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Expectativa

Questão 1

O termo nanosilver é definido pelos autores como nanopartículas de prata variando em tamanho
entre  1  nm  e  100  nm.  Assim,  um  único  átomo  de  prata  (Ag)  ou  íon  de  prata  (Ag  +)  não  é
nanomaterial. Uma partícula de nanosilver pode ou não ser carregada na sua superfície ou gerar
íons de prata. Como a prata iónica, o nanosilver é um exterminador de bactérias muito potente e
demonstrou matar fungos, algas e alguns vírus, incluindo o HIV. Recentemente, o nanosilver em
concentrações  tão  baixas  quanto  0.14  μg  /  ml  foi  considerado  tóxico  para  várias  espécies  de
bactérias  nitrificantes,  o  que  representa  um  papel  importante  no  meio  ambiente,  convertendo
amônia no solo para uma forma de nitrogênio que pode ser usada pelas plantas.

Questão 2

As  culturas  de  tecidos  vegetais  incubados  in  vitro  emanam  etileno  e  a  acumulação  deste
hormônio  vegetal  no  espaço  livre  do  vaso  de  cultura  pode ser  desfavorável  ao  crescimento  da
cultura. Os explantes de batata são muito sensíveis à acumulação de etileno. Sob cultura in vitro
de explantes de batata,  o etileno provoca crescimento lento, tamanho de folha pequeno, hastes
fracas e formação de raízes em brotos.

Questão 3

Strader et  al.  (2009) descobriram que, além de bloquear a sinalização de etileno,  íons de prata
(Ag+)  promovem o escoamento  de ácido  indol-3-acético (IAA).  A prata  adicionada ao meio tem
sido  usada  para  controlar  e  melhorar  a  regeneração  e  transformação  da  planta  in  vitro.  O
presente estudo contribui para a discussão, já que é o primeiro estudo destinado a responder se
o  nanosilver  é  capaz  de  bloquear  a  função  do  etileno  das  plantas  de  batata  em condições  de
cultura de tecidos e se o nanosilver é tóxico para a batata como planta modelo.

Questão 4

Nos experimentos conduzidos,  os autores consideram que a inibição do crescimento da raiz  da
batata  pode  ter  sido  uma  consequência  da  produção  de  espécies  reativas  de  oxigênio  (ROS).
Segundo eles, existem duas formas possíveis de inibição do receptor de etileno de nanosilver na
célula:  (1)  ela pode ocorrer  dentro  do citoplasma como nanopartículas e fazer um revestimento
de  nanopartículas  no  receptor  de  etileno  e  bloquear  a  ação  do  etileno,  ou  (2)  no  interior  do
citoplasma o nanosilver pode ser convertido em íons de prata e atuar como AgNO3 e STS.

Questão 5

No  entanto,  em ambos  os  casos,  apesar  da  melhora  em  alguns  parâmetros  de  crescimento  e
desenvolvimento de plantas de batata,  o nanosilver causou uma perda dramática de viabilidade
de protoplastos isolados. Este é o primeiro relatório a indicar que o nanosilver é um agente tóxico
para células de plantas de batata.


