estru

tura.

Uma tela com 400 círculos, mostrou-se adequada a es-

se tipo de experimento.

c) Medidas das áreas reais pela análise de ponto

As medidas das áreas reais em geral, são feitas pela

análise de ponto. Às análises de ponto podem ser feitas juntas ou

separadamente da medida da área efetiva.
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i Colocando-se um ponto no centro do circulo, os dados
t

| podem ser coletados simultaneamente, surgindo os mesmos problemas

| que envoivem tanto a análise de pontos como a análise de círculos.
i

l Pode-se na prática usar até 7 pontos dentro de cada

f círculo, desde que nao escureça demais a eletrofotomicrografia. Es-

l ees pontos podem ser arranjados em posições padrões nos círculos ,r=a

f
\ forma de um hexagono regular, dando uma cobertura de 77 a 78% do ci£

l culo.

I d) Confronto dos dados obtidos das três operações anteriores

Se os grãos de prata se distribuem ao acaso, a fre-

quência da distribuição dos círculos sobre as várias estruturas ce-

lulares, i uma estimativa da freqüência esperada dos grãos de prata

sobre essas estruturas.

Desta forma, uma comparação apropriada entre as dis-

íribuições de freqüência do círculo e as do grão revelará se a dis-

tribuição dos mesmo" ? ao acaso.

0 número de grãos de prata por unidade de área (droi-

fidade) de uma estrutura, pode ser usado como uma medida de radioa-

tividade por unidade de volume, admitindo-se espessura constante do

corte, o que se torna difícil nas regiões de junção, onde os grãos'

de prata podem cobrir duas ou mais organelas.

As contribuições do número de grãos das áreas relat_i

vas A e B para uma região de junção ÁB, pode ser convenientemente dê
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fevminada pela combinação das análises de ponto e círculo. Se duraii

te uma análise de círculo, "n" círculos caem na junção entre AB,uma

porção (a) terá seus centros em A, mas irá se sobrepor ã B, e a per

(b) terá centros em B, mas se sobreponto a A (Fig. 1).

FIG. I

Desta forma, teremos:

(a)
- proporção de A an AB ,

n
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— — = proporção de B em AB

Conhecendo-se as atividades específicas (densidade)

da A e B, pode-se prever o número de grãos "esperados" destas duas

fontes e comparar com o realmente achado:

GAA , GBB
GAB = — X AAB + —

AAA ^BB

cnde: G „ = grãos em AB;

G ^ = grãos em A;

GBB = §r^os em Bíf BB

[ A.. = área efetiva de A;
f AA
I A,,- = área efetiva de B;

I A ., = círculos com centro em A, sobrepondo B;
I A3
l A_. = círculos com centro em B, sobrepondo A.
• JSA

I 0 mesmo tipo de cálculo pode ser feito para uma ter-

§ ceira organela, em caso de grãos que cubram três organelas.

| As regiões compostas sao regiões extensas que incluem

í pequenos componentes menores que os círculos. Pode-se determinar o

f efeito na contagem dos grãos de prata da região composta,devido aos
'•í

v pequenos componentes nela incluídos, com o método do círculo e pon-

to.
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Seja por exemplo, uma região composta AC (Fig. 2),com

a atividade específica de C conhecida. 0 efeito na coutagem de grãos

de C pode ser observado, desde que, se suponha que C em AC é seme-

lhante a C isolado.

9
• AC ••/':

c

FIG. 2

Existe ainda o problema do "cross-fire". Grãos de

prata produzidos pela fonte localizada em uma estrutura extensa,nor

malmente se sobrepõem â própria estrutura, o que não ocorre com es-

truturas menores. A atividade específica dessas estruturas se tor-

nam imprecisas.

As organelas extensas e muito mais as pequenas, po-

dem sofrer uma variação substancial no numero de grãos de prata de-
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vido ao efeito "cross-fire".

3.6.2 - Método quantitativo de NADLER (1971)

0 objetivo do método é determinar a corlcentraçio da

quantidade relativa de radioisótopo em cada estrutura. Para ifso,de

ve-se associar o grão de prata com a estrutura na qual está a fonte

radioativa emissora. Isto posto, surgem dois problemas.

0 primeiro seria encontrar uma relação entre o grão

de prata e a fonte radioativa, sendo que, muitos autores estudaram

esse problema CARO (1962), BACHMANN e SALPETER (1965), SALPETEP. et

álii (1969).

Para se relacionar cs grãos de prata com as fontes

radioativas nas estruturas celulares, traça-se um círculo de ''reso-

lução limite" centrado no grão de prata, relacionando-se assim, as

estruturas sob o círculo com o grão de prata.

A probabilidade do círculo de resolução limite enbo-

l ra seja arbitrária, i comumente adotada a nível de 50Z.
t

• 0 grão de prata circunscrito com um círculo de reso-

1
; lução limite localizado sobre uma única estrutura, é chamado da grão

\ de prata "exclusivo".

0 segundo problema i o caso dos grãos de prata rapar

tidos que se localizas sobre duas ou mais estruturas, tornando difí

oil a identificação da fonte que o produziu.
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I Segundo PELC (1963), para o 3H, cada emissão radioa-

i
tiva resulta um grão de prata revelado. Desta forma, o grão de pra-

ta repartido deve pertencer a apenas uma estrutura,

NADLER (1971), em seu método sugere que se leve en

consideração, quando possível, pelo menos 500 grãos de prata, pois

o erro é proporcional ã raiz quadrada do número de contagens.

Cada grão de prata deve ser circunscrito com círcu-

los de resolução limite, círculos estes, que refletem uma probabili

dade, para detectar a real fonte radioativa.

Uma primeira seleção das estruturas celulares, é fei

ta levando-se em conta a freqüência com que são encontradas sob os

círculos de resolução limite.

Se não fcr possível selecionar estruturas conteúdo
pelo menos um grão de prata exclusivo, nao será possível determinar

; com certeza, se essa estrutura contém uma fonte radioativa.
r

* Se o número de grãos de prata repartidos na estrutu-

f ra, for inferior a 5% do número total de grãos de prata contado3,de

ve—se excluir essa estrutura da análise pela sua baixa contribuição

em relação as demais fontes.

Se o número de grãos de prata exclusivos numa estru-

tura é muito pequeno, inferior a 12 do número total dos grãos cont£

dos, deve-se excluir também essa estrutura.

Se o grão de prata observado, é repartido com ura es

trutura excluída, então, esse grão de prata deve ser contado como
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sendo da estrutura incluída.

Designando-se genericamente com n uma estrutura, po-

de-se relacionar os dados referentes a essa estrutura n.

a) À soma dos grãos exclusivos para essa classe i designado por

nE;

b) A soma dos grlos repartidos entre a estrutura n, e outras n* ,

n", etc, será designada por s , »
n n ,n ,. •.

0 objetivo da análise 1 atribuir para cada estrutura

o número real de grãos C, sendo o número total de grãos T__. = 1 C.
n EM n

A proporção de grãos repartidos que irão ser atribui

dos às classes de estruturas depende de dois fatores. 0 primeiro fa

tor i o número real de grãos de prata de cada estrutura C, que de-

ve ser comparado com as outras estruturas. Á proporção de todos os

grãos é resultado da radioatividade de uma determinada estrutura,es

ta proporção reflete também a probabilidade de um dado grão observa

do ser atribuído a esta estrutura.

Este fator, que é a proporção de todos os grãos re-

partidos entre as classes n, n', n", etc., e que podem ser atribuí-

dos a estrutura n, é dado por:
Cn

n n n
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O segundo fator, esta relacionado com os círculos de

res' lução limite- independentemente das fontes radioativas (marca-

ção) contidas por unidade de volume, estruturas menores espalhadas

pela célula sao incluídas mais freqüentemente nos círculos, o que

não jcorre com as estruturas sais compactas. £ necessário conhecer-

—se, então, o volume relativo da estrutura considerada.

Para a medida do volume relativo, emprega-se ua mol-

de ccatendo círculos de resolução com pontos centrais. Estes círcu-

los (nao menos de 500) podem se colocar no cruzamento das linhas ho

rizon^ais com verticais desenhadas no molde.

Ã análise de ponto é feita observando-se quantas ve-

zes a estrutura é coberta pelo ponto, e esse número é dado como traz

porcentagem em relação ao número total de pontos empregados.

0 volune relativo de cada estrutura tomado por pon-
tos, é dado por V .

r n p

O mesmo ocorre com os círculos de resolução, assina-

lando-se as estruturas dentro de seus limites. 0 total dos círculos

para «iada estrutura ê transformado em porcentagem, eu relação ao to

tal d«; círculos empregados.

0 volune relativo de cada estrutura tomado por círcu

los, ê õado por V .

Se a estrutura e muito difusa, é esperado um número

maior de círculos do que de pontos cobrindo essa estrutura, sendo

V > V , se a estrutura é mais compacta teremos V > V . O ín-n o n p no — np
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V
0 índice —=*- _<_ 1 será tanto maior quanto mais compacta, e tanto

n o
m'inor quanto mais difusa for a estrutura.

V
Este fator —=*- , vem corrigir o efeito da dispersão

n o
das estruturas permitindo a redistribuiçao dos grãos repartidos sesi

lzvar em conta sua radioatividade.

3.6.3 " Contribuições autoradiográficas para métodos qu£n-

t ital-iune conunrin ÇAI PFTFRtitativos segundo SALPETER

Este autor, M.M. SALPETER, tem trabalhado com outros

pesquisadores, como BACHMANN (1965, 1967, 1969, 1972), E.E. SALPE-

T<& (1969, 1971, 1977, 1978), FERTUCK (1977), MC HENRY (1973, 1973),

com o intuito de aprimorar as técnicas para a aplicação de métodos

quantitativos em trabalhos autoradiográficos a nível de microscopia

eletrônica.

BACHMANN e SALPETER (1965), baseados em estudos de

CARO (1962) e PELC (1963), deram seqüência aos estudos de autoradio

grafia quantitativa, com ênfase I resolução, sensitividades das e-

mulsoes fotográficas e a contribuição da quantidade de radioisóto-

pos no espécime, trabalhando com 3H.

Como a resolução autoradiogrãfica é muito mais pobre

çue a resolução do microscópio eletrônico (100 x), o autor concluiu,

que isto se deve a diversos fatores, como processo fotográfico uti-

lizado para a detecção da radiação, estendendo-se desde o decaimen-

to do radioisõtopo até a formação da imagem latente, incluindo aqui
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.ca tor es geométricos entre fonte e detector, espalhaaento da

•:io no espécime e energia do emissor.

BACHMANN e SALPETER (1967) realizaram um estudo para

determinar a sensitividade de esnulsões fotográficas autoradiográfi-

c-.as sob diversas condições, utilizando-se de 3H e eaxofre-35 (35S).

Estes autores definem a sensitividade de uma cavada

Ce emulsao como a probabilidade da radiação ser registrada na emul-

são. A sensitividade pode ser expressa como a razão entre o núkero

de grãos de prata revelados e o número de decaimentos radioativos

ocorridos.

Utilizando emulsão Ilford L4, revelador Microdol X,

os autores obtiveram um valor de sensitividade igual a 1/10 pars o

"H e 1/21 do 3%. Com emulsão KODAK NTE, revelador Dektol, obtiveram

os valores de 1/21 para o 3H e 1/36 para o 3SS.

Segundo SALPETER et alii (1969), para a análise de

autoradiogramas é necessário o conhecimento prévio da distribuição

"esperada" dos grãos de prata ao longo de uma fonte radioativa.

Neste trabalho, os autores mostraram que a forma de

•distribuição "esperada" de grãos de prata, independia dos fatores

jue influenciam a resolução, como por exemplo, espessura da secção

4o corte e da emulsão, cristal de halete de prata, tamanho do grão

revelado, etc., afetando sim, a distância em que se encontravam 50%

dos grãos revelados, distância esta chamada de HD-"half-distance".
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Para o cálculo do HD, se utilizaram,de uma fonte ra-

dioativa linear, que consistia de um sanduiche de Epos e metacrils

to intercalado com um filme de poliestireco tritiado.

Cortes ultrafinos de 500 A e semifinos de 1200 A, ío

r-TO cobertos com KODAK NTE e revelados com Dektol ou "gold latensi-

f.ícation" - Elon ácido ascõrbico. Os cortes cobertos com Ilfoxd J*

fcram revelados com Hicrodol X ou parafenilenediamina.

A observação dos cortes ao microscópio eletrônico,

fcx "eita sem a utilização de coloração.

Contando aproximadamente 1000 grãos de prata, o au-

tor conseguiu a curva da distribuição dos grãos ao longo da fonte

radioativa, obtendo o HD, de 1650 A para a eoulsão Ilford L4 de es-

pessura de 1200 A* e revelador Microdol X. Para a enulsão KODAK NTE

cnm 1200 Ã* de espessura e revelador Dektol, o HD caiu para 1250 2L

A distribuição dos grãos de prata, foi sixaétrica em

r:lação a ambos os lados da fonte radioativa linear.

Determinado o HD, construiu-se em coordenadas as cur

v;s universais, expressando a densidade e o número de grãos de pra-

ta de forma percentual, e a distância normalizada como múltiplo de

HD.

A partir das informações obtidas da distribuição de

grãos de prata ao longo de uma fonte linear, extrapolou a distrib-jî

ç-.o para outros tipos de fonte radioativa bem definidos, como por

ereaplo discos e bandas, formas essas semelhantes Is estruturas en-

contradas nas células.
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Os resultados das curvas de distribuição, foram com-

parados com os resultados obtidos por CARO (1962) e CARO e SCHNOS

(1965), resultados estes considerados de alta qualidade, não ocor-

rendo discrepancias.

Para simples cálculos de densidade de grãos de pirata

sobre organelas, SALPETER e MC HENRY (1973), atentam para o proble-

ma do tamanho do grão de prata revelado, pois a emulsao Ilford L4,

produz grãos de até 3.000 A de diâmetro.

Um número muito grande de grãos de prata revelados,

prejudicam ate a localização destes com relação a organela, sendo

>ste um dos fatores que afetam a resolução do método.

l SALPETER et alii (1977) determinaram os valores exne

j rimentais do HD e suas curvas de distribuição de grãos, para o I

i Segundo os autores, o valor do HD obtido para o 125I difere do HD

: conseguido por outros pesquisadores. Neste trabalho verificaram ain
£

j da, o efeito de diversos fatores limitantes da resolução, compaian-

l do seus resultados com os resultados obtidos para o H e "c.

| Seus resultados permitem reavaliar os parâmetros cri

• ticos que afetam a resolução para isótopos de diferentes energias.
i

| SALPETER et alii (1978), utilizando as curvas de di£

I iribuição de grãos de prata do 1 2 5I, 1HC e 3H, e das informações de

3LACKETT e PARRY (1973) e PARRY e BLACKETT (1976) investigaram a

distribuição de grãos de prata com relação a diferentes atividades

e estruturas, comparando a distribuição hipotética com a distribui-
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jão observada. Os cases mais complexos foram resolvidos através de

UB programa de computador.

3.6.4 - Outras contribuições

; Todos os métodos quantitativos dependes do limite de
i

; resolução.

j CARD e VAN TUBERGEN (1962) e CAEO (1962) foram prati

\ camente os primeiros pesquisadores preocupados cera a resolução auto_

*, radiogrãfica a nível de microscopia eletrônica.

| Quanto ao processo fotográfico, submeteram diferen-

| tes emulsões fotográficas nucleares, reveladores e fixadores a va-
i
t

l rios tipos de preparações,concluindo que a resolução é limitada por

\ três fatores. 0 primeiro i a distância entre a fonte e os cris*ais

í de haleto de prata da ecralsão, o segundo é a passagem da radiação

I pelo cristal e a posição da imagem latente formada, e o terceiro i

l a relação entre a inagem final observada — forma e tamanho da pra-

\ ta reduzida, e a imagem latente que o produziu.

I Se outra forma, os autores recomendam que para se ob

5 ter alta resolução em autoradiografias, deve-se levar em considara-
t

| ;ão o tamanho e sensitividade dos cristais de haleto de prata das
t
í enalsões fotográficas,cortes com secções ultrafinas, monocamadas de
t

ãBulsao fotográfica, preparações armazenadas para exposição esa
; ciente seco « baixa temperatura.
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Para KOPRIWA (1967), a. relação fonte-grão de prata e

o fator mais importante para se determinar a resolução, pois o po~

der de resolução de um método autoradiográfico, se refere ã preci-

SÍO com que é possível relacionar a fonte de radiação com a imagem

autoradiografica observada. Desta forma, o autor investigou em cca-

dições similares, o crescimento dos grãos de prata, fazendo combina"

ções entre emulsões, reveladores e tempo de revelação.

GUPTA et aíii (1973) usaram como fonte radioativa li_

near cutícula de Sakistoaeroa gvegwria composta de quitina e resiil

m , as quais se tornaram radioativas pela incorporação de D-glucoss-

-f-3H ou D-glucosamina-6-3H para quitina e Tirosina-3-S-3H para re-

s?lina. Conseguiram o valor de 1300 a 1800 A para o HD, quando a

fonte estava situada na resilina, e o valor de 850 a 1250 Ã*, quão do

a fonte estava situada na quitina.

Ambos os valores foram obtidos utilizando-se a emul-

sao Ilford L4 e como revelador parafenilenediamina.

BLACKETT e PARRY (1973), através de informações de.

S/LPETER et alii (1969) e WILLIAMS (1969), introduziram o método pa

rr. análise de autoradiografia ao microscópio eletrônico, usando uma

distribuição hipotética de grãos de prata.

Segundo os autores, o método leva em consideração a

forma e o tamanho das estruturas observadas nas autoradiografias, e-

vdtando a construção de iaodelos teóricos de estruturas subcelulares.

0 nétodo estima também a atividade de diferentes estruturas com a
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distribuição autoradiográfica dos grãos.

0 método foi aplicado no experimento de PARRY e BLA-

CKETT (1973), no qual marcaram eritrõcitos de medula de osso de ra-

| to com 5SFe, PARRY e BLACKETT (1976) voltaram a aplicar o método em

f tecido de bulbo olfatório de rato marcados com prolina-3H, can aten

j ção especial ao problema de "cross-fire".
i

i 3-7 " Análise Quantitativa Aplicada a tf'

j Pouco se encontra na literatura acerca de análise

| quantitativa aplicada a vírus, e menos ainda ao vírus de planta.

] CARO (1962) utilizou bacteriófagos T-2 marcados com

\ timidina 3U como fonte radioativa aproximadamente pontual. Determi-

| nou erperimentalmente a distribuição de grãos de prata, concluindo
í

i

\ que a resolução autoradiográfica a nível de microscopia eletrônica

foi da ordem de 1000 A, utilizando a emulsãc Ilford LA e revelador
s
\ Microdo1 X.

j
f Estudos de locais de síntese de ácidos nucleicos de
l
| diversos vírus, foram feitos através de análises qualitativas, que
.* - -

\ graças a condições especiais permitiram obter conclusões razoáveis

| sobre o sítio de biossíntese dos mesmos, pela localização da estru-

tura celular que apresentou maior acúmulo de grãos de prata, segun-

do DE ZOETEN e SCHLEGEL (1967), LA5LECHE ex 2W (1972), FAVALI e:

alii (1972), NOGUEIRA u978).
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M. MATERIAL E MÉTODOS

Na presente dissertação, foram medidas as áreas e

calculadas as densidades de núcleo, nucléolo e cicoplasma, alem do

conteúdo radioativo relativo do sistema VAP-mitoccmdrio de células

foliares de fumo Nzcotiaxa tàbacurr. L. var. Turkish NN, utilizando-

-se de eletrofotomicrograficas utilizadas no trabalho de NOGUEIRA

(1978), cuja metodologia utilizada pelo autor, vem a seguir.

k.\ - Hospedeira Utilizada

Foram utilizadas plantas de fumo Niaotiana tàòaaum L.

var. Turkish NN, mantidas em estufas de vidro, sendo inoculadas as

plantas no mesmo estagio de desenvolvimento.

0 inõculo consistiu de suco obtido pela trituraçao

em almofariz de porcelana, de folhas doentes da mesma espécie, ante
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' riormente inoculadas com VAP, adicionando-se ao suco, solução

; pio fosfato 0,2M pH 7,2 com sulfito de sódio 0,01M.

: A inoculação se deu através de friccionamento mecsni

co do inõculo em folhas novas previamente polvilhadas com carboruc-

: dum. As plantas-controle receberam o mesmo tratamento mecânico, sem
j
•' o vírus.
i

\ k.2 - Preparo do Espécime

> Apôs serem retirados pequenos fragmentos de folhas

; 0e fumo sadio e com VAP, estes foram colocados em solução aquosa de

] /MD (SADIO + AMD e VAP + AMD) em concentração de 75 pg/ml durante 16

horas. Por outro lado, nas mesmas condições, fragmentos foram trata

,; d « em água bidestilada (SADIO + H^O e VAP + H20) por um mesmo pe-

; ríodo de tempo.

£

l Em seguida, todas as peças foliares foram tratadas

com 0,25 ml de uma solução de uridina tritiada (U - 5 - 3H) de ati-

í vidade específica 29,2 Ci/mmol, durante os intervalos de tempo de

j,5 e 9 horas, sendo então, lavadas três vezes com tampão fosfato
í

: ü,15M pH 7,2 durante 1 hora, mantidas a 4 °C.
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k.3 " Tratamento Para Microscopia Eletrônica

a) Fixação: feita em glutaraldeido 32 em tampão fostado 0,Ú5M

pH 7,2, durante 2 horas a 4 °C.

b) Lavagens: as amostras foram quatro vezes lavadas con tsapão

fosfato 0,15M pH 7,2, durante 1 hora.

c) Pós-fixação: realizada em solução de tetróxido de õsmic a

IX em tampão fosfato 0,15M, por 1 hora.

d) Lavagens: em seguida a põs-fixação, lavou-se as amostras

três vezes em tampão fosfato 0,15M, pH 7,2, durante 30 minu

tos.

e) Desidratação: foi realizada em gradientes de concentrações

de acetona em água (30, 50, 70 e 90Z) durante 10 minutes ca

da etapa, e três banhos de vinte minutos cada, em acetona

pura.

f) Infiltração: as peças foram colocadas em gradientes de resi

na em acetona em três etapas:

1? etapa: 502 resina + 50% acetona - 2 horas

2. etapa: 752 resina + 252 acetona - 2 horas

3? etapa: resina pura - 24 horas a 4 °C.

g) Inclusão: finalmente, as peças foliares foram colocadas em

moldes de borracha apropriados, preenchidos com resina Epon
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812, e levados Is estufas de 37, 45 e 60 °C, durante 8, 16

e 24 horas respectivamente, a fim de se conseguir a polime

rizaçao.

k.k - Microtomia

Obteve-se cortes semifinos (0,5 vm) para microscopia

óptica, e ultra finos (60-90nm) para microscopia eletrônica através

de um ultramicrótomo Porter Blum modelo MT-1,utilizando-se navalhas

de vidro de 6mm de espessura. Os cortes semifinos foram transferi-

dos para lâminas previamente limpas com detergente e solução éter-

-ãlcool, e os cortes ultrafinos colocados em grades de cobre de 20G

mesh cobertas com películas de colódio e carvão.

k.S " Autoradiografia

As lâminas contendo os cortes semifinos para micras-

copia óptica, foram cobertas com emulsão fotográfica Ilford L4, di-

luida em água bidestilada na proporção 1:1 a 42 C, espalhada rapi-

damente sobre os cortes, colocando-se as lâminas verticalmente em

caixas pretas vedadas e mantidas a 4 C para exposição de 7 dias. Es

tas foram utilizadas para se estimar o tempo de exposição necessá-

rio ã microscopia eletrônica.

As grades contendo os cortes ultrafinos para micros-

copia eletrônica, foram colados em bastonetes de vidro com auxílio
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ca uma cola apropriada. Com. o auxílio de alças de aço de. 1 2 m de

diâmetro, fez-se a cobertura das grades, soergulhaado-as na eaulrão

fotográfica diluída ea Igua bidestilada na proporção 1:1 * 33 C.

Dria vez a película solidificada na alça, produziu-se uaa •<mor»aria

que é aplicada sobre as grades centenas os cortes ultrafínos. Essaa

grades, finalmente foras mantidas a 4 CC esa atoosfera teca ca ausâa

cia de luz, por aproxiaadsaente 2 ceses de exposição.

4.6 - Técnicas fotográficas

As laainas destinadas I micros copie óptica, foraa re

veladas con Dektol da Kodak a 22 °C por 4 oinutos, sendo após es?e

teaqw, lixadas es fixador comercial durante 5 cicutos, também a

22 °C.

Ea seguida, os cortes sesifinos foras coloridos COT

de netílextOf e secados ã taaperatura de 37 °C ( BIESZ, 1977).

As grades cos os cortes ultzafinos foras colocados

contato com revelador Hicrodoi X da Kodak por 5 aínute* » 22 °C.

lavagem de algisas seguados ea água bidestilada, os cortes fo-

r^B colocados ao fixador tiossnltazo de sõáío 3Z ea «giss * 22 °C,

por 2 msutos e 45 segundos, sendo que, a seguir procedeu-** da se-

guinte forma:

- 3 lavagens de 10 súsuíos coa água bidestilada;

- 1 lavagem em sgoa bidestilada a 37 °C por 30 ainutos;
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- 1 lavagem com ácido acétido 4% em água a 37 C;

- e lavagens de 5 minutos com água bidestilada a temperatura

ambiente.

Reveladas as grades, os cortes foram coloridos ini-

cialmente com acetato de uranila 2,5% em ãgua durante 6 minutos, Ia

vados 60 vezes com água bidestilada, novamente coloridos, e desta

vez com citrato de chumbo durante 4 minutos, finalmente lavados cem

água bidestilada.

k. 7 ~ Eletrofotomicrografias

Os cortes foram observados com microscópio eletrôni-

co Elmiskop IA da Siemens, operado a 80000 volts.

Através de chapas fotográficas tipo Projector Slide

Plates da Kodak de 6,5 x 9,0cm, obteve-se os negativos das eletrofo

tomicrografias.

A.8 - Cálculo do HD (Half Distance)

A.8.1 - Fonte radioativa linear

A fim de se obter uma fonte radioativa linear, foi dj.

luido tetrõxido de ósmio com U - 5 - 3H de atividade específica 29,2

Ci/mmol na proporção de 3:1,sendo depositado sobre um molde de borra

cha contendo meio bloco de resina Epon 812 polimerizada. Em seguida,
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contendo material radioativo com distribuição linear.

0 tetroxido de ósmio adicionado, devido sua eletro-

c? ens idade, facilitou a localização da fonte radioativa ao microscó-

pio eletrônico.

A polimerizaçao foi conseguida, através de estufas

<*e 37, 45 e 60 °C, por 8, 16 e 24 horas respectivamente.

4.8.2 - Microtomia

Obteve-se cortes semi finos e ultrafinos, utilizando-

-se de um ultramicrotomo Porte-Blum modelo MT-1, do setor de Micros

copia Eletrônica do CENA. Todos os cortes foram feitos com navalhas

Ue vidro com 6mm de espessura.

Os cortes semifinos (0,5-1,0Vim) foram montados em lâ

-tinas de vidro previamente limpas com detergente e solução éter-ãl-

cool. Â posição dos cortes foi assinalada com um círculo do lado o-

posto da lâmina, e a preparação foi secada numa chapa quente (BIEIíZ,

?977).

\ Os cortes ultrafinos e de espessura variando entre

í Õ00-900 â, foram colocados em grades de cobre de 200 mesh, previa-

f
: «sente cobertas com colõdio e carvão.
í
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*f.8.3 - Autoradiografia

a) Preparaçio para microscopia ótica (M.O.)

As lâminas com os cortes semifinos foram cobertas coin

emulslo Ilford L4, a qual foi fundida a 42 °C e diluída em águs bi-

destilada na proporção de 1:1.

Com o auxílio de uma pipeta de Pasteur e emu1são di-

luída foi espalhada sobre a preparação, sendo em seguida colocadas

verticalmente em caixas pretas vedadas com fita isolante preta, e

mantidas a 4 °C.

A autoradiografia para M.O., foi utilizada para se

estimar o período de exposição de autoradiografia para microscopia

eletrônica (M.E.).

0 tempo de exposição para M.O. deve ser multiplicado

\ por um fator 10, a fim de se obter o tempo de exposição necessário

I
| a obtenção de um número adequado de grãos de prata para microscopia

eletrônica (SIENZ, 1977).

} b) Preparação para microscopia eletrônica (M.E.)

i

i Para a cobertura dos cortes ultrafinos, foi utiliza-

f do o método da alça, sendo as grades fixadas no topo de bastoneces

| de vidro com unia cola apropriada. Todo o material utilizado na eraul
i
í — - ~
I sao fotográfica foi previamente limpo com solução fervente de 15%
l de H O , e lavado com água bidestilada.



Uma alça de aço de 12tran de diâmetro foi merguJhada

na emu1são Ilford L4 diluído em água bidestilada na proporção 1:1

mantida a 33 °C.

Uma vez mergulhada, obteve-se uma película na alça

através da tensão superficial, que ao se solidificar formava uma ca

} mada de cristais de haleto de prata. A seguir a alça era colocada

í sobre a grade.

l Âs grades foram mantidas a 4 C, numa atmosfera saca,

! em ausência de luz por tempo suficiente para a formação da icagem

í
I latente, que variou entre 45 e 70 dias.

1
I k.Z.h - Técnicas fotográficas

i . a) Hicroscopia óptica

1
I Lâminas contendo cortes semi finos foram colocadas e<n
t

í caixas de vidro apropriadas, e reveladas com Dektol da Kodak a 7,2 C

por 4 minutos. Em seguida foi usado o fixador comercial durante 5

minutos, a 22 C.

Apôs a fixação, foram lavadas em água destilada a

mesma temperatura, com posterior secagens a 37 °C.

Os cortes foram coloridos com azul de metileno, sen-

do que gotas do corante foram colocadas sobre os cortes da lâmina e

aquecidas por 1 minuto, em seguida lavadas com água corrente e pos-

tas para secagem â temperatura de 37 C.
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b) Microscopia eletrônica

Na revelação, as grades contendo os cortes foram co-

locadas em contato com o revelador Microdol X da Kodak durante 5 mi

mitos a 22 C, Após lavagem em ãgua bídestilada de poucos seguidos,

as grades foram colocadas em fixador Tiossulfato de sódio 3% ea água

bidestilada a 22 C, por 2 minutos e 45 segundos.

Em seguida, procedeu-se da seguinte forma:

- 3 lavagens de 10 minutos em água bidestiiada;

- 1 lavagem com água bidestilada durante 30 minutos a tempera-

tura de 37 °C;
j

- 1 lavagem com ácido acêtico hl em ãgua a 37 C; !

- 3 lavagens de 5 minutos em ãgua bidestilada a temperature am

biente.

Não foi necessária a coloração por não se tratar de

espécime biológico.

4.8.5 - Eletrofotomicrografias

Às grades foram observadas com microscópio eletrôni-

co Elmiskop IA da Siemens operando a 80 KV. *

Obteve-se eletrofotomicrografias, utilizando-se cha-

pas fotográficas tipo Projetor Slide Plates da Kodak de 6,5 x 9,0cm,

todas ampliadas com o aumento de 29.100 X.



47.

A.8.6 - Distribuição dos filamentos de prata em torno da

fonte radioativa linear

Depois de um período de exposição, que variou entre

45 e 70 dias, os grãos de prata se distribuíram ao longo da ::cate

| radioativa linear.

A fonte radioativa linear observada ao microscópio

eletrônico, apresentou-se irregular, por esse motivo foram tonados

pontos ao acaso sobre a fonte irregular, e traçada uma reta pela

equação de regressão encontrada para cada autoradiograma.

Agora, para medir-se as distâncias dos grãos de pra-

ta ã fonte, tomou-se o ponto central do eixo maior dos grãos de jra

f ' ~
I ta, medindo-se com rigua e esquadro a distância deste a fonte.
\

Para a obtenção do índice quantitativo HD, as distân

cias foram agrupadas em faixas, com larguras inicialmente de l,0mm,

em seguida 2,Oram e finalmente 10,0mm, conforme Tabela 10.

Obtido o número de grãos de prata por faixa de dis-

tância, traçou-se o gráfico da Fig. 5, cuja equação é da forma ge-

ral:
cx .«.

y = a + b e (Apêndice).

Do gráfico foi possível obter o valor do HD, distân

cia esta que encerra 50% dos grãos de prata produzidos pela fonte.

A partir deste dado, construiu-se o gráfico da Fig. 6, que mostra

; através de uma curva universal, a forma de distribuição de densida-

í des de grãos de prata ao longo de uma fonte radioativa linear.
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4>9 - Determinação da Densidade de Grios de Prata das Organeles

Celulares

Inicialmente, foi aplicado um método semi-quantitatl

vo, cujo objetivo consistia em determinar a densidade de grãos de

prata em organelas de células foliares de Nieotiana tabaoum L., sa-

cia e infectadas com VAP, tratadas com H20 ou AMD (16 horas) e iacu

badas em U - 5 - 3H (5 horas), conforme esquema abaixo:

- SADIO + H20 (16 h) + ü - 5 -
 3H (5 h)

- SADIO + AMD (16 h) + U - 5 + 3H (5 h)

- DOENTE + H20 (16 h) + ü - 5 -
 3H (5 h)

- DOENTE + AMD (16 h) + ü - 5 - 3E (5 h)

a) Medida das áreas

Para medida das áreas, foi utilizado um molde trans-

parente retangular, com 23,5 x 19,0cm, contendo 180 círculos de

10,0mm de diâmetro, com centros separados por 15mm, dispostos regu-

larmente, representando cada círculo uma fração da área do molde.

Este molde continha diversos círculos cobrindo as vã

rias estruturas celulares, e cada círculo passava a representar uma

fração real da ãrea da célula, na proporção do aumento aplicado às

eletrofotomicrografias, medindo-se então, as areas das estruturas
í
\ núcleo Io, núcleo e citoplasma, das células em \im2, através do nírae-
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ro de círculos contados.

Através de áreas de núcleoIo escolhidas ao acaso.com

pararam-se medidas tomadas por círculos e medidas por pi anime tro,es_

tatisticamente pelo teste F, a fim de se avaliar a extensão de um

possível erro, que o método dos círculos poderia introduzir nas me-

didas, tabela 1.

As medidas das áreas das organelas submetidas aos

tratamentos, foram testadas estatisticamente pelo teste F, e sues

médias pelo teste de Tukey, tabelas 2, 3 e 4. A área média (yn.2), e

representativa de cada organela, se encontra na tabela 5.

b) Contagem dos grios de prata

Todos os grãos de prata foram circunscritos com cír-

culos. O molde contendo os círculos foi colocado sobre a eletrcfoto_

micrografia, e então, contado os grãos cujos círculos cobrissem pe-

lo menos a metade do círculo do molde.

Uma vez obtido o numero de grãos de prata do nucllo-

lo, núcleo e citoplasma, e a área dessas organelas, calculou-se a

densidade (número de grãos de prata/ym2) de cada uma dessas estrutu

ras das eletrofotomicrografias, testadas estatisticamente pelo tes-

te F, e as densidades médias pelo teste de Tukey, tabelas 6, 7 e 8.

A densidade média de cada organela se encontra na tabela 9.
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A. 10- Método Quantitativo de NADLER (1970, Aplicado ao Sij-tema

VAP - Mitocôndr/o

No presente trabalho, utilizou-se o método quantita-

tivo de NADLER (1971) com algumas modificações, uma vez que rosso

intuito foi determinar o conteúdo radioativo relativo do sistema

VAP - mitocôndrio de células foliares de fumo Nicotiana tábaeioit L.

infectadas com VAP, submetidas aos tratamentos H O ou AMD (16 h). e

incubadas em ü - 5 - 3H (5 h).

Para se determinar o conteúdo radioativo relatiyo,

foi necessário discriminar a pertinência do grão de prata,sendo que,

ao se analisar autoradiogramas, veem-se grãos de prata distribuídos

sobre as estruturas celulares, dando I primeira vista, usa idéia de

disposição casual, necessitando dessa forma, uma análise mais rigo-

rosa.

Todos os grãos de prata do sistema VAP - mitocôndrio,

foram circunscritos com um circulo de raio 1 HD (SALPETER, 196Ç).Os

grãos de prata circunscritos cobrindo uma estrutura apenas foram de

nominados de exclusivos, e os que cobriam duas ou mais estruturas,

repartidos.

Para a aplicação do método de NADLER (1971), CODS ide

rou-se inicialmente, a seguinte equação:

n C - n E + n S n ' , n",... • <l>
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sendo: C * número real de grãos de prata na estrutura n;

E = número de grãos de prata exclusivos na estrutura n;

S I M = número de grãos de prata, que eram comuns às
n n jii y • • •

estruturas n, n1, n", ..., e que deverão ser

atribuídos ã estrutura n.

Ao ser redistribuído o grão comum de duas ou aais

| estruturas, observaram-se dois fatores:
\
i
"f a) o número real de grãos de prata de uma dada estrutura, foi

| comparado com o número real de grão de prata de outras estruturas,

t pois comparando-se os números reais de grãos de prata de todas as
'í

! estruturas ( C, ,C, . . . ) , obtém-se dessa forma, a probabilidad3 de

| um dado grão de prata pertencer a uma ou outra estrutura. Esta pro-

porção reflete ainda, o conteúdo radioativo das estruturas, S

dada por:

C + ,C
n nT

para o mitocondrio:

MC

jara o VAP:

MC + vC

Cv

c + rx
v M
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b) Com o auxílio de unia transparência contendo círculos conpcm

;:os centrais, obteve-se o fator (3), o qual reflete a geometria da

estrutura, relacionando o número de pontos com o número de círculos

de cada estrutura, sendo dado por:

I
í
| nVo

í

| sendo: V - número de pontos tomados sobre a estrutura n;

* V = número de círculos que ao menos toquem a estrutura n;
1 no

- para o mitocôndrio:

MVo

- para o VAP: ^

vVo

Para cada uma das estruturas, VAP e mitocôndrio, o
V

fator —rr*- assumiu o valor médio, representativo de todas as repeti
nvo

*}5es realizadas.

Com a finalidade de redistribuir os grãos de prata co

"üuns as várias estruturas, multiplicou-se o número de grãos de pra-

ta repartidos, com os fatores (2) e (3) associados ãs suas respect^

/as estruturas:

C( V / V )_ n ^n p'n oy ...
S , - sn, x (4)

n n ,... n n ,... C( V / V ) + ,C( ,V / ,V ) + ...
n n p n o' n1 nJ p n1 o
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sendo: s , ,t = número de grãos de prata repartidos ent-»-e

estruturas n, n', n", ...

Para o mitocondrio:

MC(MVMV
M v ÜLV , — xC( V / V ) t C( V / V 1M M p M o v vv p'v oJ

Para o VAP:

C( V / V )v v p v o'
v M VSM c( v / v ) + c( v / v )

v V p'v V M M p M o

Na expressão (4) não se conhecem os termos Sn; nM e

QC» QtC ... Para início do cálculo, exigiu-se uma primeira aproxima

ção para o número real de grãos de prata C, ou seja:

E C.

LE TEM

sendo: E * número de grãos de prata exclusivo à estrutura n;

DE • soma de todos os grãos de prata exclusivos de todas es-

truturas ;

C • priiaeira aproximação do número real de grãos de prata

l da estrutura n;

T_M
 a número total de grãos de prata.
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Substituindo a expressão (4) na expressão (1), tecs-

-se:

C2 - nE • n s n , „ , ' ^ W (5,

Para o mitocôndrio:

i r s F + ç v r -- -

í M 2 ÍT M v
;• C ( V / V ) + C ( V / V )

M J M p M o v l v p v o
I
•t

i
Para o VAP:

v^2 " v vs2i x ' , „ , „ x T T T

Com a diferença entre as aproximações MCj e «C?»
 e

Cj e vC 2 , não ultrapassando a 5%, os valores MC 2 e. .C2 foram acaí̂

tos como os números reais de grãos de prata dessas estruturas, caso

I contrario, deveriam ser feitas outras aproximações, até que as con-

I dições estatísticas estivessem satisfeitas para todas as estrvturas.

| 0 conteúdo radioativo relativo para cada estrutura

l foi calculado da seguinte forma:

• - M C

: - Para o mitocôndrio: x 100%
T
EM
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- Para o VAP: x 100% .
lEM



5. RESULTADOS OBTIDOS

5.1 - Medidas das Areas e Contagem dos Círculos

Foram medidas áreas de células de tecidos foliares de

fumo submetidas aos tratamentos:

- célula sadia + H20 (16 h) + U - 5 -
 3H (5 h)

- célula sadia + AMD (16 h) + U - 5 - 3H (5 h)

- célula doente + H^O (16 h) + U - 5 - 3H (5 h)

- célula doente + AMD (16 h) + U - 5 - 3H (5 h)

Os quatro tratamentos estão ilustrados na Fig. 3.

Para efeito comparativo, a Tabela 1 mostra dados de

ãreas medidas através de círculos e planímetro, estimando-se assim,

uma possível fonte de erro devido a medida por círculos. Para isso

Coram escolhidas as medidas de nucléolos de fotos ao acaso dos qua*
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FIGURA 3. Grãos de prata (gp) obtidos de células de fumo sadio com água (A) ou
AMD (B) e doente com água (C) ou AMD (D), tratados durante 16 horas "e
incubadas em U - 5 - «*H por 5 horas.
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tro tratamentos, e comparadas estatisticamente pelo teste F,por ser

esta a estrutura que mais sofreu variação em suas dimensões.

Tabela 1 - Comparação de áreas (iWi de nucléolo de células folia»

res de fumo, tratadas com H20 ou AMD (16 h) e incfoadas

em U - 5 - 3H (5 h), avaliadas através do método de cír-

culos e planímetro.

TRATAMENTOS

SADIO + H20

SADIO + AMD

VAP + H20

VAP + AMD

Planímetro
Ãrea de
Nucléolo
(um2)

16,35
7,29
2,62
3,05
3,58

3,14
1,51
3,39
1,63
1,58

2,53
7,97
1,90
0,70
2,09

0,37
4,44
4,85
3,98
10,27

Círculos
Area de
Nucléolo

16
7
4
2
3

3
1
3,
l,
1,

2,
8,

o,
2,

o,
4,
5,
4,
11.

,44
,62
,48
,90
,86

,23
,42
,66
,69
,58

,68
,03
,80
,68
,04

36
59
16
13
02
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Causas da Variação G.L. S.Q. Q.M.

T ratamento

Resíduo

1

38

0,43

436,95

0,43

11,50

0,0Í8ns

Total 39

F1Z(1,38) = 7,35

As áreas do nucleolo, núcleo e citoplasma submetidas

f.of tratamentos, foram comparadas estatisticamente através do teste

F e Tukey, conforme dados dispostos nas Tabelas 2, 3 e 4.
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Tabela 2 - Análise estatística do efeito dos tratamentos com H20 ou

AMD (16 h) sobre a área (ym2) do nucléolo de células fo-

líares de fumo sadic e infectados com VAP, incubadas em

ü - 5

SADIO * H20

3,86

15,39

16,44

8,58

2,90

2,48

11,1b

15,39

7,62

- 3H (5 h).

SADIO + AMD

1,69

1,12

0,51

1,58

3,66

2,20

2,92

1,46

3,23

DOENTE + H2U

5,90

6,28

3,34
2,68

«,03
7,36

2,04

0,68

1,98

DOENTE + ATO

4,13

6,52

2,90

0,72

2,04

11,02

4,6Ü

4,08

0,36

Análise de Variãncia

Causas da Variação G.L. S.Q. Q.M. /

Tratamento 3 259,2410 86,4137 6,92**

Resíduo 32 399,6561 12,4892

Total 35 658,8971

F1%(3,32) - 4,46

Tratamentos Médias (̂ tn*

SADIO + HrO 9,31

SADIO + AMD 2,04

DOENTE + H.,0 4,23

DOENTE + AMD 4,04

D.M.S.(Tukey 1%) 5.63



Tabela 3 - Análise estatística do efeito dos tratamentos com HjO ou

AMD (16 h) sobre a área (ym2) do núcleo de células foliji

res de fumo sadia e infectadas com VAP, incubadas com

U - 5 - 3H (5 h).

SADIO + H20 SADIO + AMD DOENTE + H20 DOENTE + AMD

33,46

73,53

63,82

33,46

68,66

48,98

47,74

69,25

17,95

20,23

32,60

31,68

45,38

24,89

36,60

29,65

37,04

20,16

38,38

31,40

53,18

76,26

46,73

37,46

70,91

48,84

65,80

70,18

68,11

83,60

50,68

56,47

45,61

59,16

69,43

44,37

Causas da Variação

Tratamentos

Resíduo

Total

Análise

G.L.

3

32

35

Tratamentos

de Variância

S.Q.

4.317,1790

6.946,0810

11.263,2600

32) = 4,46

Q.M.

1.439,0596

217,0650

Médias (pm2)

F

6,03**

SADIO + H20

SADIO + AMD

DOENTE + H20

DOENTE + AMD

50,76

30,91

52,11
60,85

D.M.S.CTukey 1%) 23,47
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Tabela 4 - Análise estatística do efeito dos tratamentos t^O ou AMD

(16 h) sobre a ãrea (ym2) do citoplasma de células foliji

res de fumo sadio e infectadas com VAF, incubadas ei U -

5 - 3H (5 h).

SADIO + H20 SADIO + AMD DOENTE + H20 DOENTE + AMD

9,87

48,74

68,66

4,72

9,67

41,72

10,60

40,18

16,32

16,30

16,86

52,02

15,44

10,98

29,28

15,37

56,36

2,0o

15,07

8,16

34,87

21,41

25,42

19,40

17,32

9,70

14,62

36,12

72,24

49,23

29,68

21,00

33,30

4,60

49,60

31,62

Analise de Variância

Causas da Variação G.L. S.Q. Q.M.

Tratamentos

Resíduo

3

32

1.

10.

540

316

,4950

,5710

513

322

,4983

,3928

l,59ns

Total 35 11.857,0660

,32) = 4,46

Tratamentos Médias (uir̂ )

SADIO + H20

SADIO + AMD

DOENTE + H20

DOENTE + AMD

27,81

23,85

18,44

36,38



b'j.

"; Na Tabela 5, estão dispostas as áreas médias e reprje

.; sentativas de núcleo Io, núcleo e citoplasma de células foliares de
>
A

I fumo.

| Tabela 5 - Areas médias (unr) e representativas de células foliares

| de fumo sadio e doente tratados com R,,0 ou AMD (16 h) e

| ü - 5 - 3H (5 h).

I
|
I TRATAMENTOS NUCLÊOLO ÍÍÚCLEO CITOPLASMA ÃREA TOTAL1 SADIO + H,0

í SADIO + AMD

DOENTE + H20

DOENTE + AMD

9

4

2

4

,31

,25

,04

,04

50,76

52,11

30,91

60,85

27,81

18,44

23,85

36,38

87

74

56

101

,88

,80

,80

,27

5.2 - Contagem dos Grãos de Prata e Cálculo da Densidade (Núnero

de Grãos de Prata/um2)

Para a contagem dos grãos de prata, estes foram cir-

cunscritos e sobre a eletrofototnicrografia foi colocado um molde

com círculos dispostos regularmente. Cor. ou-se apenas os grãos de

prata, cujo círculo abrangia pelo menos metade do círculo do molde.

0 método foi aplicado em eletrofotomicrografias de

células foliares de fumo sadio e infectados cora VAP, submetidos aos

tratamentos de H20 ou AMD durante 16 horas e incubados em uridina

tritiada por 5 horas.

Uma vez conhecidas as áreas, e contados os grãos de

prata sobre as estruturas das células submetidas aos tratamentos,

os dados foram comparados estatisticamente através do teste F e 'iu-

key, conforme as tabelas 6, 7 e 8.
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Tabela 6 - Análise estatística do efeito dos tratamentos na densida

de (número de grãos de prata/ym ) de nucléolos de célu-

las foliares de fumo tratadas com H2O ou AMD (16 h) e in

cubadas com uridina tritiada (5 h).

SADIO + H20

1,55

0,78

0,97

1,75

1,03

1,61

1,34

0,97

0,66

SADIO + AMD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,704

DOENTE + H20

1,52

0,16

1,20

2,53

1,49
0,50

1,50

1,96
2,96

DOENTE + AMD

0,97

1,53

0,35

1,38

2,45

0,27

0,00

0,49

0,00

Causas da Variação

Tratamentos

Resíduo

Total

Tratamentos

Análise

G.L.

3

32

35

F17.<3'

s de Variancia

s.q.

19,4884
4,4064

23,8948

32) * 4,46

Médias (n9 de

Q.M.

6,4961

0,1377

grãos de

F

47,17**

Ag/ym2)

SADIO + H2O

SADIO + AMD

DOENTE + H20

DOENTE + AMD

1,18

0,08

1,54

0,83

D.M.S. (Tukey 1%) 0,59
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Tabela 7 - Análise estatística do efeito dos tratamentos na densida

de (número de grãos de prata/ym2) de núcleos de células

foliares de fumo tratadas com H^O ou AMD (16 h) e incuba

das com uridina tritiada (.5 h).

SADIO + H20

0,20

0,24

0,52

0,78

0,20

0,14

0,36

0,39

0,72

SADIO + AMD

0,00

0,03

0,00

0,03

0,00

0,10

0,03

0,00

0,00

DOENTE + H20

0,42

0,25

0,20

0,34

0,61

0,35

0,82

0,70

0,50

DOENTE + AMD

0,37

0,34

0,07

0,22

0,24

0,06

0,03

0,07

0,72

Causas da Variação

Tratamentos

Resíduo

Total

Análise de Variância

G.L. S.Q.

3

32

1,0487

1,1872

35 2,2359

F1Z(3,32) = 4,46

Q.M.

0,3495

0,0371

9,42**

Tratamentos Médias (n? de grãos de Ag/um2)

SADIO + H20

SADIO + AMD

DOENTE + H20

DOENTE + AMD

0,39

0,02

0,47'

0,24

D.M.S.(Tukey U) 0,31
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Tabela 8 - Análise estatística do efeito dos tratamentos na densida

de (número de grãos de prata/ym2) de citoplasma de célu-

las foliares de fumo tratadas com H,0 ou AMD (16 h) e i£

cubadas com U - 5 - 'K (5 h).

SADIO + H20 SADIO + AMD DOENTE + H20 DOENTE + AMD

0,20

0,12

0,13

0,00

0,00

0,14

0,28

0,12

0,55

0,06

0,06

0,02

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,12

0,09

0,51

0,28

0,39

0,36

0,52

0,27

0,19

0,18

0,05

0,12

0,00

0,00

0,00

0,07

0,00

Causas da Variação

Tratamentos

Resíduo

Total

Tratamentos

Análise

G.L.

3

32

35

de

32)

Variãncia

S.Q.

0,3464

0,5405

0,8869

= 4,46

Médias (n9

Q.M.

0,1155

0,0169

de grãos de

F

6,83**

Ag/pm2)

SADIO + H20

SADIO + AMD

DOENTE + H20

DOENTE + AMD

0,17

0,03

0,28

0,07

D.M.S.(Tukey 1%) 0,21
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A Tabela 9 reúne as densidades médias (número de

grãos de prata/ym2) de nucléolo, núcleo e citoplasma de células fo-

liares de fumo.

Tabela 9 - Densidades médias (número de grãos de prata/ym2) de nu-

cléolo, núcleo e citoplasma de células foliares de fumo

sadio e infectados com VÂP, tratadas com H20 ou AMD (16 h)

e ü - 5 - 3H (5 h).

TRATAMENTO SUCLÊOLO NÚCLEO CITOPLASMA

i

1

I

SADIO

SADIO

DOENTE

DOENTE

+ H20

+ AMD

+ H.O

+ AMD

1,18

0,08

1,54

0,83

0,39

0,02

0,47

0,24

0,17

0,03

0,28

0,07

5.3 - Cálculo do HD ("half distance")

Uma vez preparada a fonte radioativa linear, confor-

me método descrito (Fig. 4), obteve-se as curvas de distribuição dos

grãos de prata.

Tomadas as distâncias dos grãos de prata ã fonte li-

near, agruparam-se os grãos em faixas de distância, conforme Tabela

10.

Como foi possível discriminar os lados da fonte li-

near, os grãos foram contados separadamente, não ocorrendo diferen-
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turn

FIGURA 4. Grãos de prata (gp) distribuídos ao longo de uma fonte radioativa li-
near (fl), constituída de OSO4 e U - 5 - «*H na proporção 3:1.
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ças significativas entre as distribuições em ambos os lados.

Tabela 10 - Grãos de prata distribuídos em faixas de distância, a

partir da fonte linear constituída de OsO e U - 5 - 3H,

contados nas eletrofotomicrografias dos cortes ultrafi-

nos de Epon - 812.

FAIXAS (mm) *\ d e g r i o s Z d° n 9 d e 8 r i o s

de prata acumulados

41

36 77

64 141

45 186

45 231

46 277

35 „ 312

24 336

11 347

17 364

14 378

14 392

15 407

4 411

8 419

7 426

0 -

1,1 -
2 , 1 -
4,1 -

6,1 -
8 , 1 -

10,1 -

12,1 -

14,1 -

16,1 -

18,1 -

20,1 -

30,1 -

40,1 -

50,1 -

60,1 -

1,0

2 ,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

100,0

A curva obtida com os dados da Tabela 10, foram colo

cados na Fig. 5.
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Fig. 5 - Curva de distribuição dos grãos de prata, ao longo de uma
fonte radioativa linear.

A curva que se ajusta aos dados experimentais segue

cx ^
o modelo geral da forma: y = a + b e , cujos detalhes de calculo se

encontram no Apêndice.
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Com o auxílio de uma programação, a equação de re-

gressão da curva encontrada pelo método dos quadrados mínimos, foi

a seguinte:

y - 416,06905 - 424,522030 . e"
0>i25333í

Substituindo-se o y pela metade dos grãos de prata

contados, pode-se encontrar o valor de x, que no caso representa o

valor do HD para nossas condições:

x = 2021,9 X .

À Fig. 6 mostra a distribuição de densidades através

de uma curva universal, à medida que se afasta da fonte linear. Nas

ordenadas, temos densidade relativa percentual, e nas abscissas a

distância em números de HD (distância/HD).
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Fig. 6 - Curva universal mostrando a distribuição de densidade
tir de uma fonte radioativa linear.
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5.4 - Determinação do Conteúdo Radioativo Relativo do Sistema

VAP - Mítocôndrio

Tendo como objetivo a determinação do conteúdo ra-

dioativo relativo no sistema VAP-mitocondrio, aplicou-se o método

de NADLER (1971), com algumas alterações.

As classes de estrutura foram escolhidas de acordo

com a freqüência com que surgiam nos autoradiogramas, sendo selecio

nadas as seguintes:

(a) mitocondrio + ribossomo;

(b) mitocondrio + VAP + ribossomo;

(c) mitocondrio + núcleo;

(d) mitoccndrio + membrana plasmática + parede celular;

(e) mitocondrio + cloroplasto + VAP;

(f) mitocondrio + cloroplasto.

5.4.1 - Cálculo do conteúdo radioativo relativo no sistema

VAP-mitocôndrio, submetido ao tratamento H20 (16 h)

e U - 5 - 3H (5 h)

A Tabela 11 mostra as classes de estruturas com grãos

de prata exclusivos e repartidos (Fig. 7A), e os fatores geométricos

de cada estrutura (nV / V ).

Nesta tabela, são colocadas todas as classes de es-

truturas , das quais serão excluídas aquelas que po&suirem menos de

525 do total de grãos. A partir das classes selecionadas, montou-se

a Tabela 12.
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& rs

FIGURA 7. Gráos de prata exclusivos (gpe) e gráos de prata repartidos (gpr) sobre o
sistema VAP - mitocondrio de células de fumo tratadas com água (A) e
AMD (B) durante 16 horas e incubadas em U - 5 - 3H por 5 horas.
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Tabela 11 - Estruturas com grãos de prata exclusivos e repartidos

no sistema VAP-mitocÔndrio, submetido ao tratamento H2O

(16 h) e ü - 5 - 3H (5 h).

ESTRUTURAS Grãos Exclusivos V / V
n p n o

Mitocôndrio 24 0,5514

VAP 41 0,4275

Sub Total 65

ESTRUTURAS Grãos Repartidos

Mitoc/VAP 129

VAP/Núcleo 1

VAP/citoplasma 4

Mitoc/outros** 16

VAP/outros** 6

*Citossol 13

Mitoc/citossol 9

Sub Total 178

TOTAL GERAL 243

* A classe citossol foi excluída.

** Ribossomos.

Os grãos repartidos, cujos números correspondiam a

menos de 5% do total, passaram a classe de estrutura mais importan-

te, no caso a do nitocôndrio ou a do VAP.
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Tabela 12 - Estruturas com grãos de prata, exclusivos e repartidos,

levando-se em consideração a exclusão de classes de es-

trutura com menos de 5% do total dos grlos.

ESTRUTURAS

Mitocondrio

VAP

Sub Total

ESTRUTURAS

Mi toe/VAP

Sub Total

TOTAL GERAL

Grãos Exclusivos

49

52

101 (EE)

Grãos Repartidos

129

129

230 {TLM)

V / Vn p n o

0,5514

0,4275

Cálculo do conteúdo radioativo relativo:

. Equação geral (NADLER, 1971):

n n nn,n,... C ( V / V ) + , C,( ,V / ,V ) + ...
n i n p n o n' ' n1 p n1 o

. Aproximação inicial para o número real de grãos de prata do

mitocondrio:

C - -^i- x 230 = 111,58 - 112
101
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Aproximação inicial para o número real de grãos de prata do

VAP:

C = — . 230 = 118,41 = 119 .
V l 101

Segunda aproximação do número real dos grãos de prata do uii-

tocôndrio:

M 2

49 • 129 x 112(0,5514)

112(0,5514) + 119(0,4275)

MC2 - 49 + 70,73 - 119,73 a 120

MC2 • 120 grãos de prata.

Torna-se desnecessária uma terceira aproximação,pois

a segunda aproximação nao difere da primeira em mais de 52 (NADLER.

1971).
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Segunda aproximação do número real dos grãos de prata do VAP:

C ( V / V )
-C - E + S.. x v ' V P V O

vC 2 = 52 • 129 x 119(0,4275)

119(0,4275) + 112(0,5514)

vC 2 « 52 + 58,27 = 110,27 = 111

C =111 grãos de prata,
v 2

Aqui também, I desnecessária a terceira aproximação,

pois a segunda aproximação não difere da primeira em mais de 5% (NA

DLER, 1971), e o novo T£M passa a ser 231.

Finalmente, o conteúdo radioativo relativo nas estru

turas é de:

Mitocondrio: — x 100Z • 51,94 = 52JE
231

VAP: — x 100Z - 48,05 = 48%
231
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I 5.̂ .2 - Cálculo do conteúdo radioativo relativo no sistema

VAP-mitocõndrio, submetido ao tratamento de AMD

| (16 h) e U - 5 - 3H (5 h)

j Da mesma forma para este tratamento, foram obtidas as

J estruturas contendo grãos de prata exclusivos e repartidos (Fig. 7B) ,

f com seus respectivos fatores geométricos ( V / v ), conforme Tabela

, n p n o

! i3-

1. Nota-se na Tabela 13, o número reduzido de grãos de

. prata devido a ação do antibiótico AMD, o qual inibe a síntese de

RNA normal.

| Na Tabela 14 sao colocadas as estruturas seleciona-

das pela exclusão daquelas que possuíam menos de 5£ do total de

grãos.
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Tabela 13 - Estruturas con grãos de prata exclusivos e repartidos,

no sistema VAP-mitocõndrio, submetidos ao tratamento AMD

(16 h) e U - 5 - 3H (5 h).

ESTRUTURAS

Mitocôndrio

VAP

Sub Total

ESTRUTURAS

Grãos Exclusivos

5

25

30

Grãos Repartidos

V / Vn o n o

0,5322

0,3822

Mitoc/VAP 47

Mitoc/VAP/cloroplasto 1

VAP/cloroplasto 1

Mitoc/cloroplasto 1

Sub Total 50

TOTAL GERAL 80
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Tabela 14 - Estruturas com grãos de prata, exclusivos e repartidos,

levando-se em consideração a exclusão de estruturas com

menos de 5Z do total dos grãos.

ESTRUTURAS

Mitocondrio

VAP

Sub Total

ESTRUTURAS

Mitoe/VAP

Sub Total

TOTAL GERAL

Grãos Exclusivos

6

26

32 (ZE)

Grãos Repartidos

48

48

80 (TEM)

V / V
n p n o

0,5322

0,3822

Calculo do conteúdo radioativo relativo, através da

equação geral (NADLER, 1971).

. Primeira aproximação para o número real de grãos de prata do

mitocondrio:

C = ^ x T
C! EE

 TEM

C * — x 80 = 15M 1 32

- 15 grãos de prata.
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Primaira aproximação para o número real de grãos de prata do

VAP:

E
C = ~ x T

C = Ü x 80 = 65
v i 3 2

C - 65 grãos de prata.

Segunda aproximação do número real de grãos de prata do Mitô

côndrio:

JC - 6 + 48x 15(0,5522!
M 2 15(0,5522) + 65(0,3822)

C = 6 + 11,67 * 17,67 = 18
M 2

,.C = 18 grãos de prata.
M 2

Segunda aproximação do número real de grãos de prata do VAP:

C ( V / V )
C = E + s x v x v p v o'
V 2 V V M _ . „ . „ , ̂  _ t ,. , ., .
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C = 2 6 + 4 8 x 65(0,3822)
V 2 65(0,3822) + 15(0,5322)

yC = 26 + 3ó,33 = 62,33 - 63

C = 63 grãos de prata.

Com a segunda aproximação, torna-se desnecessária a

terceira aproximação, pois tanto o numero de grãos de prata do mitc)

côndrio como do VAP, nao diferem em mais de 57O de suas primeiras a-

proximaçces. Desta forma, o novo T passa a ser 31.

Finalmente, o conteúdo radioativo relativo de ambas

as estruturas, é de:

Mitocondrio: ̂ -^ x 1.00% = — x 100% = 22,22%
T 81
EM

VAP: V 2 x ioo^ = 63

TEM



84.

6. DISCUSSÃO

Estudos recentes p- oeuram evidenciar os locais cies In

tese intracelular de RNA viral, através de métodos autoradiográfi-

cos, que envolvem a utilização de radioisõtopos de baixa energia co

no traçadores.

Os locais de síntese do RNA viral variam conforme a

planta hospedeira e o vírus, tendo sido mencionados até o momento,

cerca de cinco locais intracelulares de síntese de RNA de vírus de

planta, segundo DE ZOETEN e SCULEGEL (1967), LAFLÊCHE e BOVÊ (1971),

WOLáNSKI e CHAMBERS (1971), FAVALJ et alU (1973), NOGUEIRA E SILVA

(1976, 1976a) e NOGUEIRA (1978).

Um método semi quantitativo foi aplicado no trabalho

de NOGUEIRA (1978) , no qual células foliares de fumo Nicoviana

ciai L. sadias e infectadas com VAP foram incubadas com H,0 ou AMD
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durante 16 horas, e a seguir tratadas com U - 5 - 3H durante 5 ho-

ras.

A fio de se determinar a densidade de grãos de prata

no núcleoIo, núcleo e citoplasma, foram contados os grãos de prata

e medidas as áreas dessas estruturas.

Antes da determinação das áreas pelo método dos cír-

culos, comparou-se a eficiência do mesmo, com o método de determina

çao de áreas pelo planímetro.

As áreas de nucléoio de células de fumo sadio e doen

te, tratadas com H20 ou AMD e U - 5 -
 3H, medidas pelos dois méto-

dos e analisadas estatisticamente (Tabeia 1), não apresentaram dife

renças significativas, permitindo uma opção pelo método dos círcu-

los, que i mais simples e rápido.

Os dados das Tabelas 2, 3 e 4, cujas médias estão na

Tabela 5, foram também analisados estatisticamente, através dos te£

tes F e de Tukey.

Esses testes revelaram que a AMD provocou redução nas

áreas do nucléoio e núcleo de célula sadia, mas não alterou as mes-

mas áreas das células doentes.

A julgar pelos testes F e de Tukey, a presença do

VAP afetou apenas a área do nucléoio.

Os resultados da presente Dissertação mostram, então,

que tanto o tratamento com AMD, como a presença do VAP, provocam a_l
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terações nas áreas celulares, fato este não constatado em trabalho

anterior (NOGUEIRA, 1978).

0 tratamento com AMD, além de causar diferenças nas

ãreas de núcleo e nucléolo, também provocou una inibição indireta

da síntese de RNA viral da ordem de 5bZ. Esse resultado pode ser ex

plicado pelo fato de que, a síntese do 3NA do VAP é afetada pela i-

nibiçao direnfe dos ácidos nucleicos normais pelo AMD, com consequan

te redução de biossínteses de enzimas e proteínas em geral.

A observação dos dados da Tabela 9 revela que as deii

sidades de grão de prata no nucléolo, núcleo e citop1asma de célu-

las doentes tratadas com AMD, guardam ui E proporção aproximada de

14,5:3,5:1, respectivamente.

A proporção das densidades das três organelas de cé-

lulas doentes tratadas com AMD é bastante sugestiva, pois os dados

do experimento controle com célula sadia e antibiótico, reduzindo

eficientemente a incorporação de uridina marcada, sugerem que as den

sidades em questão devem ser devidas apenas ao RNA viral. 0 fato de

que a maior densidade se encontra no nucléolo, parece indicá-lo co-
A

mo o sítio mais provável de síntese do RNA do VAP, confirmando as- í--

sim os resultados obtidos por NOGUEIRA (1978).

0 valor do HD determinado no laboratório do Setor de

Microscopia Eletrônica do CENA, foi aproximadamente de 2000 S, dife

rindo do valor encontrado por SALPETER (1969), que é da ordem 'de

1600 X. Esse parâmetro, válido para as nossas condições de pesquisa,
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e de suma importância para os trabalhos quantitativos, pois permite

utilizã-lo para a localização da fonte radioativa contida na estru-

tura celular, pois o grão de prata circunscrito pelo círculo de raio

1 HD, está situado numa região em que se espera ocorrer 50% dos

grãos de prata devidos ã* fonte intracelular a ser determinada.

0 valor do HD encontrado em nosso laboratório, foi

obtido pelo estudo da distribuição de 426 grãos de prata em torno

da fonte linear, tendo sido considerado grãos até a distância de

20000 A a partir da fonte. Posteriormente, observou-se que essa dis

tãncia correspondia a 10 HD, e que portanto, satisfazia as recomen-

dações de SALPETER (1969).

A determinação do HD para as condições de nosso lab£

ratorio apresenta uma diferença da ordem de 25Z, variação essa simi

lar ao que acontece em outros laboratórios, com igual ou diferentes

traçadrres.

Com os resultados de trabalhos anteriores sobre VAP,

pode-se numa primeira aproximação, admitir que a síntese dos dois

tipos de RNA da população do VAP (55 e 220nm) se dá no nucliolo, e

posteriormente adquire sua capa proteica em áreas próximas aos mice

côndrios, razão pela qual foi levantada a hipótese de que a fonte

de produção de grãos de prata sobre o sistema VAP-mitocôndrio devia

ser o RNA do vírus.

A incorporação de U - 5 - 'H no ácico nucléico do

VAP, propicia a formação de grãos de prata sobre os componentes àes
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se sistema, contudo a incorporação da U - 5 - H podia se dar tanto

no ácido nucléico do VAP, como no do mitocôndrio, podendo até ocor-

rer uma contribuição simultânea de duas fontes radioativas para a

formação dos grãos de prata encontrados no sistema.

Este fato dificulta a discriminaçlo da fonte radioa-

tiva, e nao poderia ser realizada pelos métodos qualitativos.

Para a resolução do problema, utilizamos o método

quantitativo de NADLER (1971), com modificações baseadas nos estu-

dos de SALPETER (1969) e WILLIAMS (1969). A distinção entre os ENAs

marcados é, via de regra, difícil, pois nos espécimes tratados com

H,0 (16 h) e U - 5 - 3H (5 h), observou-se semelhante capacidade de

síntese, isto é, 48% para a RNA viral e 52% para o RNA normal.

Analisando-se os resultados pelo método quantitativo

mencionado e para o tratamento AMD (16 h) e ü - 5 - 3H (5 h), veri-

ficou-se que no sistema VAP-mitoc3ndrio, o mitocôndrio teve uma par

ticipação modesta e da ordem de 22%, enquanto o RNA do VAP contri-

buiu com 78% da síntese. Esses resultados estão de acordo com a prĵ

meira hipótese de trabalho, segundo a qual o RNA viral das partícu-

las associadas ao mitocôndrio teria sido sintetizado no nucléolc e

translocado para o mitocôndrio após 5 horas de incubaçao em U - 5 -

- 3H.

Como se depreende do que foi discutido no tratamento

AMD (16 h) e U - 5 - 3H (5 h), nao é possível negar a ocorrência de

fonte radioativa no mitocôndrio, contudo a analise feita deixou cia
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rc que as partículas de VAP ligadas ao mitocondrio constituem apria

í cipal fonte de formação de grãos de prata do sistema.

• Parece bastante interessante lembrar também, que os

1 resultados quantitativos assim obtidos podem ser tomados como infor

i mações adicionais de que a área de replicagem do RNA do VAP, nãc sjo

• fre a drástica restrição que a atividade da polunerase dos RNA nor

í mais sofre com a presença do antibiótico AMD, utilizado em um dos

| tratamentos.

• Vale lembrar ainda, que o fato de se ter comprovado
Í

| a presença de partículas de vírus marcado em associação com os mito
|

! condrios após 5 horas de tratamento com D - 5 - 3H,nao significa que

f essas partículas marcadas nao possam se formar e translocar do nu-

; cléolo para o mitocondrio em menos tempo. Aliás, se a capacidade de

I união dos nucleotídeos for da ordem de 30 a 40 nucleotídeos por se-

I gundo, como a da polimerase dos RNAs normais, e considerando que o

I SNA do VAP tenha de 6000 a 10000 nucleotídeos,comparando-o com o vi

\ rus do mosaico comum do fumo (TMV), considerando também que a migra

) ção de diversas aacromoliculas de importância biológica se faz am

t questão de poucos minutos, parece razoável esperar que a síntese e

j translocação das partículas do VAP possa ocorrer em período menor

? que 5 horas.

' Adicionalmente, esses resultados mostraram que a via

: bilidade do método de NADLER para o sistema em questão,permite es-

\ perar solução de casos semelhantes com outros vírus e ate viabili-
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zar estudos de natureza bioquímica com diversos componentes quími-

cos das células normais.
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7. CONCLUSÕES

1 - A determinação das áreas celulares pelo método dos círculos

não apresentou diferenças significativas com ralação às mes-

mas ãreas avaliadas pelo planímetro, permitindo assim optar

pelo primeiro, que é mais rápido e simples.

2 - Os resultados dos testes F e de Tukey revelaram que as ãreas

do nucléolo e núcleo das células sadias sofreram uma redução

na presença de AMD, fazao pela qual as densidades nao pude-

ram ser determinadas em relação i área média geral das célu-

las do tecido foliar de fumo. Efeito semelhante ocorreu com

a área do nucléolo, devido a presença do VAP.

3 - As densidades de grãos de prata mostraram que a AMD provocou

alta inibição indireta da síntese do RNA viral.
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4 - As relações das densidades de grãos de prata do nucléolo e

do núcleo com a densidade dos mesmos no citoplasma indicaram

que o nucléelo é o local de biossíntese do RNA do VAP.

5 - 0 valor do HD ("half distance"), para aplicação do método

quantitativo de NADLER nas nossas condições, foi previamente

determinado, revelando diferenças da ordem de 25% em relação

a alguns valores da literatura.

6 - A aplicação do modelo matemático proposto por NADLER para

distinguir a fonte radioativa no sistema VAP-mitocondrio,mos_

trou-se altamente promissor na solução de problemas dessa

natureza, e indicou que dentre os grãos de prata formados s£

bre o mesmo, 78% se deve ao RNA do vírus marcado no nucléolo

durante as 5 horas de tratamento com uridina tritiada.
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8. SUMMARY

Quantitative autoradiagraphy at eletrcnic

microscopy level of tobacco cells (liico-

tiana tabaeum L.) infected by pepper ring^s

1 pot virus

I
t

| In this work several problems correlated with the SNA

I replication of the pepper ringspot virus, its translocation and its

association with mitochondria were studied.

Some basic aspects were examined before the beginning

I of this work to give the means to reach the proposed objectives:

a) The actinomycin D (AMD) effects on parts of the nucleolus, nu-

cleus and cytoplasm of healthy cells and cells infected with the

pepper ringspot virus.
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In this study were noted that the presence of AMD

reduced in the healthy cells the area of the nucleus and nucieolus.

Statistics cests shoved that in the presence ">f virus only the nu-

cleolus presented similar reduction in its area.

The AMD caused also an indirect inhibition of the

I

RNA viral syntheses

b) The previous result of the comparative study betweer the

circle raec-ioa and tae pianimeLry method to decermne the cell

areas,\ conducted t- the cnoose ci the first method because i t makes

easy to ootaxn cne silver grains density with the same preci- -
j
i
i s i on.
i

| c) The silver grains Jensity proportion between nucleulus, nu-

! cleus and cytoplasm of the cells treated with AMD, presented the

j following relation 14,5.3,5:1, respectively. This proporci.cn .̂ ...;t

t

Í tne iaea tnat cue biosyachese of the RSA of the two particles of

( the virus population (55 and 220nia) #takes place in the nucleolus.

I r y.s -^
I d"1 jetermination or ti:-:- HD (Half-Distance,- for aãr^ conditions.

i with an approximated value of 2000 /mgstror.s.

VJith respect to the translocation and association of^

the virus witr. the r;-.: tochondria ii the host cells' the use of the

mathematical raodei proposed by NADLER gave two basic informations.

First, it shoved that \ in the mitochondria associated

systeai the silver grains covering the two components were predomi-
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nantely constituted by the KNA of the virus radioactive (78Z).

The second is concerning to the necessary time for

the RNA synthese^. the virus maturity and its translocation to the

mitochondria. This _time checked by Ü - 5 - 3H treatment showed that

the syntheses process and the translocation could be shorter than

5 hours.

The results obtained with the used aethod, shows that

it could be used for the virus-mitochondria system for other virus

and it comes also to be the good solution for some biosynthetic as-

pects of compounds like hormones and enzymes in normal cells.
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A P Ê N D I C E



1C5.

O gráfico da Fig. 5 mostra a curva de distribuição

de grãos de prata ao longo de uma fonte radioativa linear.

0 valor do índice quantitativo HD I calculado a par-

tir da equação dessa curva de distribuição, a qual segue a forta g£

ral:

y = a + b e

Dessa forma, o problema consiste em conhecido un con

junto de pares (x.,y.) obter os valores de |, b e jc, de forma que a

soma dos quadrados dos desvios entre os valores observados y. e os

valores calcu1ados

cxi
y. = a + b e

seja mínima.

Esta soma i

n r cx. -j2

s » I y. - (a + b e 1)j
i=, u L J

e para que s_ tenha um mínimo, deve-se ter:

l £ . o , ^ = 0 e 5£
3a 3b 3c

ou seja:

í as n r C X Í "

I - » - 2 I j y . - a - b e ' i '
3 3a i=i - L

í
j, n r ex.-* cx.
— - - 2 Z |y. - a - b e 1 í e 1 = 0 (1)
3b i-x L

I
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3s n r "il " i
— * - 2 Z j y. - a - b e bx. e
9c i=j L x J x

Estas três equações conduzem ao sistema de equações

não lineares:

n n cx.
Z y. - na - b Z e x - 0

x=i 1=1

ex.
I

n ex.n ex n ex.
E y. e I - a Z e 1 -

n 2cx.
b 2 E e x (2)

cx.
1

n ex. 2CX.
b I x . y . e - a b l x . e - b ^ Z x . e « 0 ,

X=l

que pode ser resolvido pelo método iterativo de Newton:

j+1 - Xj "
-í

onde,

X , é o vetor contendo uma solução inicial para o

c l .o J sistema;

F(X.) , é o vetor funcional cujas componentes sao res

pectivamente as linhas de (2);

e W ^(X.) , i o Jacobiano.
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W(a,b,c) =

3a
(a.b.c)

2

(a,b,c)
3a

3f.
í
L

(a,b,c)

(a,b,c)
3b

2

<a,b,c)
3b

3f.

3b

9f!
Ca.b.c) '

3c

2 !
(a,b,c) ;

9c I

(a,b,c) (a,b,c) ;
5c

O processo de solução foi programado num coiaputa or

e, partindo da solução inicial

; % 1 | 100 }

X = ! b ! . ! -400
o , o i

J L o.i2 J

chegou-se ã solução:

!" a "j [ 416,06905 "
•• ' ! í

X = ! b ! = i -424,52230 j1 í1 í[ c J -0,12533 J

após 200 iterações.

Esta solução I correta até a quinta casa decinai.

Logo, a equação encontrada pelo mltodo dos quacraúos

mínimos foi:

y - 416,06905 - 424,52230 . e-
3« l í S 3 3 X
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Interpolando-se para

y = 213 (metade dos grãos de prata contados),

x = HD = 5,88mm

ou,

x = HD » 2021,9


