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RESUMO

A cultura de tecidos se constitui num
importante instrumento de trabalho, com várias
aplicações no melhoramento genético. A
indução de mutações e seleção de mutantes é um
dos nitodos de melhoramento que mais se
beneficiará destas técnicas de cultivo "in
vitro", considerando principalmente a grande
população de células que pode ser crescida sob
condições controladas e a capacidade da célula
r»qenerar uma planta completa.

Muitas cultivares de citrus são potencialmente
poliembriõnicas e o tecido nucelar forma
vários embriões, geneticamente^idênticos ã
planta-mãe. Partindo do princípio de que estes
embriões são de origem unicelular, a aplicação
de agentes mutagênicos sobre o tecido nucelar
fornecerá uma interessante fonte de mutantes
verdadeiros, ou seja, livres da formação de
quimeras.

Núcelos da cultivar Valencia (Citrus sinensis,
Osb.) extraídos de frutos com 12 semanas apôs
a fertilização, foram submetidos â irradiação
gama(0.1; 1.0; 2.0; 4.0; 8.0 e 12.0 kR) antes
da inocuiação em meio de cultura (pH 5,7)
constituído pelos macro e micronutrientes do
meio "MS" adicionado de (em mg/1): meso
inositol, 100; piridoxina HC1, 1; ácido
nicotínico, 1; ti ami na HC1, 0.2; extrato de
malte, 500; sacarose, 50.oJ0; agar-agar, 8.000;
e, posteriormente mantidos sob regime 16 hs
luz e 8 hs escuro a uma temperatura de 27°C.

A porcentagem de resposta dos núcelos ã
formação de embrióides foi Inversamente
proporcional ao aumento das doses de radiação,
não havendo diferença significativa entre os
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tratamentos testemunha (60% de núcelos com
embrióides) e a dose 0.5 kR (55%). Com 1.0 e
2.0 kR houve resposta em 35% dos casos e, 12
kR foi praticamente letal. 0 número médio de
embrióides por núcelo foi sensivelmente
reduzido da testemunha (6.4) para os
tratamentos 0.5, 1,0 e 2.0 kR que tiveram um
comportamento similar, apresentando 3.4, 3.0 e
4.5 embrióides, respectivamente. Nas doses
maiores a redução foi ainda mais acentuada.

Com base nestes primeiros resultados pode-se
recomendar as doses de 0.5 a 2.0 kR para
irradiação de tecido nucelar de citros em
trabalhos de indução de mutação.

1. INTRODUÇÃO
A cultura de órgãos, tecidos e

células agrupa uma série de técnicas, as quais
deverão prestar inexorável contribuição ao
melhoramento genético de espécies economicamen
te importantes, principalmente aquelas gue tem
dificuldade de serem melhoradas pelos métodos
tradicionais de hibridação.

E indiscutível a importância da
citricultura para o Brasil, que é o principal
exportador de suco de laranja e o 29 maior
produtor mundial. No entanto, o fenômeno da
poliembrionia, caráter hereditário, recessivo
e controlado por uma série de genes
múltiplos1, tem entravado enormemente o
melhoramento genético da maioria das espécies
cítricas, nas quais embriões assexuais se
desenvolvem em detrimento do embrião zigõtico*.
Os embriões assexuais se diferenciam ã partir
do tecido nucelar, reproduzindo fielmente as
características da planta mãe.

Embriogênese adventicia em
tecidos nucelares de cultivares monoembriônicas
de citros foi, pel?, primeira vez induzida "in
vitro" em 19683, obtendo um máximo de 20% de
desenvolvimento e formação de plantas â partir
de explantes nucelares. Este fenômeno tem
também sido observado em óvulos fertilizados
de cultivares naturalmente poliembriônicas1"5'6,
abortivos' e, não fertilizados8''.

De 1 ã 12 embrióides foram
obtidos por núcelo10 e, em alguns casos,
embrióides adicionais se originaram das células

REGIONAL WORKSHOP ON NUCLEAR TECHNIQUES IN CROP PRODUCTION



superficiais daqueles iniciados no núcelo, ou
de pseudobulbilhos (corpúsculos esféricos
esbranquiçados ou de coloração verde palha)'*
»••". Observou-se esporadicamente a presença
de pequenos calos embriogênicos proliferando
do núcelo e de óvulos não fertilizados5'*'11 flí.

Em praticamente todos os casos
Mencionados, fez-se uso do meio "NS",
principalmente o modificado por Hurashige &
Tucker . Tem sido sugerido pela maioria dos
autores que o extrato de malte promove a
embrioginese adventicia em núcelos excisados
de óvulos fertilizados e nao fertilizados.

Os citros, de modo geral,
respondem bem ao efeito de agentes mutagènicos,
pois, basta observar que a maioria das novas
cultivares se originaram por mutações
expontâneasll>. Como os embriões núcela res tern
origem unicelular, o uso de agentes mutagènicos
sobre o núcelo nos estágios que antecedem a
diferenciação destes embrióides, fornecerá uma
interessante fonte de mutantes verdadeiros,
evitando o problema do quimerismo, normalmente
presente quando são irradiados órgãos
multicelulares como sementes e gemas.

Experimentos foram desenvolvidos
com irradiação de núcelos15 da cultivar
"shamouti" extraídos 4 semanas apôs a ãntese.
Observou-se um certo estímulo ã embrioginese
nas doses 0.5 e 1.0 kR aplicadas por ocasião
da 'noculaiau. Calos originários de óvulos
também furam submetidos ã diversas doses de
irradiação (U â 32 kR) 1 5 e identificou-se
16 kR como uma dose que proporcionou maior %
de embrióides formados. Colônias de células
altamente embriogênicas foram estabelecidas ã
partir de protoplastos isolados irradiados16.

Objetiva-se com a irradiação
destes tecidos nucelares e posterior
desenvolvimento "in vitro", a obtenção de
mutantes com resistência ao cancro cítrico
(Xanthomon&i cltfU), problema que vem dizimando
seriamente os pomares brasileiros de espécies
cítricas.

2. MATERIAL E MÉTODOS

0 trabalho vem sendo desenvolvido
junto ao Centro de Energia Nuclear na
Agricultura (CENA) em Piracicaba, SP.

Os frutos da cultivar Valencia
(CWiuó iiwiuli, Osb.) com aproximadamente
12 semanas após a fertilização, foram
esterilizados em hipoclorito de sódio 1% por
20 minutos. As sementes foram removidas em
condições assépticas e, através de um corte
longitudinal em sua superfície procedeu-se a
extração do núcelo.

Os núcelos foram submetidos ã
irradiação gama em fonte de Co60 nas doses de
0.0, 0,5, f.0, 2.0, 4.0, 8.0 e 12.0 kR, a uma
Intensidade de 97 kR/hr e, a seguir, inoculados
individualmente em tubos de ensaio contendo os
macro e micronutrientes do meio "MS"
adicionado de (em mg/1): tiamina H P , 0.2;
piridoxina HC1, 1.0; ácido nicotínico, 1.0;
meso-1nos 1toi, 100.0; extrato de malte, 500.0;
além de sacarose, 50 g/1. 0 pH foi ajustado
para 5.7 e o meio solidificado por bacto agar
8 g/l, e autociavado â 120°C por 20 minutos.

Cada núcelo foi colocado em um
tubo de ensaio contendo 10 ml do meio.

Usaram-se 20 repetições por tratamento, num
delineamento inteiramente casualizado. As
culturas foram mantidas ã uma intensidade de
1.000 lux durante 16 hs diárias e temperatura
de Z7"C.

Após aproximadamente 12 semanas,
os embrióides formados foram individualizados
em tubos com o mesmo meio recém preparado. As
plántulas obtidas e apresentando em torno de
4 a 6 folhas foram transferidas para embalagens
plásticas com terra e mantidas, por uma semana,
sob jma névoa úmida fornecida por um sistema
intermitente de umidade controlado por um
"tiraeswitch" em casa de vegetação.

3. RESULTADOS í DISCUSSÃO
Mutagénese em conecção com

cultura de tecidos não tem sido extensivamente
usada, mas, elas oferecem um poderoso
instrumento para aumentar a variabilidade
genética e poderiam ser rotineiramente
utilizadas para a produção de novas cultivares.
Apenas as possibilidades da técnica tem sido
demonstradas.

Os dados com relação ã número de
embrióides por núcelo se mostram um tanto
irregulares, não comportando inclusive uma
análise estatística. Alguns tratamentos
evidenciam uma grande variabiliuade entre as
várias repetições (Tabela 1). Desta forma, os
resultados expressam mais uma tendincia geral
de redução no número de embrióides
diferenciados por núcelo com o aumento das
doses de radiação, do que diferenças
estatísticas propriamente ditas. A melhor
resposta se deu com 2.0 kR (4.5), que
praticamente não diferiu da testemunha (4.7).
Este número médio de embrióides é relativamente
baixo, refletindo danos causados ao núcelo por
ocasião de sua remoção, uma vez que se obteve
em determinados casos até 11 embrióides por
núcelo. Estes resultados estão dentro de
limites estabelecidos anteriormente10, onde se
obteve 1 a 12 embriõides/nucelo e, não
evidenciaram o estímulo ã embriogénese
preconizado15 para doses de 0.5 e 1.0 kR
aplicadas a núcelos da cultivar "shamouti".

Observa-se, na Figura 1 que
houve uma sensível redução na porcentagem de
resposta quanto ã diferenciação de embrióides,
ã medida que foram elevadas as doses de raios
gama. Na dose de 0.5 kR, não foram observadas
diferenço.» para com o tratamento testemunha
(55 e 50%, respectivamente). Um decréscimo
ainda maior e de forma similar foi observado'
com 1 e 2 kR (35%), sendo que 4 e 8 kR
permitiram a formação de embrióides em 15% dos
núcelos e, a dose de 12 kR foi praticamente
letal.

Se se considerar que 40% dos
núcelos entrem em processo de diferenciação,
produzindo em média 4 embrióides cada e,
admitindo um enraizamento e desenvolvimento
normal da parte aérea em 60% dos casos, ter-se
-ã a regeneração média de uma planta por
núcelo, quando do uso das doses mais baixas de
radiação gama (0.5 e 1.0 kR). Estes dados
estão de acordo com resultados anteriores1, os
quais mostram um máximo de 20% de desenvolvi^
mento e formação de plantas à partir de
explantes nucelares.

Deformações cotíledonares,
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T A K U 1 . « « O H M M I O I K S DIFERENCIADOS N * NÚCELO.

TMTJIMCIITO « E P E T I C I O EMMID1DCS 1 DE OWRlOlDES

t 2 3 4 5 6 7 8 9 H) 11 TOTAL POU NÚCELO MOHO» IS* COM CALOS COM RAIZ

0.0 kR 9 11 1 4 S 3 7 2 3 i «7 4,7 10

O.SM t 8 3 I 3 6 7 1 2 5 1 38 3,4 21

1.0 k« 2 6 3 1 3 4 2

2.0 M 3 11 3 2 10 1 2

4.0 «R 2 3 1

B,0M t 1 1 1

12,0 k* 1

6.4 17.0

5.3 15.8

21 3,0 42 14,3 9.5

32 4,5 56 15.6 6,3

6 2,0 66 16,6

3 1,0 66

1 1.0
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FIGURA 1 . DIFERENCIAÇÃO DE EMBRlOlDES A PARTIR DE NÚCELOS TRATADOS COM DIFERENTES DOSES DE RAIOS GAMA.
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incluindo vários graus de fasciacao,
cotiledones de tamanho diferente e pluricotilia,
tem sido reportadas em culturas nucelares de
uma série de variedades de citros5'7'12'17 e
foram, no presente trabalho, sensivelmente
superiores nas doses mais elevadas de raios
gama (Tabela 1}. Nos casos de pluricotilia, o
desenvolvimento da parte aérea tem sido
dificultado e com muitos brotos, necessitando
a eliminação de alguns por ocasião da remoção
das plantas para a terra. Plantas mutantes
apresentando variações nas folhas, albinismo,
cor das flores e forma das pétalas também tem
sido obtidas gelo uso de raios-gama com as
doses de 1.5 a 3.0 kR, aplicados sobre
microsporos e anteras de Hi.cvtijj.na. tabacum18.

De acordo com observações feitas
anteriormente5*'*10'11, registrou-se a presença
constante de pequenos calos, mais acentuada em
algumas doses de radiação do que na testemunha
(Tabela 1). Na maioria dos casos estes calos
foram embriogênicos.

Na Tabela 2 observa-se a
diferenciação de novos embriõides e prõembriõ^
des ã partir dos já existentes, fato também
relatado por vários autores'*10'11. Porém, no
presente trabalho, isto foi verificado apenas
nos embriõides oriundos de núcelos tratados
com agentes mutagénicos.

Uma pequena porcentagem de
embriõides enraizou e seu processo de
desenvolvimento não teve continuidade. Um
número mais significativo tendendo a aumentar
com as doses de radiação, emitiu ar is a parte
aérea (Tabela 2) e, o enraizamento instes
brotos precisou ser induzido através do uso de
hormônios (IBA, 1 mg/l). Isto confirma os
resultados anteriores17 de que a formação cV
plantas ã partir de embriõides, normalmente "
precedida pelo desenvolvimento de raízes e
posteriormente da parte aérea; ocorrendo o
contrário, há uma inibição do enraizamento.

Foi mínimo o número de embriõides que emitiu
raízes antes da individualizacao, comprovando
que embriõides únicos, isolados, diferenciam
mais prontamente do que quando aglomerados".

4. CONCLUSÕES
1. Plantas completas podem ser regeneradas ã

partir de núcelos extraidos_de frutos
imaturos, tantopor embriogênese direta
como via formação de calos.

2. Sensitividade de tecidos nucelares ã
irradiação gama aumenta com as doses. As
doses recomendadas em trabalho de indução
de mutação em tecidos nucelares "in vitro'
seria 0.5 a 2.0 kR.

OBTAINING MUTANTS "IN VITRO" BY IRRADIATION OF
NUCELLAR TISSUE OF CITRUS (Citrus sinensis,
Osb.).

SUMMARY

Tissue culture has become an important tool,
with many applications in genetic breeding.
Induced mutation and selection of mutants is
one of the breeding methods which benefits
most from "in vitro" culture techniques,
considering the large population of cells that
can grow under control led conditions and the
capacity of cells to regenerate a whole plant.

Many citrus cultivars are potentially
polyembryonic and the nuceilus tissue forms
several embryos, genetically identical to the
mot .er-plant. If we consider that these
enaryjo are of unicellular origin, the
application of mutagenic agents to the nucellus
tissue will give an interesting source of true
mutants, i.e., free from chimera formation.

Nucellus of cultivar Valencia (Citrus sinensis,
Osb.) extracted from fruits 12 weeks ¿Tier

TAKLA 2 . OCSEHVOLVIMtNTO DOS EMMtOlOES AP0S * INOIVIDUAUZACW.

I» TOTAL 0E

EHMI0IDE3 SOMENTE
RAIZ

I DE EMRI<!!DES COM

SOMENTE
PARTE «tREA

RAIZ E
PARTE AfREA

NOVOS NOVOS
EKBRIOIDES PR0-EMMI0I0ES

0.0 kR 10,4 7,8 50,7

0,5 kR 18.4 13,? 31.6 10,6 5.3

1,0 k« 11,3 23,8 19,0 19,0

2,0 kR 6,3 28,? 28,2 10,8

4,0 kR 13,3

8.0 kR

12,0 kR
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fertilization, were gamma Irradiated (0.1, 1.0,
2.0, 4.0, 8.0 and 12.0 kR) before inoculation
in culture media (pH 5.7) which comprised of
macro and micronutrients of medium "MS" :o
which were added (in mg/1): raesoinusitol, 100;
pyroxidin HC1, 1; nicotinic acid, 1; thiamine
HC1, 0.2; malt extract, 500; sacarose, 50,000;
agar-agar, 8,000. They were then kept under
16 h light and 8 h dark at a temperature of
27OC.

Percent of nucellus response to embryoid
formation was inversely proportional to
increased radiation doses. Thers was no
significant difference between control (60%
nucellus with embryoids) and the 0.5 kR dose
(55%). At 0.1 and 2.0 kR there was a 35%
response and tne 12 kR dose was practically
lethal. The average number of erobryoids per
nucellus was sensibly reduced from control
(6.4) to treatments 0.5, 1.0 and 2.0 kR which
had a similar behaviour, presenting 3.4, 3.0
and 4.5 embryoids, respectively. Reduction
was more marked still for larger doses.

Based on the preliminary results, 0.5 and 2.0
kR irradiation doses are recommended for
induced mutation in nuceTlar tissue of citrus.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. MAHESHWARl, P. & RANGASUAMY, N.S. 1958.
Polyembriony and in vitro culture of
embryos of Citrus and Mangifera. Indian
J. Hort., 25:275-82.

2. FURUSATO, K.; OHTA, Y. & ISHIBASHI, K.
1957. Studies on polyembriony in Citrus,
Rep. -Kihara Inst. Bioi. Res., 8:40-8.

3. RANGAN, T.S.; MURASHIGE, T. & BITTERS, W.P.
1968. In vitro initiation of nucelar
embryos in monoembryonic Citrus. Hort.
Sci., 3:226-7.

4. RAN6ASWAMY, N.S. 1961. Experimental
studies on female reproductive structures
of ClViai micAozaxpa, Bunge. Phyto
morphology, Vr. 109-27.

5. DEIDDA. 1973. Embrioni nucellari di
Clementine ottenuti in vitro. Rivista
della Ortoflorofrutticoltura Italiana,

6. JUAREZ, J.; NAVARRO, L. & GUARDIOLA, J.L.
1976. Obtencion de plants nuceiiaires
de divers cultivars de clementiniers au
moyen de la culture de nucelle in vitro.
Fruits, 3_H12):751-62.

7. BITTERS, W.P.; MURASHIGE, T.; RANGAN, T.S.
& NAUER, E. 1970. Investigations on
established virus-free plants through
tissue culture. Calif. Citrus Nursery-
men's Soc, 9:27-3"DT

8. BUTTON, J. & BORNMAN, C.H. 197t.
Development of nucellar plants from
unpollinated and unfertilized ovules of
Washington Navel Orange in vitro. J^
South African Botany, ̂ 7:127-34.

9. KOCHBA, J.; SPIEGEL-ROY, 0. & SAFRAN, H.
1972. Adventive plants from ovules and
nucelli in Citrus. Planta, 106:237-45.

10. BUTTON, J.; KOCHBA, J. & BORNMAN, C.H.
1974. Fine structure of and embryoid
development from embryogenic ovular
callus of "shamouti" orange {CWiiu
oinznili, Osb.). Journal Exp. Bot.,
25j85):446-57.

11. SABHARAL, P.S. 1963. In vitro culture of
ovules, nucelli, and embryos of Citrus
reticulata Blanco, var. nagpuri, pp.
332-44. In: MAHESHUARI, P., RANGASWAMY,
N.S. (Eds.): Plant Tissue and Organ
Culture - A Symposium. Delhi Int. Soc.
Plant Morphologists.

12. BUTTON, J. & RIJKENBERG, F.H.J. 1977. The
effect of subculture interval on
organogenesis in callus cultures of
"Citrus sinensis". Acta Horticuiturae,
78:225-35.

13. MURASHIGE, T. 4 TUCKER, D.P.H. 1969.
Growth factor requirements of Citrus
tissue culture. In: CHAPMAN, H.D. ed.,
Proc. Int. Citrus Symp. 1st, vol. 3, pg.
1155-61.

14. KOCHBA, J.; SPIEGEL-ROY, P. & SAAD, S.
1980. Selection for tolerance to sodium
chloride (NaCI) and 2,4-dichloropheno-
xyacetic acid (2,4-D) in ovullar callus
lines of C-cttui iinuu-ii. In: SALA, F.;
PARISI, B.; CELLA, R. & CIFERRI, 0.
Plant Cells Cultures: Results and
Perspectives, pg. 187-92.

15. SPIEGEL-ROY, J. & KOCHBA, J. 1973.
Mutation breeding in Citrus. Induced
Mutations in Vegetatively Propagated
Plants, IAEA, Viena, ji-iuq.

16. VARDI, A.; SPIEGEL-ROY, P. & GALUN, E.
1975. Citrus Cell Culture: isolation
of protoplasts, plating densities,
effect of mutagens and regeneration of
embryos. Plant Science Letters, 4:231-6.

17. STARRANTINO, A.; SPINA, P. & RUSSO, F.
1978. Embriogenesi nucellare e sviluppo
di piantine in vitro dalle nucelle di
alcune specie di agrumi. Giorn. Bot.
Ital., _H2:41-52.

18. NITSCH, J.P.; NITSCH, C. & HAMON, S. 1969.
Production de Nicotiana diploides ã
partir de cais haploides cultives "in
vi t ro" . CR. Acad. Sci. , Paris D 269:
1275-8.

REGIONAL WORKSHOP ON NUCLEAR TECHNIQUES IN CROP PRODUCTION


