Subcultivos in vitro de brotações de Cedrela fissilis Vell. (Meliaceae)
afetam o enraizamento ex vitro e alteram o perfil proteômico e o
conteúdo hormonal
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O número de subcultivos in vitro é um fator importante para a produção de mudas em larga
escala. No entanto, para espécies lenhosas, pouco se conhece sobre o efeito do subcultivo in
vitro no enraizamento das brotações e nas alterações bioquímicas e moleculares. O objetivo
deste estudo foi avaliar o efeito do número de subcultivos in vitro no enraizamento ex vitro,
conteúdo hormonal e perfil proteômico em brotações oriundas de explantes nodais
cotiledonares de Cedrela fissilis. O número de subcultivos in vitro afetou significativamente o
enraizamento ex vitro das brotações, diminuindo a indução, número e comprimento das raízes
no quarto subcultivo em comparação ao primeiro. Uma diminuição no conteúdo endógeno de
ácido indol-3-acético, ácido abscísico e ácido 12-oxofitodienóico e um aumento de ácido
jasmônico, jasmonoil-isoleucina, ácido cinâmico e salicílico em brotações do quarto subcultivo
comparativamente ao primeiro podem estar associados a redução do potencial de enraizamento
das brotações. Adicionalmente, uma diminuição no acúmulo de proteínas relacionadas ao
fotossistema I, metabolismo energético, assimilação de nitrogênio, enzimas antioxidantes,
proteínas de ligação a auxina, e um acúmulo de proteínas relacionadas à ferimentos, proteínas
rica em cisteína, um regulador negativo do ácido abscísico, e aleno óxido ciclase, envolvida na
biossíntese de ácido jasmônico, em brotações do quarto subcultivo comparativamente ao
primeiro podem estar associadas a redução do enraizamento das brotações. Os resultados
obtidos são inéditos e mostram uma relação entre a redução do potencial de enraizamento ex
vitro das brotações micropropagadas de C. fissilis com o conteúdo de hormônios e perfil
proteômico em resposta ao número de subcultivos nesta espécie arbórea ameaçada de
extinção.
Este trabalho foi financiado por bolsas: CNPq, CAPES, FAPERJ, UENF e UJI.

