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Verificação da ocorrência de variação somaclonal em plantas de Carica papaya L.
obtidas por meio da embriogênese somática.
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Carica papaya L., família Caricaceae, é uma espécie agronomicamente importante por ser
fonte das vitaminas A e C e da enzima papaína. Em virtude dos problemas inerentes à
propagação via sementes, vários protocolos têm sido propostos para propagação in vitro
dessa espécie. Processos morfogênicos in vitro geralmente estão associados à ocorrência
de variação somaclonal, que pode prejudicar etapas importantes da cultura in vitro e/ou
gerar variabilidade genética útil para o melhoramento de plantas. Entretanto, há poucos
relatos acerca da ocorrência desse fenômeno na cultura de tecidos de C. papaya. O objetivo
do presente trabalho foi verificar a ocorrência de variação somaclonal em plantas de C.
papaya obtidas via embriogênese somática. O nível de ploidia de plantas de C. papaya,
derivadas de embriogênse somática a partir de embriões zigóticos imaturos, foi analisado
via citômetro de fluxo Partec® PAS II/III. Plantas de C. papaya germinadas in vitro e
cultivadas em casa de vegetação foram utilizadas como padrão citométrico, e foi empregado
o protocolo recomendado pela Partec® para obtenção da suspensão nuclear. Os
histogramas gerados pela análise citométrica evidenciaram a ocorrência de plantas com
nível de ploidia idêntico ao dos padrões (2C = 2X), mixoplóides (2C = 2X e 2C = 4X),
triplóides (2C = 3X) e tetraplóides (2C = 4X). Duas análises citométricas subseqüentes
mostraram que não houve alteração no nível de ploidia ao longo dos subcultivos em todas
as plantas. Os resultados indicam que as condições in vitro necessárias para a indução de
embriogênese somática em C. papaya promoveram a ocorrência de variação somaclonal, e
que a citometria de fluxo foi um método direto, rápido, prático e confiável para identificação e
seleção de variantes somaclonais.
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