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RESUMO
STEFANUTO, V. A. Respostas à acidez em células de tabaco (Nicotina
tabacum) cv. BY-2 em diferentes estados de sensibilidade, 2006, 107f. Tese
(Doutorado) – Centro de Energia Nuclear na Agricultura, Universidade de São
Paulo, Piracicaba, 2006.

Os solos ácidos recobrem cerca de 40% da área terrestre, constituindo-se em
um dos principais fatores limitantes à produção vegetal do planeta. No Brasil, os
solos ácidos abrangem cerca de dois terços do território nacional. De um modo
geral, a acidez do subsolo reduz a profundidade do sistema radicular, aumentando a
susceptibilidade à seca e diminuindo o uso de nutrientes pelas plantas. Além da alta
+
atividade do íon hidrogênio (H ), os solos ácidos geralmente apresentam níveis

tóxicos de alumínio, sendo que a toxicidade por Al tem sido intensivamente
investigado nos últimos anos. No entanto, a toxicidade por Al ocorre apenas a pH
baixo e em condições onde a toxicidade por prótons geralmente também se
manifesta. Apesar disto, trabalhos envolvendo a toxicidade por prótons são
escassos.
A sensibilidade de células a pH baixo depende da fase de crescimento e
desenvolvimento em que estas se encontram. Em raízes, as células mais sensíveis
são as da região de alongamento e em suspensões celulares as células na fase log
de crescimento são mais sensíveis do que as células na fase estacionária. Este
trabalho faz parte de uma linha de pesquisa que procura explorar as diferenças que
existem entre células quanto à sensibilidade a pH baixo para melhor entender a
toxicidade e tolerância a prótons.
Foram utilizadas células da cultura de tabaco cv. BY-2, um sistema modelo
que apresenta diversas vantagens sobre o uso de raízes para a realização deste
trabalho. Os objetivos deste estudo foram de a) determinar condições apropriadas

para a exposição destas células a acidez; b) caracterizar a resposta destas células a
pH baixo, sob a influência de diferentes fatores ambientais, quando se encontram
em estados distintos de sensibilidade ao pH baixo; e c) verificar se mudanças na
sensibilidade das células a pH baixo podem ser decorrentes de alterações na
composição da membrana plasmática ou na atividade das ATPases.
Vários testes iniciais foram realizados com o intuito de se definir algumas
condições experimentais – o tempo de exposição, a composição do meio e o
tampão a ser empregado. Optou-se por lavar as células e depois incubá-las por 1h
em meio simples com o pH desejado e contendo apenas CaCl2 2mM, KCl 10 mM, e
o tampão MES ou biftalato (10 mM). O biftalato foi testado porque o tampão MES,
usado normalmente no meio de cultura completo, não é tampão eficiente na faixa de
pH abaixo de 5,0. O biftalato (pKa = 4,1) praticamente não afetou a viabilidade
celular avaliada pela permeabilidade a trypan blue, mas inibiu o crescimento celular
no meio de cultura completo. Mesmo assim, os dois tampões foram utilizados em
paralelo em diversos experimentos e verificou-se que os resultados foram
semelhantes.
A viabilidade das células na fase log (2 dias) foi reduzida quando se abaixou
o pH de 5,6 a 3,8, sendo que caiu mais acentuadamente até o pH de 4,8. As células
da fase estacionária (7d) foram insensíveis ao baixo pH.
A um pH fixo de 4,2, aumentando-se a concentração de CaCl2 para cerca de
8 a 16 mM praticamente aboliu o efeito deletério do pH baixo. Para se ter o mesmo
efeito com a adição de KCl, foi necessário adicionar entre 80 e 160 mM. A adição de
sacarose também amenizou os efeitos do pH, sendo praticamente revertido a uma
concentração de 100 mM. Os resultados indicam a importância da força iônica e da

osmolaridade da solução, mas o efeito do Ca não parece depender apenas destas
duas propriedades.
A inibição de ATPases, pelo uso de DCCD, não pareceu ter qualquer relação
com a sensibilidade a pH baixo. Tanto células de tabaco na fase log quanto
estacionária foram sensíveis à aplicação de ortovanadato de sódio. Em células da
fase estacionária, este efeito foi mais acentuado a pH 4,2, sugerindo que nestas
células, as H+-ATPases do tipo P da membrana plasmática podem ter algum papel
na tolerância destas células ao baixo pH.
Encontrou-se diferenças no perfil protéico de frações enriquecidas em membrana
plasmática entre células da fase log e estacionária e entre células tratadas ou não a
pH baixo. Estas diferenças precisam ser melhor estudadas.

Palavras-chave: Nicotiana tabacum. Baixo pH. Suspensão celular. Sensibilidade
diferencial. Membrana plasmática. Acidez. Tampões.

ABSTRACT
STEFANUTO, V. A. The response of tobacco (Nicotina tabacum) cv. BY-2 cells
to low pH at different stages of sensitivity, 2006, 107f. Tese (Doutorado) – Centro
de Energia Nuclear na Agricultura, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2006.

Acid soils account for about 40 % of the surface area of the world and are one
of the major factors limiting plant productivity. In Brazil, these soils comprise roughly
two-thirds of its total territory. In general, soil acidity is detrimental because it limits
the depth of the root system, increasing susceptibility to drought and decreasing the
use of nutrients. In addition to the high levels of hydrogen ion activity, acid soils
usually have Al toxicity hazards, a topic which has been intensely studied in the past
years. However, Al toxicity only occurs at low pH, under conditions in which proton
toxicity is also a problem. Despite this, studies of proton toxicity are lacking.
The sensitivity of cells to low pH depends on their growth and developmental
status. In roots, the most sensitive cells are those of the elongation zone and in cell
cultures, cells in the log phase are more sensitive than those of the stationary phase.
This study is part of a larger attempt to explore the differences that exist between
cells with respect to their sensitivity to low pH to further understand toxicity and
tolerance to protons.
Cells of tobacco BY-2, a plant cell model system which has several
advantages over the use of roots, was used in this study. The objectives were a) to
determine the appropriate conditions to expose these cells to low pH; b) characterize
the response of these cells to low pH, when different environmental factors are
varied and at different stages of cellular sensitivity to acidity; and c) examine if
changes in the sensitivity of cells to low pH are due to changes in the composition of
plasma membranes or in the activity of ATPases.

Several preliminary tests were performed to define the experimental
conditions to be used – the duration of exposure to low pH, the composition of the
medium and the buffer to be used. A simple solution containing only CaCl2 2mM, KCl
10 mM and MES or phthalate buffer (10 mM) was chosen to wash and incubate the
cells at the pH of interest. Phthalate was tested because MES, the buffer normally
used in the culture medium, is not effective at pH values below 5.0. Phthalate (pKa =
4,1) had very little effects on cell viability as evaluated by membrane permeability to
trypan blue, but it severely inhibited the growth of the cell culture in complete
medium. Nevertheless, both buffers were used in several subsequent experiments,
the results of which were found to be similar between both buffers.
The viability of log-phase cells (2 day-old) was reduced when the pH was
lowered from pH 5,6 to 3.8, but this was sharper down to pH 4,8. Cells in stationary
phase (7 day-old) were insensitive to low pH.
At a fixed pH of 4,2, increases in the concentration of CaCl2 up to 8 or 16 mM
abolished most of the deleterious effects of low pH. To generate the same effect,
KCl had to be added at concentrations between 80 and 160 mM. The addition of
sucrose also alleviated the effects of low pH. The results suggest the importance of
solution ionic strength and osmolarity on sensitivity to low pH, but the effects of Ca
do not appear to depend only on these two properties.
The inhibition of ATPases, by DCCD, did not appear to bear any
relation to cellular sensitivity to low pH. Both log-phase and stationary-phase cells
were affected by the addition of sodium orthophosphate. In stationary-phase cells,
this effect was more pronounced at pH 4,2, suggesting that in these cells, P-type H+ATPases of the plasma membrane may play a role in the tolerance of these cells to
lo pH.

Differences were found in the protein profile of enriched plasma membrane fractions
both between log-phase and stationary-phase cells and between cells treated or not
with low pH. These differences, however, need to be better examined.

Key words: Nicotiana tabacum. Low pH. Cell suspensions. Differential sensitivity.
Plasma membrane. Acidity. pH buffers.
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1 INTRODUÇÃO
Os solos ácidos recobrem cerca de 40% da área terrestre. São encontrados
em regiões tropicais, subtropicais ou mesmo na zona temperada, constituindo-se
em um dos princiapais fatores limitante à produção vegetal do planeta (VON
UEXKÜLL; MUTERT, 1995; LEE, 1998; LYNCHE; CLAIR, 2004). No Brasil, os solos
ácidos correspondem a aproximadamente a 70% do território, ou seja, pelo menos
500 milhões de hectares (VITORELLO et al., 2005, apêndice 1).
Segundo Larcher (2000), a acidificação do solo é geralmente resultante de
causas naturais (lixiviação, liberação de ácidos orgânicos e percolação de ácidos
húmicos e fúlvicos) mas nos últimos anos, as causas artificiais (ação antropogênica
– fenômeno chuva ácida) tem contribuído em muito na aceleração desse processo.
De uma maneira geral, a acidez do subsolo reduz a profundidade do sistema
radicular, aumentando a susceptibilidade à seca e diminuindo o uso de nutrientes
pelas plantas (FOY, 1978; EVER; HUTTI, 1990).
Além da alta atividade de hidrogênio (H+), os solos ácidos geralmente
apresentam níveis tóxicos de alumínio e manganês associados a baixos níveis de
cátions como cálcio, magnésio e potássio (MARSCHNER, 1991).
O efeito tóxico do Al tem recebido muita atenção, sendo objeto de inúmeros
estudos e revisões (KOCHIAN, 1995, 2004). A toxicidade por Al ocorre apenas a pH
baixo e em condições onde a toxicidade por prótons geralmente também se
manifesta. Por outro lado, trabalhos envolvendo a toxicidade por prótons são
escassos (KIDD; PROCTOR, 2001; KOYAMA et al., 2001; VITORELLO; CAPALDI;
STEFANUTO, 2005).
O pH baixo afeta diretamente o metabolismo celular vegetal. Muitos
processos bioquímicos ocorrem somente a uma estreita faixa de valores de pH,
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portanto, para a manutenção de uma condição intracelular favorável, o pH interno
deve ser regulado. A célula realiza isto por diferentes mecanismos, sendo um deles
o transporte contínuo de prótons para o meio externo, com um correspondente
gasto de energia. Essa função é desempenhada pelas H+-ATPases presentes na
membrana plasmatica (ARANGO et al, 2003), que sáo bombas de prótons cuja
função mais importante talvez seja a de gerar um grandiente eletroquímico,
necessário para processos como o transporte de íons e moléculas não carregadas
para o interior da células (FELLE, 2001).
Quando

células

são

expostas

a

pH

baixo

ocorrem alterações na

permeabilidade da membrana plasmática (YAN et al., 1992; KOYAMA et al., 1995 e
2001; YOKOTA; OJIMA, 1995). Essas mudanças afetam principalmente o gradiente
eletroquímico, as cargas elétricas, e a estrutura da plasmalema como um todo.
(YAN et al., 1992; MARSCHNER, 1991). Existe uma possível relação entre
toxicidade por Al e por prótons, e entre a absorção de Al e a permeabilidade da
membrana plasmática em meio ácido (SASAKI et al., 1994; SOUZA, 2004).
Alguns dos sintomas celulares desencadeados pela sensibilidade à acidez e
ao Al são semelhantes e ambos são dependentes da fase de crescimento e/ou
desenvolvimento em que as células se encontram (KOYAMA et al., 1995 e 2001;
VITORELLO, 1996; VITORELLO; HAUG, 1996). Em raízes, as células mais
sensíveis são as da região de alongamento (KOYAMA et al., 1995 e 2001;
YOKOTA; OJIMA, 1995). Por outro lado, em suspensões celulares, as células na
fase log de crescimento são mais sensíveis do que as células na fase estacionária
(VITORELLO, 1996; VITORELLO; HAUG, 1996).
Estes fatos são importantes, pois alterações relacionadas com mudanças na
programação das células podem ser examinadas pela análise comparativa da
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expressão de genes e proteínas (KOZIAN; KIRCHBAUM, 1999). Estas técnicas são
poderosas, uma vez que permitem acompanhar e identificar mudanças na
expressão de genes e proteínas em células (CHANG et al., 2000; KUNO et al.,
2000).
A cultura de células de tabaco da cv. BY-2 foi utilizada como sistema modelo
neste estudo por apresentar diversas vantagens: a) Existe grande quantidade de
informações básicas sobre estas células – cerca de 500 artigos entre 1990 a 1999
(NAGATA et al., 1992; SAMUELS et al., 1998; NAGATA et al, 2004; NAGATA,
2004); b) Apresentam alta taxa de crescimento e homogeneidade, o que favorece a
uniformidade das condições de exposição aos tratamentos; c) É possível obter alto
grau de sincronização da cultura (> 80%) quanto ao ciclo celular; d) Pode-se
manipular as células de maneira que cresçam predominantemente por divisão ou
por expansão celular, proporcionando uma separação entre os estágios sensíveis e
tolerantes, no tempo e no espaço.
Embora as raízes constituam o alvo primário da ação da atividade de H+ neste
órgão, a sensibilidade ao baixo pH e ao Al ocorre em regiões distintas (YAN et al.,
1992), não satisfazendo a condições de estudo, uma vez que, torna-se inevitável a
contaminação por células de outras regiões que não a de interesse.
O presente trabalho propôs o aprimoramento de um sistema experimental
utilizando-se de células de tabaco em cultura, onde mudanças na sensibilidade
celular a pH baixo sejam induzidas Para tanto, uma abordagem proteômica
(SANTONI et al, 1998) nos serivu como ferramenta acessória dentro do
desenvolvimento desse trabalho. Assim, sob condições apropriadas, os mecanismos
celulares e moleculares envolvidos com a sensibilidade diferencial a pH baixo foram
examinados.
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1.1 Hipóteses

(a) O estresse causado pelo baixo pH altera a permeabilidade da membrana
plasmática e esta alteração é dependente do estágio de crescimento e/ou
desenvolvimento em que as células se encontram;

(b) Mudanças na sensibilidade celular sob condições ácidas podem ser decorrentes
de alterações na composição da membrana plasmática ou na atividade das
ATPases.

1.2 Objetivos

(a) Caracterizar a resposta de células de tabaco (Nicotiana tabacum) BY-2 a
diferentes valores de pH e condições de força iônica; (BULTYNCK, et al., 1997).

(b) Gerar mudanças na sensibilidade celular a pH baixo quando o crescimento ou
desenvolvimento de células em cultura é manipulado, ou seja, induzir transições
entre estados celulares sensíveis e tolerantes em células com o mesmo genótipo.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 A problemática da acidez dos solos

Os solos ácidos recobrem grandes extensões da superfície terrestre conforme
pode ser visualizado na Figura 1. As estimativas da área abrangida por estes solos
variam, e os números variam dependendo do pH considerado como sendo ácido e
se são considerados solos apenas agricultáveis ou não. As principais regiões
cobertas por estes solos, se localizam nas regiões tropicais e subtropicais, e o mais
importante, engloba países pobres ou em desenvolvimento, da América latina, África
central e Sudeste asiático, onde a produção agrícola pode ser crítica (LYNCHE;
CLAIR, 2004).
No Brasil, a acidez é característica preponderante dos solos. Cerca de dois
terços do território nacional são cobertos por solos naturalmente ácidos, o que
corresponde a pelo menos 500 milhões de ha. Mesmo em termos de áreas
atualmente cultivadas, os solos ácidos predominam. Os cerrados compõem a maior
região brasileira de solos ácidos sob cultivo ou que possuem bom potencial agrícola,
constituindo quase 200 milhões de ha.
A acidez do solo causa danos às plantas reduzindo a profundidade do
sistema radicular e aumentando, desta maneira, a suscetibilidade à seca e a
diminuição da absorção de nutrientes pelas plantas (FOY et al., 1978; ANIOL, 1990).
A problemática da correção da acidez dos solos envolvem diversos fatores.
Dependendo do tamanho da propriedade e da cultura que se pretende implantar no
solo, exige-se uma intensa correção gerando um produto final mais caro. A
subcorreção é de ocorrência mundial, seja por problemas técnicos ou econômicos.
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Além disso, a eficiência do calcário na neutralização da acidez do solo é
dependente do teor de CO32- e da granulométrica do material (GRASSI, et al, 2002).
Entre os materiais mais utilizados na correção dos solos ácidos do Brasil o
encontram-se o calcário dolomítico (CaCO3.MgCO3) e o calcítico (CaCO3). No
entanto, devido à baixa solubilidade, e mobilidade no solo, não ultrapassam as
camaradas superiores (OLIVEIRA; PAVAN, 1996), sendo de extrema importância
em sistemas de plantio direto e em cultura perenes. Neste sentido, cultivares vêm
sendo desenvolvidas e selecionadas para resistirem ao Al com fator de adaptação a
solos ácidos, por meio de seleção melhoramento genético (PARENTONI et al, 1995).

Figura 1 Distribuição global dos solos ácidos no mundo. Fonte: LYNCHE; CLAIR,
2004.
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2.2 Aspectos gerais da ação do baixo pH em plantas

A acidez excessiva causa desordens fisiológicas na planta, particularmente na
estrutura e funcionamento da membrana plasmática (ALVA, 1991). No entanto,
algumas plantas possuem mecanismos adaptativos que lhes proporcionam um
crescimento normal perante condições adversas de baixo pH. Muitas espécies de
plantas selvagens, as quais mostram distribuição em solos ácidos, mostraram-se
tolerantes tanto ao Al quanto ao pH baixo (RUNGE; RODE, 1991).
Os mecanismos de proteção a pH baixo são essenciais para a sobrevivência.
Para sobreviverem, as células necessitam manter o pH do citoplasma próximo ao
neutro. O excesso de H+ (ou OH-) pode ser armazenado em vacúolos ou bombeado
para fora da célula, ou ainda, tamponado por ácidos orgânicos (SMITH; RAVEN,
1979). Existe pouca informação sobre o mecanismo de regulação do pH interno do
citosol. No entanto, acredita-se que à medida que ocorre a acidificação do citosol a
atividade das H+-ATPases do plasmalema vai aumentando, bem como a excreção
de prótons, contribuindo para o aumento do pH do citosol (FELLE, 1996; YAN et al.,
1998).
Embora o pH ácido iniba o crescimento radicular (LLUGANY et al., 1995;
KOYAMA et al., 1995; SANZONIWICZ et al., 1998), sob certas condições
experimentais, o pH ácido pode estimular o alongamento radicular (EDWARDS;
SCOTT, 1974, MILLER; GOW, 1989). O efeito inibitório da alta concentração de H+
sob o alongamento radicular depende da espécie de planta (ISLAM et al., 1980) e da
concentração de cálcio presente no meio de crescimento (LUND, 1970).
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2.3 A membrana plasmática em ambiente ácido

As membranas são provavelmente a primeira linha de defesa contra as
mudanças adversas do ambiente. São compostas por lipídios e proteínas
organizadas em uma configuração de bicamada. A percentagem de lipídios e
proteínas varia com a organela e com a espécie de planta. Atuam como sensores
ambientais desencadeando mudanças internas que levam a respostas metabólicas
que podem render à planta tolerância a alterações adversas do ambiente. O
componente lipídico predominante na bicamada são os fosfolipídios (HALE;
ORCUTT, 1987) podendo ter sua relação ácidos graxo saturado/insaturado alteradas
pela ação do baixo pH (CORREIA; RIVAS; BARNEIX, 1999).
Os aminoácidos (em especial a prolina), juntamente com os carboidratos
solúveis totais contribuem para a proteção do sistema de biomembranas e proteínas
contra possíveis danos decorrentes da alta concentração iônica (LARCHER, 2000).
Mesmo na ausência de estresse abióticos, as plantas acumulam prolina. No
entanto, a via de acumulação é diferente daquela durante a resposta ao estresse
(STINES et al., 1999).
As proteínas são variáveis na sua estrutura e localização na membrana. Por
exemplo, elas podem estar associadas à superfície da membrana, parcialmente ou
totalmente inseridas na membrana ou ainda, podem atravessar a membrana de uma
face à outra (HALE; ORCUTT, 1987; VIEIRA et al., 1991).
Entre outras funções, a membrana plasmática das células vegetais atua como
barreira de permeabilidade seletiva para compostos orgânicos e minerais (íons,
açúcares, aminoácidos e peptídeos). Ressalta-se que existem transportadores
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específicos para cada um destes compostos, sendo o sistema dependente da
atividade da bomba de prótons (DELROT et al., 2001).
Considerando que as H+-ATPases estão envolvidas na regulação do pH do
citosol, acredita-se que o gene PMA4 desempenhe um importante papel na
normalização do pH citossólico sob acidificação (ARANGO et al., 2003).
Marsommme e Boutry (2000) esquematizaram a forma de regulação da enzima,
onde sob baixa atividade ocorre autoinibição pelo domínio C- terminal. A partir do
momento em que ocorre a fosforilação do penúltimo resíduo de treonina (Thr) da
proteína a mesma torna-se ativa pela ligação do complexo de proteínas 14-3-3.
O aumento de cálcio na solução externa pode estabilizar a estrutura da
membrana celular, aliviando as desordens no crescimento causadas pela toxidez de
H+ (ZSOLDOS et al., 1981; KINRAIDE et al., 1992; KINRAIDE, 1993; LLUGANY at
al., 1995; LU et al., 2001). Este pode ter sido o mecanismo pelo qual duas espécies
de gramíneas encontraram para tolerarem ambientes extremamente ácidos (YAN, et
al, 1998).
O estado físico dos lipídios das membranas biológicas pode regular as
proteínas de membranas (ZHAO et al., 2000).
Alguns fatores como a deficiência hídrica, temperatura e pH alteram a
constituição fosfolípidios (saturados/insaturados) e esteróis da membrana plasmática
favorecendo o aumento na sua fluidez (LEBORGNE et al., 1992; NAVARI-IZZO, et
al., 1993; CORREIA; RIVAS; BARNEIX, 1999).
A composição de fosfolipídios da membrana plasmática de bactérias da
espécie Mesorhizobium loti tem sua constituição alterada (aumento de ácidos graxos
saturados/insaturados) após exposição ao baixo pH. Alem disso, essas bactérias
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apresentam um aumento em sua hidrofobicidade o que as possibilita adaptação às
condições ácidas do meio externo (CORREIA; RIVAS; BARNEIX, 1999).

2.4 Atividade de H+- ATPases

De acordo com os trabalho de Serrano (1989) e Arango et al. (2003), a
liberação de H+ pela atividade das H+-ATPases é essencial para: (a) absorção de
nutrientes, (b) geração de turgor celular, (c) acidificação externa para afrouxar a
parede celular e (d) regulação do pH citoplasmático.
O potencial de membrana provocado pelo fluxo de prótons fornece energia
para o transporte de diversos íons. As ATPases associadas às biomembranas estão
presentes no plasmalema e tonoplastos e em todas as membranas que delimitam os
diferentes compartimentos da célula onde ocorre transporte iônico (LARCHER,
2000).
A atividade das ATPases do tipo H+ pode ser regulada por meio de diferentes
compostos químicos, tanto in vivo como in vitro (SZE; LI; PALMGREN, 1999;
ASTOLFI, et al, 2003; BUCKER, SOUZA, FERNANDES, 2006).
Entre os ativados da bomba prótons presentes na membrana plasmática
destacamos a fusicocina (FC). Essa fitotoxina extraída de fungo estimula a extrusão
H+ e a absorção de K+ pelas células (MARRÉ, 1979; TODE; LÜTHEN, 2001; BUCHPEDERSEN, PALMGREN, 2003; BUCKER, SOUZA, FERNANDES, 2006) por meio
de fosforilação das proteínas do complexo 14-3-3.
O dicicloexilcarbodiimida (DCCD), juntamente com o Ortavadato de sódio
(Na3VO4) fazem parte do grupo inibidores de ATPases da plasmalema (FURLA, P, et
al., 2000; TSUTSUI, I; OHKAWA, TAKA-AKI, 2001; FAÇANHA et al.,2002).
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Células de levedura na fase estacionária de crescimento/desenvolvimento são
tolerantes a variações nas concentrações de H+ no meio de cultura. Esse
comportamento está relacionado com o aumento na atividade da ATPase das
membranas plasmática que auxiliam na manutenção do pH citoplasmático constante
(ERASO; GANCEDO, 1987; VALLI, et al, 2005), mesmo sob condições de alta
concentração de prótons - comum no inicio do crescimento dessa cultura. Por outro
lado, o crescimento de células de levedura sob baixo pH pode acarretar na
instabilidade das ATPases de membrana (CARMELO; BOGAERTS; SÁ-CORREIA,
1996). Este padrão de resposta pode ser observado em raízes de milhos quando
adaptadas gradativamente ao baixo pH. Passam a ter seu mecanismo de extrusão
de prótons aumentado via ativação das ATPases do tipo P presentes na membrana
plasmática (YAN et al,1998). Experimentos realizados com membrana plasmática de
Lupinus pinosus sob restrição de fósforo demonstraram comportamento similar, ou
seja, houve liberação de citrato pelas raízes, acarretando numa diminuição do pH da
rizosfera gerando um aumento na atividade das H+- ATPases (LIGABA et a., 2004).
Assim sendo, parece existir uma extreita correlação entre a ativação das H+ATPases da membrana plasmática e a acidificação do apoplasto, o pode acarretar
no aumento da plasticidade da parece celular das plantas (FAÇANHA et al, 2002).

2.5 Diferenças de sensibilidade ao pH baixo entre células

Tudo indica que a sensibilidade a pH baixo pode depender do “status celular”,
havendo coincidências intrigantes com a sensibilidade celular ao Al. Como ocorre
com o Al, uma maior sensibilidade à acidez é observada nos pêlos radicular e em
uma região localizada depois da região meristemática, e que se estende por alguns
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milímetros (KOYAMA et al., 1995). As raízes de uma planta normalmente
apresentam zonas especializadas no desenvolvimento e conseqüentemente com
respostas fisiológicas diferentes (ISHIKAWA; EVANS, 1995). Por exemplo, a zona
de transição zona (DEZ) apresenta células com propriedades fisiológicas
responsáveis por respostas a uma variedade de sinais ambientais como, por
exemplo, o efeito tóxico do Alumínio e do baixo pH (SIVAGURU; HORST, 1998;
SIVAGURU et al. 1999).
Além do fato de apresentarem zonas especializadas, as raízes apresentam
outro ponto negativo – zoneamento longitudinal, diferenças quanto a estruturação
das células da epiderme e do córtex. De acordo com Celedón et al. (2000), por
intermédio dessa integração entre os tecidos fica praticamente impossibilita a
separação das respostas dos diferentes estímulos dificultando a interpretação dos
mecanismos envolvidos nesses sistemas.
Yan et al. (1992), encontraram indícios morfológicos de que a alta
concentração de H+ afeta mais a região de alongamento do que a região
meristemática de raízes de Zea mays e Vicia faba, indicando diferenças quanto a
sensibilidade à acidez ao longo da raiz. Resposta semelhante foi encontrada por
Koyama et al. (1995) e Yokota e Ojima (1995), que a partir do uso de corantes
fluorescentes, observaram aumento da permeabilidade da membrana plasmática
nas células da região de alongamento. Por meio de análise de efluxo de K, Souza
(1999), também constatou que a região mais distal da raiz apresentava maior
permeabilidade da membrana plasmática quando submetida a pH baixo.
Balsbergpahlsson (1995) observou que a fase de desenvolvimento de pêlos
radicular em uma gramínea (Deschampsia flexuosa (L.) Trin.) era mais sensíveis do
que o alongamento radicular sob baixo pH. Já Inoue et al. (2000), notificaram que pH
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baixo induziu a formação de pêlos radiculares em alface, em uma porção da raiz de
1,5 a 2,5 mm do ápice radicular.
Pelo uso da técnica de monitoramento da sensibilidade do pH através do gene
repórter - GFP (proteína verde fluorescente) em plantas transgênicas de Arabidopis
thaliana e tabacco, Moseyko e Feldman (2001), mostraram pela primeira vez a
existência de um gradiente de pH diferenciado entre as regiões de desenvolvimento
da raiz de A. thaliana.
Pouco se conhece a respeito do crescimento de células em suspensão sob pH
baixo. Evidências têm comprovado que células de tabaco BY-2 apresentam um
aumento no crescimento em função da acidez decorrente do uso de fusicocina
(proteína fúngica que ativa as H+-ATPases). As culturas de células são conhecidas
por serem muito sensíveis aos ambientes externos. O pH externo afeta a absorção
de auxinas e nutrientes, podendo mudar o pH interno da célula e afetando ainda a
concentração de cálcio na parede celular. Alguns dos fatores acima mencionados
podem alterar o crescimento celular em longo prazo, através da acidificação da
parede celular (LINK; COSGROVE 1998).
Em suspensões celulares a sensibilidade a pH baixo, avaliada pela maior
permeabilidade da membrana plasmática, também é maior nas células na fase de
crescimento log (VITORELLO; HAUG, 1996). Nestes experimentos, os fatores que
afetaram a permeabilidade da membrana plasmática também afetaram a absorção
de Al de forma idêntica (VITORELLO, 1996).
A fucisocina (FC) é uma ferramenta eficiente na formação do complexo H+ATPases + proteínas 14-3-3. Células de tabaco BY-2 apresentam aumento no nível
da formação desse complexo quando estão na fase exponencial de crescimento em
relação a fase estacionária. Sua ação estimuladora e ativadora do complexo H+-
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ATPase -14-3-3 foi demostrada por Kanczewshka et al. (2005), tanto em células de
tabaco BY-2 in vivo quanto in vitro.
A sincronização celular e uma ferramenta acessória indispensável no estudo
de eventos moleculares e celulares que freqüentemente ocorram durante o ciclo
celular (SALA et al, 1986).
Nagata (1992) e Souza (2004) trabalhando com cultura de células de tabaco
deixaram evidente a importância do uso de drogas reversíveis como: Afidicolina
(bloqueio G1 – S ) e Propizamida (bloqueio na prometafase) na sincronização dessas
células. Grande parte do sucesso na sincronização é atribuída tanto ao uso quanto a
retiradas desses inibidores do contato com as células (SAMUELS et al, 1998).
Através da aplicação dessa técnica Souza (2004) conseguiu comprovar a
existência da diferença na sensibilidade para células de Nicotiana tabacum cv BY-2
ao longo do ciclo celular (14 horas aprox.) quanto ao acúmulo de alumínio. Tudo
indica que a sensibilidade dessas células sob condições de alta concentração de
hidrogênio exiba perfil parecidos à sensibilidade ao Al.
Lorca e Valdez (2001), também observaram mudanças na expressão
diferencial de proteínas em células de bactérias (Lactobacillus acidophilus)
tolerantes ao baixo pH, provando que há uma modificação na expressão gênica ao
longo do ciclo celular.

2.6 Problemas no estudo da toxicidade por acidez
Soares, Duarte e Soares (2000) afirmaram que quando se expõem sistemas
biológicos ao baixo pH na presença de metais, tem-se o problema da competição
entre os íons hidrogênio com os cátions metálicos que se ligam em locais da parede
celular. Desta forma, uma das principais dificuldades encontradas ao se trabalhar
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organismo vivos sob condições de baixo pH sem dúvida a escolha de um tampão
biológico que não interfira na resposta biológica. Embora saibamos que nenhum
tampão é totalmente inerte as condições de estudo (FERGUNSON et al., 1980).
Poucos trabalhos relatam o uso do tampão bifitalato de potássio (BIF) em
células de plantas ou fungos sob condições ácidas (MOORE JÚNIOR; MILLER,
1972; BRANCCINI et al., 2000; SOARES et al., 2000). Consequentemente poucas
informações dos efeitos fisiológicos deste tampão nos sistemas biológicos são
encontrados na literatura científica.
Sabe-se que o biftalato de pótassio faz parte de uma classe de tampões
chamados de não-zwiteriônico, ou seja, há a predominância de um tipo de carga, no
caso, negativas. Quanto a dissociação química, a uma temperatura de 25°C temos
dois valores de pKa (pK1 bif 2,89 e pK2 bif 5,51) para o composto em questão.
Por outro lado, inúmeros são os trabalhos científicos envolvendo o tampão
MES – ácido-2-morfolinoetanosulfônico (BIBIKOVA et al., 1998; SOARES et al.,
2000; KOYAMA, 2001; SOUZA, 2004., MERSSELI, et al, 2005). No geral todos
retratam a exposição de sistema vivo (plantas, animais ou fungos) ao baixo pH
externo e, ou estudos de mecanismos de adaptação a toxidez por metais, como é o
caso de Souza (2004) e Gratão (2004). Essa substância tamponante faz parte da
classe de tampões conhecidos com “Good´s buffer” do tipo ziteriônico, apresentando
um balanço entre cargas negativas e positivas em sua molécula. Entre os tampões
do tipo “Good Buffers”, o MES tem sido considerado o mais estável na faixa entre
5,5 e 6.7 (SIGMA, 1999). De acordo com o trabalho de Bagoslavsky (1998), a uma
temperatura de 25°C seu pKa fica próximo de 6,1.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Material vegetal

A manutenção da cultura de Nicotiana tabacum cv. BY-2 foi realizada de
acordo com o protocolo descrito por Nagata et al. (1992) e Vitorello e Haug (1996). O
meio de cultura foi composto dos sais básicos MS (MURASHIGE; SKOOG, 1962),
(apêndice 1), acrescidos de tiamina-HCl (1mg/L); mio-inositol (100mg/L); 2,4-D
(0,22mg/L); KH2PO4 (180mg/L), sacarose (3%) e MES (0,5g/L), tendo o seu pH final
ajustado para 5,6 com KOH 1M antes da autoclavagem. A autoclavagem do meio de
cultura foi realizada a 120°C por 20 min. Houve redução no valor do pH do meio de
cultura em cerca de 0,1 unidade após a autoclavagem (dados não mostrados). A
redução do pH do meio de cultura após autoclavagem é considerada normal
(PASQUAL et al, 1992).
As células foram cultivadas em incubadoras sob agitação orbital de 160rpm a
uma temperatura de 27°C, no escuro. A manutenção da cultura foi realizada através
de subcultivos semanais a uma diluição de 2mL de cultura na fase estacionária (7
dias de idade) em 50mL de meio de cultura novo, acondicionado em erlenmeyer de
250mL.
O crescimento da cultura foi monitorado periodicamente por meio de coleta
diária de 4,5mL da suspensão, ao longo de 7 dias. A alíquota coletada foi
centrifugada a 200g por 5 min e a partir do volume de células compactadas foi
calculado o ICC (índice de células compactadas). A viabilidade da cultura foi
avaliada pelo método de exclusão, contando-se as células mortas, indicadas pela
coloração azulada do núcleo, demonstrando a perda da permeabilidade seletiva da
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membrana plasmática sob microscopia óptica (Zeiss) convencional de luz
transmitida (ver item 3.2.2).

3.2 Caracterização da resposta de células BY- 2 a pH baixo

A sensibilidade das células da cultura de tabaco BY-2 ao baixo pH varia
conforme o estágio da cultura, sendo sensíveis na fase log de crescimento (2-3 dias
de idade) e tolerantes na fase estacionária (a partir de 5-6 dias). Portanto, quase
todos os experimentos foram realizados com células da cultura com 2 dias de idade
(fase log, sensíveis) e com 7 dias de idade (fase estacionária, tolerante).

B
A
Figura 2 Microfotografias ilustrativas de células de tabaco (Nicotiana tabacum) cv.
BY-2. A – células na fase log; B – células na fase estacionária. Imagens geradas a
partir de câmera digital (Axioshop 40), acoplada ao microscópio (Zeiss).

No entanto, não se conhece bem a resposta dessas células a baixo pH,
principalmente quanto aos diversos fatores que possam afetar esta resposta. Sabese que a concentração de cátions e a força iônica da solução externa podem
influenciar na sensibilidade celular. Portanto, foram realizados experimentos
envolvendo concentrações diferentes de íons mono (K+) e divalentes (Ca2+).

18
Assim, células de tabaco BY-2 na fase log e estacionária foram coletadas e
expostas sob condições de acidez. O procedimento foi semelhante ao descrito para
a exposição de células a Al (VITORELLO e HAUG, 1996), com exceção feita ao Al,
que nesse caso, esteve ausente. Para todos os ensaios utilizou-se de 0,5 mL de
células compactadas.
Independente do estágio de crescimento/desenvolvimento em que as células
se encontravam (log ou estacionária) passou por três lavagens sucessivas em
soluções de pré-tratamento (lavagens) por um tempo de 10 min, antes de serem
incubadas em soluções de tratamento (incubação) por tempos variáveis.
Em experimentos iniciais a incubação durou 30 min, sendo alterada no decorrer
da pesquisa. O tempo final de exposição ao baixo pH foi fixado em 60 min
desconsiderando o pré-tratamento (período que compreende 3 lavagens sucessivas
nas mesmas soluções a serem tratadas). O material vegetal fresco foi coletado
diariamente para a montagem da curva de acúmulo de material fresco para células
em meio MS na presença dos tampões MES e biftalato.

(A)

(B)

Figura 3 Fórmula molecular dos 2 compostos usados como tampões do meio de
cultura MS e das soluções de lavagens e tratamento. (A) biftalato de potássio - BIF,
(B) Ácido-2-(N- morfolino) etanosulfônico - MES (Sigma-aldrich, 2006).
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3.2.1 Soluções de tratamento

As soluções de tratamento foram compostas pelos tampões: biftalato de
potássio (BIF) ou - (MES) e concentrações variáveis de Ca (0; 0,2; 2; 4; 8; 16 e 20
mM) e K (0; 10; 20; 40; 80; 100; 125 e 200 mM).
Uma vez fixada as condições acima descritas, as células com 2 dias e 7 dias,
respectivamente fase log e estacionária foram submetidas a diferentes valores de pH
(3,8; 4,0; 4,5; 4,8; 5,2; 5,7). Eventuais diluições no meio de cultura (1/2) e na
quantidade de sacarose (11mM) foram testadas. O controle em todos os
experimento foi baseado em lavagens (pré-incubação) com solução 2:10:10 mM de
cálcio, potássio e biftalato ou MES, respectivamente. Uma vez que o nível de
potássio era variado, cálcio era mantido constante e vice-versa. A combinação entre
os tampões utilizado MES e BIF (MESBIF 10mM; BIF 10mM ou BIF 20mM) também
foram empregadas na composição das soluções de tratamento ou incubação.

3.2.2 Avaliação da viabilidade celular pelo uso de trypan blue

Para avaliar o efeito da acidez sobre as células, foi verificada a
permeabilidade da membrana plasmática a trypan blue após a exposição das células
às soluções ácidas e controle. O uso do corante trypan blue foi baseado no trabalho
de Vanková et al. (2001), com as modificações abaixo descritas. O corante trypan
blue (0,4%) foi adicionado às células na proporção de 1:1 (v/v) na suspensão celular
por 5 min, lavando-se o excesso do corante em água corrente. Examinou-se pelo
menos 500 células, por repetição/amostra. Para cada amostra, foram examinadas as
células visíveis em nove campos de visão aleatórios, em locais diferentes em três
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diferentes lâminas.

As contagens foram realizadas com auxílio de microscopia

óptica de luz transmitida.

3.2.3 Recrescimento celular

Células na fase log (2d) foram submetidas ao procedimento padrão de
tratamento (3 lavagens sucessivas de 10 min, seguida de exposição as soluções de
tratamento por 1h) nas seguintes soluções (2:10:10): (1) pH 5,6; (2) pH 4,8; (3) pH
4,2 e (4) pH 4,2 + sac 3%, sob condições assépticas as células. Na seqüência as
células foi re-inoculadas em meio de cultura MS normal de crescimento.
O recrescimento celular foi calculado a partir do volume de células
compactadas ao longo de 7 dias. A viabilidade foi calculada em função do número
de células com a membrana plasmática permeável ao corante trypan blue através de
contagem em microscopia óptica.

3.2.4 Determinação de proteínas solúveis totais

Para análise de proteínas solúveis totais, cerca de 10g de material vegetal fresco de
células de tabaco (Nicotiana tabacum) cv. BY-2 na fase log e estacionária que
passaram pelo tratamento de exposição convencional (pH 4,2 e pH 5,6) foram
maceradas em gral, na presença de 10 mL do tampão de extração (sacrose 250mM,
glicerol, 10%, Tris-base 10mM, KCl 100mM, EDTA 5mM) a pH 8, acrescido de DTT
(5mM) e PMSF (1mM) sob banho de gelo. O material foi homogeneizado por meio
de centrifugação a 3000g, por 5 min. Em seguida, o sobrenadante foi coletado e
utilizado na quantificação protéica.
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A quantificação do conteúdo de proteínas solúveis totais em células de tabaco
(Nicotina tabacum) cv. BY-2 em todos os experimentos seguiram o procedimento
estabelecido por Bradford (1976), tenho como parâmetro uma curva de calibração
em ug/mL de soro albumina. A leitura das amostras deu-se a absorbância de 560nm.

3.2.5 Determinação de aminoácidos solúveis totais

A quantificação de aminoácidos solúveis foi adaptada da metodologia de
Passos, (1996).
Aproximadamente 1g de material vegetal fresco de células de tabaco
(Nicotiana tabacum) cv. BY-2 na fase log e estacionária que passaram pelo
tratamento de exposição convencional (pH 4,2 e pH 5,6) foram maceradas em gral
de porcelana contendo 10mL do extrator – MCA: metanol/clorofórmio/água - 12:5:3.
O material extraído foi submetido à centrifugação por 20 min a uma velocidade de
3.900g. Depois da separação das fases, a fase aquosa foi coletada e a camada mais
densa (clorofórmio) foi descartada.

Reagentes:

A. Tampão citrato (0,2M): os componentes foram preparados separadamente: (1)
Àcido cítrico 9,6g/250mL de água; (2) citrato de sódio 14,7g/250 mL de água. O pH
foi ajustado para 5 com ácido cítrico.
B. Solução estoque KCN (0,002M): A partir de uma solução estoque 0,01M de KCN
coletou-se 1mL e acrescentou-se a 40mL de etilglicol.
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C. Solução de ninidrina 5%: Fez-se a mistura de 1g de ninidrina ácida a 20 mL de
etilglicol.

Procedimentos:
Alíquotas de 100µL das amostras foram adicionadas a 900µL de água, ou
seja, as amostras forma iniciamente diluídas 10 vezes. Para cada tratamento foi
adicionado: 1 mL da amostra diluída; 500 µL do tampão citrato; 200 µL da solução
de ninidrina 5% e 1 mL de KCN 0,002M.
Na seqüência os tubos tapados com bolas de vidros e colocando em banhomaria a 100°C por 20 min.
Em seguida, os tubos foram resfriados em banho de gelo e agitados
manualmente e acrescentado a mistura 1,3mL de etanol 60%, totalizando um
volume de 4mL em cada repetição por tratamento. A leitura da absorbância foi feita a
570nm em espectrofotômetro (Perkin-Elmer Lambda 40) baseada na curva de
calibração realizada com leucina.

3.2.6 Determinação dos níveis de prolina

Cerca de 10g de material vegetal fresco de células de tabaco (Nicotiana
tabacum) cv. BY-2 tratadas com a solução de tratamento (pH 4,2 e pH 5,6) foram
maceradas em gral de porcelana contendo 10mL do extrator - ácido sulfosalissílico a
3%. Os extratos foram centrifugados por 10 min a uma velocidade de 3.500g para
sedimentação do pellet.
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Reagentes:
A – Reagente de ninidrina: em um béquer foram adicionados 1,25g de
ninidrina, 30mL de ácido acético glacial e 20mL de ácido fosfórico 6M, sob agitação,
até a dissolução e homogeneização completa da solução (amarelo transparente).
B – Ácido acétido glacial P.A
Procedimentos:
Em cada uma das triplicatas de cada tratamento, pipetou-se 1mL da amostra;
1mL de ninidrina ácida; e 1mL de acético glacial. Os tubos foram tapados com
esferas de vidro e mantidos em banho fervente por 1 hora sendo posteriormente
resfriados em banho de gelo. Prosseguiu-se então à leitura a 520nm em
espectrofotômetro (Perkin-Elmer Lambda 40) obtendo-se a concentração de prolina
em Pg de material vegetal fresco (BATES et al., 1973). A curva de calibração foi
realizada com concentrações conhecidas de prolina.

3.3 Sincronização do ciclo celular

A sincronização do ciclo celular foi realizada pelo uso de duplo bloqueio com
drogas de ação reversíveis. Inicialmente, utilizou-se de um inibidor da síntese de
DNA, a hidroxiuréia (HU 10mM) (SIGMA, 1999). O duplo bloqueio foi obtido pelo
retirada da HU, lavagens e subseqüente aplicação da propizamida (PZ 6µM) (Riedl –
de Haën), a qual atua diretamente no microtúbulo celular, bloqueando a mitose. O
protocolo foi adaptado de acordo com o trabalho de Kakimoto e Shibaoka (1998) e
as condições otimizadas por Samuels et al. (1998) e Souza (2004).
As drogas foram diluídas em dimetil sulfóxido (DMSO) e armazenadas a baixa
temperatura (-20°C).
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Antes de realizarmos a sincronização das células, alguns cuidados foram
devidamente tomados: (a) diluição da droga HU ou PZ partindo do estoque para a
concentração do meio de cultura; (b) homogeneização do meio contendo a droga
antes da inoculação das células; (c) Adição das células no meio contendo a droga;
(d) manutenção das células por 24 horas com hidroxiuréia; (e) lavagens sucessivas
para a liberação da droga em 10mL de solução de lavagem para cada 1mL da
suspensão) com meio de cultura completo ou com a solução de lavagem SAC 3 %
(sacarose 3 % + CaCl2

2mM + KCl 10mM + MES 2,5mM a pH 5,7 ) ; (f)

ressuspensão das células em meio de cultura completo.
O processo de lavagem e escoamento do meio de cultura com as respectivas
drogas foi realizado em filtros autoclaváveis (Sartorius ou Nalgene) onde a presença
de uma membrana de nylon foi indispensável para retenção das células e
escoamento natural do meio de cultura.
As células de tabaco foram mantidas em hidroxiuréia por 24 horas. Após esse
período foram lavadas em solução sac 3% para retirada da droga. Na fase seguinte
aplicou-se propizamida por 9 h. A partir desse ponto fez-se a coleta de amostras
para análise do índice mitótico (aproximadamente de 2 em duas horas) e exposição
ao baixo pH mediante a aplicação da solução padrão.
O grau de sincronização alcançado foi avaliado através do índice mitótico,
com uso de corante orceína lactopropiônico (4’,6’-diamino-2phenylindole) de acordo
com Nagata et al., (1992) e Samuels et al. (1998).
O tempo zero (T= 0) no processo de sincronização celular foi adotado como o
momento em que as células foram adicionadas ao meio contendo hidroxiuréia.
Foram coletadas alíquotas de 500µL de suspensão para contagem do índice mitótico
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de culturas com idades: 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38 e 39 horas, observando-as
em microscopia óptica.
As células de tabaco BY-2 com 32, 34 e 36 horas que foram sincronizadas e
submetidas a soluções de tratamento 2:10:10 (BIF:MES) com baixo pH (4 e 4,5) e
em condições controle (pH 5,6).

3.4 Uso de inibidores e ativadores de H+- ATPases in vivo

3.4.1 Ortovanadato de sódio (Na3VO4)

Com o objetivo constatarmos possíveis efeitos do inibidor específico de
ATPases de membrana plasmática o ortovanadato de sódio (Na3VO4) em células de
tabaco BY-2. Os testes foram realizados utilizando-se da solução padrão 2:10:10
(Ca2+ , K+ e MES) mM em três pré-lavagens (10min) em tratamentos com baixo pH
(4,2) e pH 5,6 (condição controle) em células na fase estacionária e log de
crescimento. Essas soluções sofreram acréscimos de ortovanadato de sódio na
ordem de 0,5; 1; 5 e 10 mM. Partiu-se de uma estoque 500 mM de Na3VO4 em água
(preparado antes do uso) para o preparo de cada uma das soluções utilizadas no
ensaio.
Quando se trabalha com ortovanadato de sódio uma das dificuldades
encontradas é a de determinar a concentração de decavanadato encontrada sob
condições de ensaio. Sabe-se que quando se utiliza concentrações acima de 100
uM e a uma faixa de pH entre 4 – 8, a principal espécie de vanadato encontrada é
forma H2VO4-. A medida que ocorre o aumento na concentrações de vanadato sob
baixo pH favorece o predomínio de decavanadato de sódio. (GALLAGHER;
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LEONARD, 1982). Pelo uso do programa de especiação química minteq
(http://www.lwr.kth.se/English/OurSoftware/vminteq/) verificou-se o balanço entre
todos os compenentes do meio de pré-lavagem e tratamento na presença do
vanadato.

3.4.2 Dicicloexilcarbodiimida (DCCD)

Além do Na3VO4, o dicicloexilcarbodiimida (DCCD) também foi usado para
inibir a atividade das H+ ATPases in vivo. Neste caso, partiu-se de uma solução
estoque de DCCD 100mM preparado em etanol e tomou-se o devido cuidado para
que a concentração final de etanol nas soluções de tratamento não ultrapassasse
0,15% (NAKASHIMA, 1982; TSUTSUI; OHKAWA, 2001). Com a finalidade de se
verificar o efeito do etanol nos experimentos com esse inibidor, um controle com o
volume máximo de etanol foi usado nos tratamento (160 µL). As soluções padrão de
pré-tratamento e tratamento foram acrescidas de 20; 40; 80 e 160µM de DCCD e
seus pHs corridos para 4,2 e 5,6 para células na fase log e estacionária.

3.4.3 Fusicocina (FC)

No caso do ativador das ATPases do tipo P - fusicocina (FC), iniciou-se o
processo a partir de 20mL de células em suspensão de Nicotiana tabacum cv. BY-2
na fase log e estacionaria de crescimento acondicionadas em erlemmayer com
capacidade de 125mL. Após repouso de 10 min foi coletado o sobrenadante da
cultura em cada f ase de crescimento e acrescentado 20µL de um estoque
previamente preparado de fusicocina em isopropanol na concentração de 0,5mM,
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resultando num estoque final de fusicocina de 500nM. Levou-se em conta que a
quantidade máxima de isopropanol exigida para que não haja efeito no crescimento
celular é de 0,5% (TODE; LÜTHEN, 2001).
O processo de coleta de parte meio de cultura, aplicação da fusicocina e
reposição ao frasco evita que a droga aja de forma pontual.
As células expostas ao tratamento com fusicocina por 4h e na seqüência
expostas as soluções padrão a baixo pH (4,2) e pH controle (5,6).
Ao longo do período de experimento foram realizados controles: (1) apenas
na presença de isopropanol (10µL) no meio de cultura; (2) manipulação do meio de
cultura e reposição do meio com o intuito de verificar possível efeito da manipulação
da cultura.
Os tratamentos foram avaliados quanto a sua permeabilidade ao trypan blue,
variação do pH do meio de cultura e das soluções de pré-incubação e tratamento e
visualização das células em microscópio óptico.

3.5 Microscopia óptica e captação de imagens digitais

A maioria das fotos foi gerada a partir da montagem das lâminas com o
material exposto a condições de tratamento. Para isso, utilizou-se do microscópio
Zeiss, Modelo Axioshop 40, localizado nas dependências do Laboratório de Carbono
C14, CENA-USP, Piracicaba. A captação e ajustes das imagens deram-se através do
uso do software Axion Vision, versão 4.5.
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3.6 Microscopia Eletrônica

3.6.1 Transmissão

Amostras de suspensão de células tratadas com soluções padrão (2:10:10) a
pH 4,2 e 5,6 na fase log e estacionária de crescimento foram fixadas em solução de
Karnovsky modificado: glutaraldeído 2%, paraformaldeído 4%, cloreto de cálcio 5mM
em tampão cacodilato de sódio 0,2M, PH 7,2 por 1 hora a 4ºC, lavadas em tampão
cacoditato de sódio 0,1M e pós fixadas por 1 hora com tetróxido de ósmio 1% em
tampão cacodilato de sódio 0,1M. Após rápidas lavagens em solução salina 0,9%,
as amostras foram embebidas em uma suspensão de ágar em água a 2% para que
pudessemos formar os "blocos" e dar continuidade ao processamento. Em seguida
cada amostra de cada tratamento foi corada "in bloco" com acetato de uranila 2,5%
em água over-night a uma teperatura de 4°C.
Na fase seguinte as amostras passaram por um séries crescentes de
desidratação em acetona em água (25,50,75%, 90% e 100%) e incluídas em resina
Spurr por cerca de 48h a 70ºC. Para a visualização em microscópio eletrônica de
transmissão de elétrons os cortes ultrafinos (50-70 nm) foram depositados sobre
telas de cobre recobertas com colódio, contrastados com acetato de uranila 2,5% e
citrato de chumbo segundo Reynolds. Anteriormente esses cortes foram examinados
ao microscópio eletrônico Zeiss EM-900 operando a 50KV e fotografias digitalizadas
foram obtidas.
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3.7 Análise do perfil protéico de frações enriquecidas da membrana plasmática

3.7.1 Isolamento e extração de proteínas de frações enriquecidas de membrana
plasmática

A determinação da quantidade de material vegetal a ser usado foi de extrema
importância para o desenvolvimento do protocolo. Para tanto, fez-se o uso de cerca
de 90g de material vegetal fresco na fase estacionária e log. Todo o processo de
extração foi realizado em banho de gelo (4°C) utilizando-se de nitrogênio líquido.
Para cada 6g de material vegetal 6mL do tampão de extração (sacrose 250mM,
glicerol, 10%, Tris-base 10mM, KCl 100mM, EDTA 5mM e pH 8) foi adicionado.
Uma vez extraídas, as amostras foram centrifugadas a 1500g por 10 min a 4°C
(Sorval

Beckman

-

L8

M).

O

sobrenadante

foi

coletado,

aliquotado

e

ultracentrifugado a 100.000g por 30 min a 4°C (Sorvall Beckman, rotor tipo 40). Após
a ultracentrifugação o pellet foi ressuspendido em 3mL do tampão contendo: glicerol
10%, Tris-HCl pH 7,6 100mM e EDTA 5mM e aplicado sobre um gradiente de
sacarose de 45 e 25% previamente preparado (sacarose 45 e 25 %, Tris-HCl pH 7,6
100mM e EDTA 5mM) e posteriormente levados a ultracentrigação por 100.000 g a
4°C por 90 min (Sorvall Beckman, rotor tipo SW– 40).
Em seguida pode-se observar a formação de uma interface entre os
gradientes 45 e 25%. Esse material correspondente a frações enriquecidas com
membranas plasmáticas, foi coletado com o auxílio de pipeta Pasteur (LEHNER, et
al, 2003).
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Em todo o processo de isolamento e extração de proteínas de membrana fezse o uso de DTT (5mM) e PMSF (1mM).
O processo final de preparação das frações enriquecidas com membrana
compreendeu a precipitação das proteínas em etanol e acetona (1:1:3). Essa mistura
foi centrifugação a 15.000g a 4°C por 30 minutos onde o sobrenadante foi retirado e
deixado over-night a –20°C. Na seqüência fez-se a adição 50 PL de tampão tris 8,7
dando continuidade a eletrofose bidimencional.

3.7.2 Eletroforese bidimensional

Inicialmente, a solubilização das proteínas foi realizada na presença de Uréia
(8 M), CHAPS (5%), DTT (70mM), IPG Buffer (0,8%) e bromofenol blue (0,5%). As
proteínas contidas na amostra foram quantificadas pelo método de Bradford (1976),
de forma que 75 Pg de proteínas fossem aplicadas em cada fita linear (18cm) com
gradiente de pH fixado em 3-10. Com o objetivo de aumentarmos a solubilização de
proteínas integrais e periféricas presentes nas membranas, reduzimos a
concentração de uréia (8 – 7M), acrescentamos 2M de tiouréia, 2% ASB –14
(CHEVALLET et al., 1998) e retiramos o CHAPS da solução de solubilização.
A focalização ocorreu sob uma programação pré-definida no qual a soma
total de horas fosse igual a 59,800 Vh (fase log) e 55,000 Vh (fase estacionária) a
uma corrente de 50PA.
Antes de ser realizada a separação pelo peso molecular fez-se o equilíbrio
(hidratação) da fita em 2etapas. Na primeira etapa, a fita foi encubada por 12 min em
uma solução contendo Tris-HCl 50mM pH 8,4,Uréia (6M), Glicerol 30% , SDS (2%) e
DTT (2%). Na segunda etapa, iodoacetamida (2,5%) e azul de bromofenol (0,5%)
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foram adicionados aos componentes da primeira etapa. Nessa fase a fita
permaneceu por um período de 10 min. A iodoacetamida é utilizada nessa etapa
para alquilar o DTT restante no processo.
Após o equilíbrio, a fita foi colocada sob um gel de gradiente (8-18%) de
poliacrilamida. Para a visualização dos “spots” o gel foi corado com solução de
nitrato de prata. Tanto o processo de eletroforese quanto o de coloração do gel
foram baseados no trabalho de Di Ciero et al. (2004), seguido de pequenas
modificações.
Os géis foram lidos em "scanner", digitalizados e analisados por software
específico para encontrar “spots” diferentes. A massa e o PI (ponto isoelétrico) dos
“spots” diferentes serão submetidos a um banco de dados (SWISSPROT) para
identificação de possíveis proteínas candidatas (WILKINS et al., 1997). Não havendo
outras informações, os “spots” com diferenças consistentes poderão ser excisados e
enviados para sequenciamento, por espectrometria de massa ou das extremidades
N-terminais. A partir destas seqüências, serão feitas comparações com seqüências
depositadas em banco de dado (BLASTP).
Salienta-se, no entanto que para efeito de futuras comparações, já existe um
diretório com as principais proteínas da membrana de Nicotiana tabacum (ROUQUIÉ
et al., 1997).

3.8 Atividade das H+ ATPases em vesículas de membrana plasmática

Os ensaios enzimáticos da Atividade H+ ATPásica para comprovação da
metodologia de purificação de membrana plasmática foi desenvolvido a partir dos
trabalhos de Yan et al., (1998) e Zörb et al., (2005), onde o ortovanadato de sódio
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foi usado como inibidor específico da atividade H+ ATPases e encontra-se em fase
de adaptação no laboratório.
A atividade ATPásica foi determinada colorimétricamente mediante a
quantificação do fósforo inorgânico (Pi) liberado da hidrólise de ATP exógeno. A
reação foi disparada pela adição de 0,05 mg da proteína enzimática a 0,5 mL de
tampão MES (pH 6,5) contendo sulfato de magnésio 5mM, cloreto de potássio
50mM, Brij 58 0,02% e 5mM de ATP, na ausência e na presença da Na3VO4. A
hidrólise de ATP representa a atividade sensível a 0,2 mM de vanadato. A reação foi
interrompida, após 30 min de incubação a 30°C, pela adição de 1mL de ácido
tricloroacético (TCA) 10% (v/v) gelado (FAÇANHA et al, 2002; ZÖRB et al, 2005). O
produto obtido foi quantificado por leitura espectrofotométrica a 750nm (FISKE e
SUBBAROW, 1925). A atividade enzimática foi calculada utilizando o coeficiente de
extinção do Pi, ou seja, pela diferença entre tratamentos com e sem ortovanadato de
sódio (0,2 mM).
A formação do gradiente de prótons através da membrana plasmática de
vesículas com a membrana invertida foi medida pela corante acridina orange (AO)
pela leitura a 492nm. A excitação foi monitorada constantemente usando um
espectrofotômetro (Perkin Elmer – mod. Lambda Bio). O meio reacional de ensaio foi
composto por: 5mM de MES (pH 6,5), 7,5µM de acridina orange, 100mM de KCl,
1mM sacarose (ajustado para pH 6,5 com MES), Brij 58 0,05%, e 50 µg de proteínas
de membrana de células, finalizando um volume final de 1,5 mL. Após o equilíbrio
das vesículas com o meio reacional (aproximadamente 20 minutos), a reação foi
iniciada pela adição de Mg-ATP (mistura de sulfato de magnésio e ATP-dissódico,
com pH ajustado para 6.5 com MES) dando uma concentração final de 5mM. A
reação ocorreu a uma temperatura de 25°C.
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3.9 Delineamento Experimental
O delineamento experimental será realizado por blocos inteiramente
casualisado, usando pelo menos três repetições. Para cada tratamento diferente,
células testemunhas (controle) foram tratadas da maneira idêntica, mas sem o
tratamento em questão.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Determinação das condições de exposição das células a pH baixo
Sabe-se que diversos fatores podem influenciar na resposta de células
vegetais a pH baixo. Portanto, inicialmente procurou-se examinar quais condições
experimentais seriam mais adequadas para se expor às células a acidez.
Idealmente, buscou-se um procedimento e condições que fossem simples e que não
causassem excessivamente severos às células e onde o pH do meio externo fosse
bem controlado.
A princípio, o modo mais simples de expor as células a ambiente ácido seria
trocar o meio de cultura por outro a pH baixo. Além da simplicidade, este sistema
possui a vantagem de não se precisar lavar as células antes do tratamento, evitando
assim manipulações desnecessárias das células, e porque garantiria que as células
permaneceriam em um meio onde as demais condições fossem favoráveis ao seu
crescimento. Assim, os primeiros testes de exposição das células ao baixo pH foram
conduzidos por meio da incubação das células de tabaco na fase log (2d) e
estacionária (7d) de crescimento no meio de cultura completo apenas com variação
do pH (4,0; 4,5 e 5,7). No entanto, sabe-se que a composição do meio pode afetar a
sensibilidade das células à acidez, principalmente a presença de cátions. Quando se
expôs as células a pH baixo em meio de cultura completo, os resultados foram
erráticos, provavelmente devido ao fato de ser um meio relativamente rico, contendo
diversos íons que poderiam influenciar no efeito do pH baixo sobre as células ou
mesmo na alteração do pH pelas próprias células (exemplo: K+ 20mM; Ca2+ 3Mm;
NH4+ 20,6mM; NO3- 39,4mM). Um exemplo destes testes está ilustrado na Figura
4A, onde se acompanhou as células por três horas.
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O pH do meio de cultura mudou em todos os tratamentos e houve a tendência
de se aproximar de um mesmo valor ao final de 3 horas de exposição da cultura
(Figura 4B). Os valores finais de pH foram de 4,85; 4,83 e 4,89 para os tratamentos
com pH ajustado inicialmente para 4,0; 4,5 e 5,6 respectivamente, evidenciando a
capacidade de tamponamento das células dentro do meio de cultura completo e
levantando dúvidas quanto ao uso do tampão em questão (MÊS, pKa = 6,1), já que o
MES tem por finalidade manter o pH do meio de cultura entre 6,2-6,3 (OHAWAI.
SUGAHARA, 1997).
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Figura 4 Tratamento (testes iniciais) de células de Nicotiana tabacum cv. BY-2 na
fase log da cultura (2 dias) em meio de cultura completo com variações no pH. (A)
Viabilidade celular; (B) pH do meio de cultura ao longo do tratamento. Células na
fase estacionária mostraram-se insensíveis com viabilidade próxima a 90% (dados
não mostrados). As barras representam o erro padrão (n=3).
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4.1.1 Exposição das células a pH baixo em soluções simples com baixa força
iônica
Outro teste realizado, na busca de uma solução de tratamento adequado para
a exposição de células de tabaco ao baixo pH, foi a diluição do meio de cultura pela
metade (1/2) e redução na concentração de sacarose de 88mM para 11mM (1/8). Na
literatura, a composição das soluções de tratamento a pH baixo tem sido variada de
acordo com a cultura em questão (TODE; LÜTHEN; 2000; KOYAMA, 2001; ELKHAWAS, 2004). Um
As Figuras 5A e B exemplificam estes testes, onde se acompanhou a
viabilidade celular e o pH da solução por duas horas. A viabilidade das células
sofreu ligeira redução em todos os tratamentos, enquanto o pH das soluções
novamente se alterou, apresentando a tendência de convergirem para um mesmo
valor. O pH das soluções ficou relativamente estável após 60 minutos de exposição
(Figura 5 A e B).
Além disto, as células não se mostraram muito sensíveis ao pH baixo nestas
condições. Possivelmente os efeitos da alta concentração de íons presentes na
solução de tratamento contribuíram para valores ainda altos de viabilidade.

38
A
100

Viabilidade (%)

80

60

40

pH do tratamento
4,0
4,5

20

5,6
0
0

30

60

90

120

min

B

pH do meio de cultura diluído

6,0
5,5
5,0
4,5

pH do tratamento

4,0

4,0
3,5

4,5
5,6

3,0
0

30

60

90

120

min

Figura 5 Tratamento (primeiro teste) de células de Nicotiana tabacum cv. BY-2 na
fase log da cultura (2 dias) em meio de cultura diluído com diferentes valores de pH.
Os sais inorgânicos do meio foram diluídos à metade da concentração original e a
sacarose a 1/8 (concentração final de 11mM). (A) Viabilidade celular; (B) pH do
meio de cultura ao longo do tratamento. As barras representam o erro padrão (n=3).
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Uma vez que os resultados não foram satisfatórios partiu-se para o uso de
soluções de composição mais simples, contendo apenas Ca, K e um tampão.
Tomou-se como base solução utilizada anteriormente para tratar células de BY-2 a
pH baixo e alumínio (SOUZA, 2004). Com exceção da ausência de Al, a composição
da solução foi a mesma e consistia de CaCl2, KCl e tampão MES, nas
concentrações de 2, 10 e 10mM, respectivamente. Outra alteração em relação ao
trabalho de Souza (2004) foi o tempo de exposição, que foi reduzido pela metade
(60 minutos).
O aumento no tempo de exposição da cultura ao baixo pH (30 ĺ 60 min) sob
influência das soluções simples fez com que a viabilidade celular fosse diminuída
nos tratamento com células na fase log quando comparadas com o controle a pH 5,6
(Figura 6).
Após 30 e 60 minutos de exposição os valores de pH foram constantes
(Figura 6). O teste realizado com células na fase estacionária sob as mesmas
condições acima citada mostrou-se insensíveis ao baixo pH (viabilidade próxima a
98%). O aumento no tempo de exposição da cultura ao baixo pH reflete num maior
efeito nocivo às funções fisiológicas das plantas (LU; SUCOFF, 2001; KOYAMA,
2001), desde que o nível de cálcio e potássio presente na solução seja mantido
constante sob baixa concentração (KOYAMA, 2001). O aumento no tempo de
exposição das plântulas de A. thaliana ao baixo pH (4,8) em soluções contendo
apenas Ca2+ propiciaram menores danos a raízes quando comparados aos
tratamentos com a presença de cátions monovalente (K+).
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Figura 6 Exposição da cultura de células Nicotiana tabacum cv. BY-2 a soluções
padrão de tratamento: Ca2+ (2mM); K+ (10mM) e tampão MES (10mM) sob
diferentes pH ao longo de 60 min. As barras representam o erro padrão (n=3).

4.1.2 Uso de diferentes tampões de pH nas soluções de tratamento
Na tentativa de manter o pH da solução de tratamento constante durante todo
o período de exposição das células de tabaco cv. BY-2, procurou-se outro tampão
com pKa mais apropriado do que o MES. O uso de tampões em células vivas nesta
faixa de pH é problemático, pois a maioria dos tampões com pKa adequado são
ácidos orgânicos (tais como citrato, acetato e succinato), podendo ser metabolizados
ou ainda afetar a permeabilidade da membrana plasmática direta ou indiretamente
(JACKSON; ST-JOHN; 1980). De fato, dos tampões biológicos conhecidos e usados,
o que apresenta pKa mais baixo é o MES.
Resolveu-se testar o tampão biftalato de potássio (BIF) que apresenta um pKa
de 4,1. Desta forma, duas concentrações deste tampão (10 e 20 mM) e uma
combinação de biftalato e MES foram inicialmente testadas (Figura 7) utilizando-se
das soluções simples, contendo apenas CaCl2 e KCl (além do tampão).
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Houve um pequeno efeito do biftalato sobre a viabilidade das células. Mesmo
sob pH controle (pH 5,6), a presença de 10mM de biftalato diminuiu a viabilidade
para cerca de 85% (Figura 7) em relação do uso de MES (95%).
Por outro lado, o tamponamento das soluções foi bastante eficiente, pois os
valores de pH das soluções de tratamento mantiveram-se constantes (Figura 8)
independente da concentração ou combinação do tampão utilizada (MES/BIF 10mM;
BIF 10 mM ou BIF 20 mM).
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Figura 7 Viabilidade de células de Nicotiana tabacum cv. BY-2 na fase log expostas
por 1h a soluções padrões de tratamento com diferentes tampões e valores de pH.
MES/BIF 10mM = combinação de MES e BIF a 10mM cada; BIF 10mM e BIF
20mM = biftalato sozinho a 10 e 20mM, respectivamente. As concentrações de
CaCl2 e KCl nas soluções foram na ordem de 2 e 10mM, respectivamente. Células
na fase estacionária mostraram-se insensíveis ao baixo pH (dados não mostrados).
As barras representam o erro padrão (n=3).
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Figura 8 Valores finais de pH das soluções de tratamento após 1h de exposição da
cultura de células Nicotiana tabacum cv. BY-2 na fase log, sob diferentes
combinações de tampões: MES/BIF 10mM; BIF 10 mM ou BIF 20 MES. As barras
representam o erro padrão (n=3).

4.1.2.1 Crescimento da cultura de tabaco na presença dos dois tampões
Diante dos resultados obtidos, o biftalato pareceu ser um bom candidato a
tampão para nossos experimentos, pois o pH foi efetivamente tamponado sem
mostrar grandes conseqüências para as células. A pequena redução na viabilidade
parecia aceitável. Kinraide e Sweeney (2001) relatam que o homopipes, tampão
usado algumas vezes para estudos em plantas na faixa de pH de 4 ao 5, inibiu o
alongamento das raízes um pouco.
No entanto, havia necessidade de confirmar que o biftalato não afetava
negativamente as células. Para isto, foi examinado o crescimento da cultura na
presença dos dois tampões (MES e BIF) (Figura 9). Observou-se um aumento no
volume de células de tabaco BY-2 ao longo do tempo (Figura 9 – foto A) quando
colocadas para crescer em meio de cultura completo com tampão MES e sob
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condições normais de crescimento. De contrapartida, a presença do tampão biftalato
inibiu o aumento do volume de células compactadas ao longo do mesmo período
analisado (Figura 9 – foto B).
A curva de crescimento da cultura em meio completo representada na Figura
9 retrata a mesma tendência no crescimento descrita por outros autores (SEALS;
RANDAL, 1997; MATSUOKA, et al, 2004; GEMPERLOVÁ, et al, 2005) onde
verificamos dois pontos marcantes: (1) entrada na fase log de crescimento aos 2
dias após o sub-cultivo em meio novo e (2) estabilidade no índice de células
compactadas caracterizando a fase estacionária a partir do 5°- 7° dia de cultivo.
Por meio da comparação do índice de células compactadas ao longo do
período de crescimento (1 semana) verificou-se efeitos nocivos do tampão biftalato
sobre o crescimento celular (Figura 9). Por algum motivo não houve crescimento da
cultura durante os 7 dias de análise. O crescimento ficou estagnado a partir do 3° dia
de cultivo, sendo praticamente nulo durante o restante do período.
A presença do tampão biftalato diminuiu a variação do pH da cultura ao longo
do período de cultivo (Figura 9). Conseqüentemente, seu dano celular foi maior, uma
vez que os valores de viabilidade celular observados foram diminuindo ao longo do
tempo. Esse efeito negativo sobre a viabilidade pode estar relacionado com baixa
absorção de íons ou mesmo competição iônica existente no meio de cultura
(MARCHENER, 1995) onde o biftalato esteve presente.
Apesar dos resultados indicarem que o biftalato inibiu o crescimento das
células em meio completo, continuou-se utilizando os dois tampões, biftalato e MES,
para efeito de comparação, pois se por um lado o biftalato foi capaz de manter o pH
estável durante o tratamento, por outro lado, sabe-se que o MES não apresenta
efeitos negativos sobre as células. Além disto, o biftalato, não afetou a viabilidade
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das células. Portanto, se os resultados com ambos os tampões forem semelhantes,
pelos menos durante o tempo de exposição da cultura a baixo pH, pode-se
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Figura 9 Crescimento da cultura de Nicotiana tabacum cv. BY-2 em meio de cultura
MS suplementado com tampão MES ou biftalato de potássio. Avaliação do número
de celular compactas (7d) e flutuações no pH do meio durante o período (7d). As
fotos exemplificam o volume de células compactadas da cultura na presença do
tampão MES (A) e biftalato (B) a partir da coleta diária de 4,5mL de suspensão em
cada tratamento. As barras representam o erro padrão (n=3).
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4.2. Caracterização da sensibilidade das células de tabaco cv. BY-2 a pH baixo
Antes de prosseguidos nas investigações dos possíveis efeitos do baixo pH e
dos tampões sobre a cultura de células de tabaco BY-2, fizemos a exposição dessas
ao longo do tempo (7dias) à solução padrão de Ca2+ (2mM); K+ (10mM) e tampão
MES (10mM), mantendo-se o pH constante (4,2) ao longo de 60 min. Observamos o
comportamento padrão de sensibilidade normal da cultura de células de tabaco
(Nicotiana tabacum) cv. BY-2 mediante a submissão das mesmas em ambientes
ácidos.
A curva de sensibilidade da cultura em condições normais de crescimento
(Figura 10) demonstra que a sensibilidade dessas células ao baixo pH ocorre
realmente na fase log (2-3d) e que a partir do 4º dia essas células tornam-se
tolerantes à alta concentração de prótons. Pode-se verificar o tamponamento do pH
do meio da cultura no decorrer das coletas diárias. Esse comportamento também foi
verificado por Pasqua et al. (2002), ao trabalhar com cultura de tecidos de tabaco (cv
Samsun) na presença do meio MS com diferentes valores de pH iniciais (3, 4, 5, 6, e
7). No final do cultivo, o pH do meio de cultura em que as células se encontravam foi
próximo ao inicial para células cultivadas em meio MS com tampão MES (5,6 ± 0,1).
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Figura 10 Viabilidade de células de Nicotiana tabacum cv. BY-2 oriunda de cultura
normal (meio MS suplementado com tampão MES) e alterado (presença do tampão
BIF) em função do tempo (curva de sensibilidade). Dados de viabilidade obtidos
após 1 h de exposição à soluções padrão contendo: Ca2+ (2 mM); K+ (10mM) e
tampão MES (10mM) a pH constante (4,2). As barras representam o erro padrão
(n=3).

4.2.1 Variação do pH das soluções de tratamento
Conforme descrito antes, optou-se pelo usar uma solução simples composta
por CaCl2 (2mM), KCl (10mM) e tampão MES ou biftalato (10mM). Em todos os
controles foram utilizadas soluções com o uso do tampão MES para efeito de
comparação.
Uma vez definido a questão dos tampões e o tempo de exposição ao pH baixo,
realizaram-se experimentos em que o pH foi variado, enquanto que os demais
fatores permaneceram constantes. Nessas condições, os valores de pH das
soluções não se mantiveram constantes ao final dos experimentos com o uso de
MES, como demonstrado anteriormente, entretanto a viabilidade celular sofreu um
aumento gradativo diretamente proporcional ao aumento do pH das soluções,
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demonstrando que a ação do baixo pH, mesmo que inicial, causa danos nas
estruturas celulares (Figura 11A e B), independente do tampão usado.
Estes resultados são um pouco diferentes do esperado, que era de uma curva
sigmóide, onde haveria uma queda mais acentuada na permeabilidade da
membrana a trypan blue quando o pH fosse sendo abaixado em torno de 4,8 a 4,5.
A manutenção do pH das soluções pelo biftalato resultou em viabilidades
celulares apenas um pouco mais baixos nos tratamentos sob pH mais ácidos (3,8 –
4,8), como mostra a Figura 11B. Assim verifica-se que a manutenção do pH
interfere, mas não sobremaneira, na viabilidade celular, ou seja, os efeitos do pH
baixo talvez ocorram nos primeiros minutos de exposição.
Testes com células na fase estacionária mostram a tolerância da cultura a
baixo pH, visto que a viabilidade da cultura alcançou valores próximos a 95% em
todas as condições (dados não mostrados).
Os danos causados pelo baixo pH podem ter alterado o atividade das ATPases
e a

composição lipídica da membrana plasmática (CARMELO et al, 1996;

CORREIA; RIVAS; BARNEIX, 1999) das células de tabaco na fase log, o que refletiu
na redução da viabilidade da cultura.
Sabe-se, no entanto, que a manutenção do pH citoplasmático para a
sobrevivência das espécies é em torno de neutro e que isso só é possível graças ao
armazenamento ou liberação dos H+ pela ATPases de membrana (YAN et al., 1998).
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Figura 11 Exposição de células de tabaco (Nicotiana tabacum) cv. BY-2 ao baixo pH
por 1h. Variações da concentração de íons hidrogênio presentes na solução de
incubação e tratamento. Testes realizados na presença do tampão MES e biftalato
de potássio. A – valores de viabilidade; B – variações no pH final após exposição. As
barras representam o erro padrão (n=3).
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4.2.2 Variação na concentração de Ca nas soluções de tratamento

O nível de cálcio em soluções onde o pH foi fixado em 4,2 foi variado tanto na
presença do tampão MES quanto na presença do tampão biftalato. A Figura 12A e B
mostram claramente que quando o nível de cálcio nas soluções de tratamento foi
aumentado, a viabilidade celular sofreu um incremente proporcional ao aumento dos
níveis desses íons. Esse aumento foi pronunciado a partir de 2mM (50% viabilidade)
atingindo valor máximo de viabilidade (92%) com 20mM de cálcio em solução. O
aumento na viabilidade celular em função do aumento do número de cátions
divalentes presentes na solução de tratamento sob baixo pH também foram
observados por Koyama et al., (2001) ao exporem raízes de plântulas de
Arabidopsis thaliana há tempos curtos (0,5 e 2 h). O pH médio das soluções após a
exposição de 60 minutos foi superior ao inicial (4,2) atingindo um valor médio de 4,6
ao final do experimento (Figura 12 A).
O uso do biftalato de potássio sob as mesmas condições de tratamento acima
(variação de cálcio) novamente favoreceu a manutenção do pH das soluções de
tratamento. No entanto, assim como no tratamento com tampão MES, o aumento
nos níveis de cálcio contribuiu para o aumento no número de células viáveis. Um
percentual de 50% de células viáveis também foi atingida com o nível de 8mM de
cálcio para este tratamento. Um aumento na concentração de cálcio para 20mM fez
com que a viabilidade da cultura atingisse níveis próximo aos do controle (94%)
mesmo sob condições de alta concentração de prótons – pH 4,2 (Figura 13B).
Possivelmente esse resultados tenham sido obtidos devido ao controle do pH
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citossólico decorrente do aumento da atividade das ATPases (H+) visto que o íons
Ca2+ e H+ atuam como mensageiros secundários (FELLE, 2001).
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Figura 12 Exposição de células de tabaco (Nicotiana tabacum) cv. BY-2 ao baixo pH
por 1 h. Variações da concentração de CaCl2 presente na solução de incubação e
tratamento. Testes realizados na presença do tampão MES e biftalato de potássio.
A – valores de viabilidade; B – variações no pH final após exposição. As barras
representam o erro padrão (n=3).
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4.2.3 Variação na concentração de K nas soluções de tratamento

Aumentos na concentração de potássio nas soluções de tratamento também
contribuíram de forma positiva na viabilidade celular, mas foram necessárias
concentrações bem mais altas do que as de Ca. Esta diferença foi aproximadamente
de uma ordem de magnitude. Deve-se a isso a capacidade desses cátions de se
ligaram à parede celular das células. Sabe-se que o potássio é assimilado pela
planta com maior rapidez do que o cálcio, pois é um íon monovalente
(MARSCHENER, 1995). A viabilidade atingiu um valor máximo para a concentração
de 80mM de K com o uso do tampão MES (Figura 13A). Níveis de íons K acima
desse patamar resultaram no declínio de viabilidade, talvez decorrente de plasmólise
insipiente observada em microscopia óptica. Assim como observado nos tratamentos
com soluções de Ca2+ o pH das soluções de K+ também se manteve ao redor de 4,6
ao final do período de tratamento (Figura 13A). O controle para este tratamento
alcançou valores de pH 5,6 e viabilidade de 87,1% ao final do tratamento (MES).
Desta maneira os resultados obtidos são suportados por diversos estudos que
demonstram que o uso de soluções simples contendo apenas CaCl2, com baixa
força iônica melhoram os efeitos agressivos da alta concentração de prótons em
raízes (KOYANA ET AL, 1995; YOKOTA; OJIMA, 1995). Quase sempre os efeitos
do baixo pH são amenizados por doses crescentes de cátions (KOYAMA, 2001).
A substituição do tampão MES por biftalato nas soluções de incubação e
tratamento acarretou numa redução do pH médio (4,6 – 4,3) ao longo do período
analisado para as soluções de potássio. Essa redução de 0,3 pontos foi suficiente
para reduzir visivelmente o nível de viabilidade celular ao longo dos tratamentos em
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relação ao uso do tampão MES. A viabilidade celular sofreu declínio somente no
tratamento onde a concentração de potássio foi de 200mM (Figura 13B).
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Figura 13 Exposição de células de tabaco (Nicotiana tabacum) cv. BY-2 ao baixo pH
por 1 h. Variações da concentração de KCl presente na solução de incubação e
tratamento. Testes realizados na presença do tampão MES e biftalato de potássio.
A – valores de viabilidade; B – variações no pH final após exposição. As barras
representam o erro padrão (n=3).

53

4.2.4 Acréscimo de sacarose na solução de tratamento
Quando se adicionou sacarose à solução de tratamento, houve um aumento
na viabilidade celular diretamente proporcional ao aumento na concentração de
sacarose na solução de pré-tratamento e tratamento (Figura 14). O pH final das
soluções de tratamento sob pH baixo (4,2) sofreu pequena variação (± 0,2).
Os efeitos protetores da alta concentração de sacarose no meio de prétratamento sob baixo pH ainda não estão totalmente elucidados. Ao que tudo indica
parece haver uma proteção mecânica a membrana plasmática.
Evidências indicam uma maior estabilidade na bicamada lipídica (proteção
física) em função de alterações no número de ácidos graxos saturados/insaturados,
(NAVARI-IZZO, et al, 1993) no entanto para afirmarmos necessitaríamos de maiores
investigações.
Embora esse aumento na viabilidade fosse obtido pela adição de sacarose
nas soluções, nenhuma das concentrações testas foram suficientes para que a
viabilidade fosse próxima ao controle (97 %). Uma percentagem de viabilidade ao
redor de 90 % foi obtido com a concentração de 100 mM.
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Figura 14 Efeito de doses crescentes de sacarose às soluções de tratamento a baixo
pH (1h) sobre a viabilidade de células de tabaco (Nicotiana tabacum) cv. BY-2 na
fase log. A adição de sacarose às soluções de tratamento foi feita na presença do
tampão MES. As barras representam o erro padrão (n=3).

4.2.5 Conteúdo de proteínas solúveis totais, aminoácidos solúveis totais e
prolina em células de tabaco (Nicotiana tabacum) BY-2 tratadas a pH baixo
A maioria dos trabalhos consultados na literatura deixa claro o papel dos
osmólitos compativeis (prolina, açúcares solúveis e aminoácidos solúveis) na
regulação do metabolismo celular principalmente mediante a situações de estresse
hídrico e salino (STINES et al., 1999; PIZA et al., 2003; YANAMINE, et al., 2004)
como forma de proteção da membrana plasmática, principalmente em plantas
adaptadas (NAKAYAMA et al, 2000).
Com relação ao conteúdo de proteínas solúveis totais extraídos do material
vegetal fresco notamos que os maiores valores foram obtidos em células na fase
estacionária de crescimento (Figura 15), independente dos valores de pH em que foi
exposta a cultura (5,6 ou 4,2) na presença da solução padrão de crescimento.
Esses resultados são esperados visto que células na fase log apresentam um

55
aumento constante na sua divisão celular em relação a células na fase estacionária
de crescimento. Isso consequentemente reflete num elevado índice mitótico

Proteínas solúveis al
(Pg g-1 MF) dv

(MATSUOKA, et al., 2004) levando a um possível aumento na síntese de proteínas.
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Figura 15 Conteúdo de proteínas solúveis totais em células de tabaco (Nicotiana
tabacum) cv. BY-2, após exposição ao tratamento com soluções simples contendo
Ca2+ (2 mM); K+ (10mM) e tampão MES (10mM) a pH baixo (4,2) e controle (5,6).
Tempo de exposição igual a 1 h. As barras representam o erro padrão (n=3).

O conteúdo de aminoácidos solúveis totais em suspensões celulares de
Nicotiana tabacum cv BY-2 são diferentes nas duas fases de crescimento estudas
(log e estacionária). A exposição da cultura ao baixo pH (4,2) não afetou a resposta
para células na fase log. Já células na fase estacionária apresentam-se com níveis
distintos de aminoácidos quando expostas ao baixo pH e tratamento padrão (Figura
16).
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Figura 16 Conteúdo de aminoácidos soluveis totais encontrado em células de
tabaco (Nicotiana tabacum) cv. BY-2 após exposição ao tratamento com soluções
simples contendo Ca2+ (2 mM); K+ (10mM) e tampão MES (10mM) a pH baixo (4,2)
e controle (5,6). Tempo de exposição igual a 1 h. As barras representam o erro
padrão (n=3).

A tendência geral dos níveis de prolina parecem obedecer o mesmo
comportamento acima descrito, ou seja, células na fase estacionária independente
do tratamento, apresentam elevados conteúdos de prolina (Figura 17). Houve um
aumento nos níveis de prolina nas células estacionárias quando submetidas ao
tratamento com baixo pH. Desta forma, parece haver uma correlação positiva entre
os níveis de aminoácidos solúveis e prolina nessa sistema celular.
Ao compararmos as Figuras 16 e 17 verificamos que a prolina constitui
grande parte dos aminoácidos solúveis com células que se encontram na fase
estacionária de crescimento. Podemos atribuir esses valores principalmente ao
próprio esgotamento natural do meio de cultura e o aumento no volume de células
por mL, caracterizando o cultivo na células estacionária (7 dias). Análise do
conteúdo total de proteínas liberadas no meio de cultura por células de Nicotiana
tabacum cv. BY-2 demonstram a presença de aproximadamente 100 proteínas
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diferentes (glicoproteínas na sua maioria) presentes no meio de cultura (OKUSHIMA,
2000).
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Figura 17 Conteúdo de prolina encontrado em células de tabaco (Nicotiana
tabacum) cv. BY-2 após exposição ao tratamento com soluções simples contendo
Ca2+ (2 mM); K+ (10mM) e tampão MES (10mM) a pH baixo (4,2) e controle (5,6).
Tempo de exposição igual a 1 h. As barras representam o erro padrão (n=3).

De acordo com os dados apresentados para proteínas solúveis totais,
aminoácidos solúveis e prolina, a pré – incubação das células a baixo pH não foi
suficiente para diminuir os níveis desses osmólitos compatíveis. Esses dados são
discordantes com os obtidos por El-Khawas (2004), que verificou que sementes
(Triticum vulgaris L. Cv. Sids) de trigo quando pré-incubados sob condições de baixo
pH (4,5) tiveram seus valores de proteínas solúveis totais, prolina e aminoácidos
diminuído sob essas condições.
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4.2.6 Recrescimento da cultura de tabaco após exposição a baixo pH

Não houve recrescimento nos tratamentos envolvendo baixo pH (4,2 e 4,8)
por outro lado, a presença de sacarose (88mM) na solução com baixo pH (4,2)
favoreceu a manutenção da viabilidade celular e o aumento no índice de
compactação das células ao longo de todo o período (Figura 18).
A partir do 2° dia de recrescimento nota-se aumento na viabilidade celular da
cultura sob condições normais (CT) e no tratamento a baixo pH onde foi suprido de
sacarose. Possivelmente devido à proteção física desse componente às membranas
celulares. Esse aumento na viabilidade também pode ser acompanhado através do
índice de células compactadas no mesmo período de análise (dados não
mostrados).
Com base nos resultados acima apresentados a caracterização inicial da
cultura quanto ao baixo pH foi padronizada. Essa etapa foi crucial para o
desenvolvimento final do trabalho.
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Figura 18 Recrescimento de células de Nicotiana tabacum cv. BY-2 na fase log,
após exposição (1h) ao tratamento com soluções simples contendo Ca2+ (2 mM); K+
(10mM) e tampão MES (10mM) em pH baixo (4,2; 4,8), pH 4,2 acrescido de 3% de
sacarose e pH controle (5,6). As barras representam o erro padrão (n=3).

4.3 Avaliação do possível papel das ATPases na sensibilidade celular a pH
baixo

4.3.1 Adição de dicicloexilcarbodiimida (DCCD) nas soluções de tratamento
A dicicloexilcarbodiimida (DCCD) é um inibidor da atividade H+-ATPásica.
Para examinar se uma inibição de ATPases teria algum efeito sobre a sensibilidade
a pH baixo, o DCCD foi adicionado na solução padrão de lavagem e tratamento.
A presença de DCCD nas soluções de tratamento, tanto a pH 4,2 quanto a
5,6, praticamente não alterou a viabilidade das células de BY-2 (Figura 19A) que
estavam na fase estacionária de crescimento (7d). Por outro lado, a adição de
DCCD às soluções de lavagem e tratamento levou a uma redução na viabilidade das
células da fase log (2d), tanto nas soluções a pH 4,2 quanto a pH 5,6.
Curiosamente, a presença de 160µM de DCCD parece não ter afetado muito a

60
viabilidade em qualquer dos tratamentos, tanto nas células da fase log quanto da
fase estacionária.
Como o DCCD é solubilizado em etanol, foram realizados controles com o
objetivo de verificar possíveis efeitos do etanol sobre a viabilidade celular. Para
tanto, foi usado a concentração máxima de etanol, correspondente ao tratamento de
DCCD a 160µM, diluído às soluções de lavagem e tratamento (Figura 19A).
Como já discutido, as células de tabaco BY-2 são insensíveis ao baixo pH na
fase estacionária de crescimento (VITORELLO et al, 2005). No entanto, pelo uso de
inibidores de ATPases objetivou-se alterar esse padrão de resposta, ou seja, tornálas sensíveis à alta concentração de prótons, uma vez que a inibição das ATPases
poderia levar estas células a tornaram-se sensíveis ao baixo pH. No entanto, isto
não ocorreu.
A inibição de ATPases, pelo uso de DCCD, não pareceu ter qualquer relação
com a sensibilidade a pH baixo. Em células na fase estacionária, a aplicação de
DCCD não teve efeito sobre a viabilidade das células tratadas tanto a pH 4,2 quanto
a pH 5,6. A única exceção talvez foi nas células tratadas com 160ȝM de DCCD e pH
4,2, onde observou-se pequena queda na viabilidade das células da fase
estacionária.
Já nas células da fase log, a aplicação de DCCD reduziu a viabilidade das
células tratadas tanto a pH 4,2 quanto a pH 5,6, indicando que estas células, ao
contrário das células da fase estacionária, são sensíveis à inibição de ATPases, mas
que isto ocorre por motivos não relacionados ao pH externo. Não se conhece o
motivo da recuperação da viabilidade celular quando o DCCD foi aplicado na
concentração de 160ȝM nestas células.
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Células internodais de algas (Chara corallina) expostas à concentração de
75ȝM de DCCD tiveram sua atividade de bombeamento de prótons da membrana
plasmática diminuída para zero (TSTSUI; OHKAWA, 2001), possivelmente devido à
ligação covalente do DCCD ao grupo carboxil dos resíduos de aminoácidos em
domínios hidrofóbicos de várias proteínas de membranas (RUBAN, et al, 1998),
através de mudanças conformacionais, levando indiretamente a inibição da hidrolise
de ATP (HAROLD., BAARDA, 1969). Esses resultados são concordantes com os
obtidos com células de tabaco cv BY-2 na fase log de crescimento (Figura 19A e B).
Os movimentos nictináticos das folhas de Phaseolus coccineus L. foram estudados
por Bialczyr e Lechowshy (1990) através do bloqueio dos canais de cálcio e pelo uso
do DCCD, inibidor não específico das H+-ATPases. O uso do DCCD na
concentração final de 20ȝM foi suficiente para que houvesse uma diminuição de K+ e
malato nas folhas dessa leguminosa, justificando assim, o uso desse composto em
estudos in vivo.
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Figura 19 Efeito do DCCD sobre a viabilidade da cultura de células de tabaco BY-2
em diferentes fases de crescimento, log (2d) e estacionária (7d). Os acréscimos de
DCCD foram realizados em soluções padrão de tratamento composta por CaCl2;
KCl+ e MES (2:10:10 mM) com o pH inicial de tratamento ajustado para 5,6 (A) e 4,2
(B). A viabilidade na presença de 0,1% de etanol foi próxima ao tratamento sem a
presença do inibidor, tanto a pH 4,2 (log 37,9% e estacionária 95,2%) quanto a pH
5,6 (log 82% e estacionária 95,1%), dados não apresentados. As barras
representam o erro padrão (n=3).
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4.3.2 Adição de ortovanadato de sódio (Na3VO4) nas soluções de tratamento
O ortovanadato de sódio é utilizado com frequência in vitro e in vivo como
inativador da atividade ATPásica da membrana plasmática. As concentrações de
ortovanadato utilizadas nos tratamentos (0,5, 1, 5 e 10 mM) foram maiores do que
as usadas convencionalmente.
Na Figura 20A pode-se notar um decréscimo acentuado na viabilidade celular
da cultura na fase log e estacionária que foram submetidas ao tratamento padrão
convencional acrescidos de 1mM de ortovanadato de sódio a pH 5,6. Os efeitos
nocivos sob a viabilidade da cultura foram mais severos nas células na fase log,
como esperado, uma vez que as mesmas são sensíveis ao baixo pH. Assim, tornouse evidente a ação do vanadato sobre a atividade ATPásica. Os aumentos na
viabilidade da cultura em concentrações acima de 1mM podem estar relacionadas
diretamente com a especiação do vanadato em soluções em função do pH do meio
de tratamento.
O efeito inibitório do ortovanadato é dependente de diversos fatores. O
ortovanadato pode formar espécies monoméricas, pentâmeros, e até decâmeros
(WELCH, 1973; MESSMORE; RAINES, 2000) - favorecidos principalmente pela alta
concentração do componente na presença de baixo pH.
No entanto, seu feito inibitório sobre as ATPases tem sido controvertido.
Assim, fez-se necessário a avaliação das possíveis especiações desse componente
dentro de cada uma das diferentes concentrações utilizada, bem como a interação
com os outros componentes das soluções de pré-incubação e tratamento (VISUAL
MINTEQ, 1998). O uso de soluções ácidas (pH 4,2) normalmente não afeta a
viabilidade da cultura de BY-2 na fase estacionária de crescimento (SOUZA, 2004,
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VITORELLO et al, 2005), no entanto, o acréscimo de 0,5, 1, 5 e 10mM de
ortovanadato de sódio, diminuíram gradativamente a viabilidade da cultura nessa
fase

de

crescimento,

possivelmente

relacionada

ao

efeitos

inibitórios

do

ortovanadato na atividade das ATPases da membrana (Figura 20A). Os resultados
indicam que células de tabaco (Nicotiana tabacum) cv. BY-2 na fase estacionaria de
crescimento apresentam mecanismo adaptativo para suportar alta concentração de
prótons. Isso se confirma a partir do memento que foi usado o inibidor de ATPases
do tipo P, ortovanadato de sódio, também relacionado com acidificação da parede
celular (BOGOSLAVSKY; NEWMANN, 1998). Através de mecanismo semelhante,
células de leveduras na fase estacionária suportam acidez do meio externo,
mantendo seu pH estável por meio de extrusão de prótons (WACH; GRÄUBER,
1991; CARMELO, et al, 1996; VALLI et al., 2005). No entanto, os valores de
ortovanadato utilizadas nos trabalhos acima citados foram na ordem de 0,1 – 1 mM.
Segundo Wach e Gräuber (1991) o vanadato atua como uma espécie de
enzima depois da liberação do Pi não inibindo a protonação da enzima, assim o ATP
é quebrado sendo o ADP + Pi liberados. Possivelmente o vanadato se liga
estabilizando formas não protonadas da enzima. Estudos in vivo indicam o seu efeito
sob o potencial da membrana plasmática (ex. Nitella translucens) por meio da
despolarização permanente da mesma. No entanto, o vanadato não é permeável a
algumas membranas biológicas, ou então, algumas espécies de plantas possuem
mecanismos

de

desintoxição

desse

elemento

químico

(CRUZ-MEIRELES,

ORTEGA-BLAKE, 1991). A presença de Ca2+ favorece a absorção de vanádio pelas
células, uma vez que o cálcio mantêm a integridade das membranas (WELCH,
1973).
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Quando células na fase log de crescimento foram expostas sob as mesmas
soluções de tratamento, a resposta foi semelhante, exceto para soluções com
concentração de 5mM de ortovanadato de sódio, onde a viabilidade foi aumentada.
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Figura 20 Efeito do ortovanadato de sódio (Na3VO4) sobre a viabilidade da cultura
de células de tabaco BY-2 em diferentes fases de crescimento: log (2d) e
estacionária (7d). Os acréscimos de Na3VO4 foram realizados em soluções padrão
de tratamento composta por CaCl2; KCl+ e MES (2:10:10 mM) com o pH inicial de
tratamento ajustado para 5,6 (A) e 4,2 (B). A exposição ocorreu por um período de 1
h. As barras representam o erro padrão (n=3).
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4.3.3 Pré-tratamento das células com fusicocina (FC)
A fusicocina é conhecida por estimular a extrusão de H+ e absorção de K+ em
células vegetais. Essa fitotoxina exerce influência no transporte de solutos,
crescimento, transpiração, germinação de sementes e metabolismo, tendo como
conseqüência secundária ativação das ATPases da membrana plasmática (MARRE,
1979), através da formação do complexo H+-ATPase-14-3-3 (KANCZEWSKA, et al.,
2005). Além disso, a presença de fusicocina (FC) na concentração de 20 ȝM
estimula um rápido e significativo aumento no nível de proteína regulatória das
ATPases (14-3-3) no citoplasma celular, no entanto, esse aumento pode não estar
ligado a ativação da ATPases. Essas mudanças acarretam alterações no nível de
Ca2+ e ATP das células ( TODE; LÜTHEN, 2001;MALERBA, et al, 2003; MALERBA,
et al., 2004). Ao que tudo indica, também existe uma estreita correlação entre ação
da fusicocina no estímulo do crescimento e a concentração de íons potássio
presente na solução de tratamento (TODE; LÜTHEN, 2001).
Em nossos experimentos, a adição de FC ao meio de cultura por um tempo
de 2 ou 4 horas parece não ter afetado a viabilidade celular das células de tabaco
(Figura 21), exceto em células no estágio log de crescimento. Essa diminuição na
viabilidade foi verificada no tempo final de exposição (4 horas). Os tratamentos
controles compostos por apenas: (1) isopropanol 0,1% (ISO); (2) culturas
manipuladas sob as mesmas condições de tratamento, permaneceram com a
viabilidade celular praticamente inalterada, independente do estágio de crescimento
da cultura.
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Figura 21 Adição de fusicocina (0,5ȝM) e isopropanol (0,1%) diretamente ao meio de
crescimento com células de tabaco (Nicotina tabacum) BY-2. Ao longo do tempo
exposição foram realizadas 2 coletas de dados (2 e 4 horas) de viabilidade. O
tratamento controle para células log e estacionária é representado por células sob
condições normais de crescimento, somente com manipulação da cultura. As barras
representam o erro padrão (n=3).

Após o período de exposição a fusicocina fez-se a exposição desse mesmo
grupo de células tratadas ao procedimento convencional de exposição a solução de
baixo pH. Durante este período verificou-se que o pH nas soluções 4,2 variou
(4,91ĺ 5,2) no final do tempo da exposição. Diferente disso, nas soluções onde o
pH inicial era de 5,6 a variação foi menor (5,7ĺ 5,88) - (Figura 22). Esses resultados
são discordantes dos obtidos por Kanczewska et al (2005), onde a acidificação do
meio extracelular (7,0 ĺ 4,2) foi observada a partir do momento em que se expôs a
cultura de Nicotiana tabacum BY-2 na fase estacionária (7 dias) na presença desse
ativador das ATPases de membrana. No entanto, sabe-se a ativação do complexo
H+-ATPase-14-3-3, dependente da fosforilação protéica (WÜRTELE et al, 2003). A
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ativação é irreversível, independentes do domínio terminal a que a FC se liga - C ou
R (BUCKER et al, 2006).
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Figura 22 Valores de pH final das soluções de tratamento de células de tabaco
(Nicotiana tabacum) cv. BY-2. Os dados de variação do pH são provenientes de
células previamente expostas por 4 horas na presença de fusicocina (0,5ȝM) ou
isopronol (0,1). As barras representam o erro padrão (n=3).

A exposição de células de tabaco na fase log de crescimento a fusicocina por
4 horas afetou a permeabilidade da membrana plasmática de forma negativa, seus
efeitos podem ser constatados na Figura 23, onde a viabilidade da cultura foi
reduzida de aproximadamente 98 % para 67% após exposição a solução padrão a
pH (5,6). Por outro lado, o uso de solução simples sob alta concentração de íons
hidrogênio (pH 4,2) não surtiu efeito sob as células que vieram da fase log e
expostas à fusicocina, revelando um possível efeito da droga na ativação das
ATPases de membrana plasmática. Raízes de milhos intactas quando submetidas
ao tratamento com 1ȝM de FC apresentaram crescimento estimulado. Esses
resultados são decorrentes de alterações na corrente de prótons regulados pela
acidificação do pH ou FC e restringidos pelo aumento no pH e na concentração de
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AIA, podendo ser decorrente de outros componentes presentes no meio de cultura
(MILLER; GOW, 1989; BUCKER et al, 2006). Os resultados são concordantes com
os obtidos por Olivari et al. (1998) que expuseram sementes de rabanete (Raphanus
sativus C. cv. Tondo Rosso) com fusicocina (5ȝM) por 3h e apresentaram aumento
na atividade das ATPases de membrana plasmática. Além disso, a embebição de
sementes de sorgo por 1 h na presença de 5ȝM de FC aumentou o conteúdo de
água nas sementes e estimulou a protusão, proliferação e o crescimento radicular
(LUTSENKO et al., 2005).
O contrário foi verificado nos tratamentos controle, que não passaram pela
adição da droga (Figura 23). Células na fase estacionaria não tiveram seu padrão de
sensibilidade alterada após a aplicação do tratamento com soluções simples sob
baixo pH ou pH controle (5,6).
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Figura 23 Percentagem de células (Nicotiana tabacum) cv. BY-2 na fase log e
estacionária. Dados de viabilidade obtidos após 1 h de exposição à soluções padrão
contendo: Ca2+ (2 mM); K+ (10mM) e tampão MES (10mM) a pH constante (4,2).
Células provenientes de tratamento prévio com fusicocina (0,5ȝM); isopropanol
(0,1%). As barras representam o erro padrão (n=3).

4.4 Sensibilidade ao pH baixo em fases do ciclo celular em células
sincronizadas de BY-2

Altos índices mitóticos tem sido obtidos em células de ponta de raiz de
diversas espécies por meio da sincronização do ciclo celular com hidroxiuréia (HU).
Esse composto inibe de forma reversível a produção de desoxiribonucleotídeos,
bloqueando a síntese de DNA (FREEMAN, et al., 2003) e, portanto, mantendo o
ciclo celular na interfase. Uma vez que a HU é retirada, o ciclo prossegue
normalmente, com um elevando taxa de sincronia (PAN et al., 1993).
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Logo após a retirada da propizamida o indice mitótico permaneceu próximo a
zero (Figura 24A (34h)), acredita-se que a maioria das células estavam entre as fase
G1/S do ciclo celular (PANCHAIS et al., 2000), no entanto, sabe-se que nem todas
as células de tabaco amostradas no periodo após a retirada da propizamida (33-39h)
estavam na metáfase (SAMUELS, et al., 1998).
Um maior número de células em mitose foi verificado em células com 39
horas de idades que passaram pela sincronização, ou seja, após a retirada da
propizamida (que mantem a maioria das células em metáfase, devido a sua ação na
despolimeração dos microtúbolos, PANCHAIS et al., 2000), resultando na entrada
das células em mitose (34h), demonstrado na Figura 24A.
Por outro lado, informações coletadas por Gemperlová et al. (2005), através
do levantamento do índice mitótico ao longo da ciclo de cultivo das células (7 dias)
revela que no período correspondente a fase log (2 dias após a inoculação da
cultura ao meio novo) tem-se os maiores índices mitóticos, que no caso de células
de tabaco BY-2 chega a 10 %. Uma vez que o maior pico de mitose foi verificado
em células com 38 e 39 horas de idade (Figura 24A) deveria ter sido feita
amostragem para conferencia dos índices mitóticos por uma período maior que o
observado (ex. 40, 41, e 42 horas).
Os índices de sincronização alcançado neste trabalho estão relativamente
baixo (26%) quando comparados com outros trabalhos. Nagata et. al (1992) e Sorrel
et al (2001) obtiveram um índice próximo de 45-50%, utilizando-se de afidicolina ao
invez de Hidroxiuréia como bloqueio das células na fase G1/S do ciclo celular.
Embora a hidroxiuréia tenha sido utilizada com freqüência na sincronização
de células meristemática de raiz, seu efeito sobre suspensão celular de tabaco (BY2) parece não ter sido tão pronunciada (Figura 24B), uma vez que índice mitótico
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nessa cultura chegou apenas a 26%. Torres et al. (2003) ao exporem raízes de uma
espécie de cerrado - Baru (Dipteryx alata Vog) a 3,5 mM de HU obtiveram índices
altamente satisfatório na sincronização do ciclo celular.
Ao compararmos os índices de sincronização em células de tabaco BY-2
obtidos por Jang et al. (2005) e Kodata et al. (2004) verificamos que a substituição
da afidicolina (4ug/mL) pela hidroxiuréia (20mM) favoreceu o deslocamento do índice
mitótico ao longo do tempo. O pico mitótico ápos remoção da droga que antes ficava
entre 6 e12 horas, foi deslocado para 10 e 15 horas após a remoção da hidroxiuréia.
Na Figura 24B não se nota diferença na sensibilidade ao baixo pH entre
células que passaram pela sincronização (HU e PZ). A presença de propizamida
não afetou a sensibilidade da cultura quando exposta a solução 2:10:10 a baixo pH
sob condição controle a pH 5,6 (Figura 24B – 32 horas).
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Figura 24 (A) Representa o índice de células sincronizadas ao longo do período.
Setas indicam a remoção (-) ou presença (+) de Hidroxiuréia (Hu) ou Propizamida
(PZ). (B) Representa a viabilidade celular de células de tabaco Nicotiana tabacum
cv. BY-2 que passaram pelo protocolo de sincronização na presença de hidroxiuréia
(20 mM) por 24 horas e Propizamida (6 µM) por 9 horas e em seguidas foram
expostas por 1 h à soluções padrão contendo: Ca2+ (2 mM); K+ (10mM) e tampão
MES (10mM) a pH constante (4,2). As barras representam o erro padrão (n=3).
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4.5 Possíveis alterações estruturais decorrentes da exposição a pH baixo

4.5.1 Microscopia de luz convencional: cortes semi-finos
Por meio da análise dos cortes semi-finos realizados no material previamente
fixado em resina Sprum (apresenta baixa viscosidade, alto poder de infiltração e
preservação do material biológico – BALDINI, et al., 1998) podemos observar
algumas diferenças quanto à estruturação de alguns componentes celulares entre os
diferentes tratamentos.
Ao compararmos o formato das células na fase log com estacionária, notamos
nessas últimas um formato regular, possivelmente devido a uma maior
reestruturação da parede celular (Figura 25A e B x C e D) aumentando assim o
suporte das células ao baixo pH possivelmente devido a uma maior concentração de
cálcio (MARCHENER, 1995; LU; SUCOFF, 2001). Células na fase estacionária
parecem não ter sofrido efeito da alta concentração de prótons, uma vez que seu
componente nuclear apresenta-se totalmente regular nas condições de baixo pH
(4,2), como mostrado na Figura 25C. Já por outro lado, ao compararmos as Figuras
25A e B observamos a ocorrência de distorções no padrão nuclear, principalmente
no nucléolo.
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Figura 25 Microscopia óptica convencional de célula de tabaco cv. BY-2 em diferentes fases
de crescimento e desenvolvimento (log e estacionária) submetidas a pré-lavagem e
tratamento a soluções simples (2:10:10) a pH 4,2 e 5,6. A e B corresponde a células na
fase log de crescimento submetidas respectivamente a pH 4,2 e 5,6. C e D corresponde a
células na fase estacionária de crescimento submetidas respectivamente a pH 4,2 e 5,6.
Aumento 1000 vezes. Setas indicam o núcleo celular.
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4.5.2 Microscopia eletrônica de transmissão

Os resultados obtidos são consistentes com os observados em microscopia
de luz, e confirmam os efeitos nocivos da alta concentração de prótons em células
na fase log de crescimento, principalmente quanto a sua organização nuclear (Figura
26 A). O núcleo das células na fase log (pH 5,6) e estacionária sob as diferentes
condições de pH testada, (4,2 e 5,6) não foi afetado. Essa confirmação foi feita a
partir do memento que as micrografias geradas foram comparadas com as obtidas
por Takatsuka et al. (2004) em células de tabaco cv. BY-2 com 4 dias de idade sob
condições de tratamento controle.
Ao que tudo indica, células na fase estacionária parecem possuir um maior
número de vacúolos ao redor do núcleo (Figura 26C), o que poderia estar associado
ao maior acúmulo de H+ no seu interior. No entanto, maiores detalhes deveram
investigados, para tanto, sugeríamos um estudo mais detalhada, com a realização
de novas micrografias eletrônica de varredura do material sob as mesmas condições
de estudo.
As informações geradas foram obtidas principalmente através da observação
dos trabalhos das micrografias contidas nos trabalho de Olmos et al, (2003); Winicur
et al, (1998) e Blee et al (2001).
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Figura 26 Micrografias de célula de tabaco cv. BY-2 em diferentes fases de crescimento
e desenvolvimento (log e estacionária) submetidas a pré-lavagem e tratamento a
soluções simples (2:10:10) a pH 4,2 e 5,6. A e B corresponde a células na fase log de
crescimento submetidas respectivamente a pH 4,2 e 5,6. C e D corresponde a células na
fase estacionária de crescimento submetidas respectivamente a pH 4,2 e 5,6. cit =
citoplasma; v = vacúolo; Nc nucléolo; mt = mitocôndria; t = tonoplasto, Lm = Lamédia
média. Aumento 3000 vezes. Barras representam 20 ȝm.
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4.6 Perfil protéico da membrana plasmática de células sensíveis e tolerantes
expostas ou não a pH baixo
Os dados obtidos com a eletroforese bidimensional de frações enriquecidas
de membrana plasmática nos permitem inferir que existe uma diferença no número e
na localização dos spots ao longo dos géis de poliacrilamida (Figuras 27 e 28A e B)
nos diferentes períodos de crescimento analisado.
A exposição de células na log ao tratamento sob alta concentração de íons
hidrogênio resulta na omissão de algumas proteínas de baixo peso molecular
(abaixo de 50 KDa), quando comparada ao controle (pH 5,6), apresentado na Figura
27B. Além disso, proteínas que estão sendo expressas na fase log sob condições
controle (pH 5,6) não são expressas sob condições de baixo pH.
Nas Figuras 28A e B estão presentes os spots obtidos das frações
enriquecidas com membrana plasmática de células de Nicotiana tabacum cv. BY-2,
na fase estacionária que passaram pelo tratamento com baixo pH e tratamento
controle (pH 5,6) respectivamente. Ao compararmos esses géis com os da fase log
de crescimento, observamos a redução no número de proteínas (Figura 27 A e B).
Acredita-se que esta resposta tenha sido obtida em função do próprio metabolismo
celular da cultura nesse período, que se torna mais lento. Células na fase log de
crescimento apresentam elevado indice mitótico (MATSUOKA, et al., 2004) o que
possivelmente acarretaria num aumento na síntese de proteínas.
A redução no número de spots foi observado principalmente no lado ácido do
gel sob condições de baixo pH (pH 4,2) e controle (pH 5,6) nas células na fase
estacionária. De contrapartida, células de tabaco BY-2 ao longo do ciclo celular
(7dias) secretam mais de 100 proteínas no meio de cultura. Constituindo-se na sua
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maioria de glicoproteínas ligadas fracamente à parede celular. Ao que tudo indica é
exatamente na fase estacionaria de crescimento que ocorre a regulação da síntese
e degradacão protéica nessa cultura de células (Okushima et al, 2000). No entanto,
para traçarmos qualquer tipo de similaridade teríamos que fazer a digestão e o
sequenciamento dos spots em questão.
Por outro lado, o maior número de proteínas foram expressas sob condições
de pH 5,6 em frações enriquecidas com membrana plasmática de células que se
encontravam na fase log de crescimento (Figura 27 B).
Já o efeito do tratamento com baixo pH também influenciou negativamente a
resolução, refletindo na revelação dos géis, necessitado ser melhor compreendido
para uma futura descrição dos resultados.
Vale ressaltar que a substituição do CHAPS (detergente desenvolvido
especialmente para solubilização de proteínas de membranas pelo ASB14 CHEVALLET, et al., 1998; SANTONI, et al., 1999) aumentou o número de spots
(proteínas hidrofóbicas) ao longo de processo de ajuste de metodologia para
adequação da metodologia (dados não mostrados). No protocolo desenvolvido por
Laukens et al. (2004), para células de tabaco cv. BY-2 foram descritas mais de 1000
proteínas totais num único gel para células na fase exponencial de crescimento. No
entanto, os autores não se utilizaram de detergentes ziteriônico, como no nosso
caso, ASB14 que poderia ter elevado ainda mais o número de proteínas
solubilizadas. Ao compararmos o gel de referência obtido por Laukens et al (2004)
para células de tabaco BY-2 com os nossos géis, verificamos o aparecimento de
proteínas na região básica dos géis obtidos com frações enriquecidas com
membrana plasmática.
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Em síntese, a análise proteômica reflete a expressão dos genes expressos na
forma de proteínas em função de uma determinada mudança ambiental. O estudo
das proteínas de membrana é de extrema importância para conhecermos como os
nutrientes são transportados para dentro das células, como as moléculas tóxicas são
exportadas e os mecanismos energéticos e fotossintéticos envolvidos no processo.
Independente disso, antes de qualquer coisa, faz-se necessário o processo de
isolamento das proteínas de membrana (AIVALIOTIS, et al, 2004).
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Figura 27 Eletroforese bidimensional de frações enriquecidas com membrana
plasmática de células de tabaco cv. BY-2. A = Frações enriquecidas de células de
tabaco na fase log, submetidas ao tratamento padrão com pH 4,2; B= Frações
enriquecidas de células de tabaco na fase log submetidas ao tratamento padrão
com pH 5,6. . Fita carregada em 75ȝg de proteínas.
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Figura 28 Eletroforese bidimensional de frações enriquecidas com membrana
plasmática de células de tabaco cv. BY-2. A = Frações enriquecidas de células de
tabaco na fase estacionária, submetidas ao tratamento padrão com pH 4,2; B=
Frações enriquecidas de células de tabaco na fase estacionária submetidas ao
tratamento padrão com pH 5,6. Fita carregada em 75ȝg de proteínas.
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5 CONCLUSÕES
1. Células de tabaco (Nicotiana tabacum ) cv. BY-2 na fase log da cultura são
sensíveis a pH baixo enquanto células na fase estacionária são tolerantes;
2. O período inicial de exposição a altas concentrações de íons hidrogênio
parece ser o mais importante, pois mesmo havendo aumentos no pH ao longo
do período de exposição (1h) na presença do tampão MES, a viabilidade
celular foi semelhante aos tratamentos realizados na presença do tampão
biftalato que foi eficaz na manutenção do pH.
3. Não houve redução na viabilidade quando o biftalato foi usado, mas a
presença deste tampão inibiu o crescimento da cultura. Esse evento merece
ser melhor estudado em experimentos futuros;
4. Aumentos nas concentrações de Ca2+ e de K+ amenizaram o efeito do pH
baixo sobre a viabilidade celular;
5. Também existe um relação positiva entre os aumentos na concentração de
sacarose na solução de tratamento ao baixo pH e a viabilidade celular,
necessitando ser melhor estudado. O efeito protetor da sacarose pôde ser
observado nos experimento de recrescimento celular;
6. A inibição de ATPases, pelo uso de DCCD, não pareceu ter qualquer relação
com a sensibilidade a pH baixo.
7. Tanto células de tabaco na fase log quanto estacionária foram sensíveis à
aplicação de ortovanadato de sódio. Em células da fase estacionária, este
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efeito foi mais acentuado a pH 4,2, sugerindo que nestas células, as H+ATPases do tipo P da membrana plasmática podem ter algum papel na
tolerância destas células ao baixo pH.
8. Os resultados do pré-tratamento das células com fusicocina antes de serem
tratadas com as soluções com diferentes valores de pH ainda não permitem
conclusões, pois não foi possível determinar se as ATPases foram ativadas
pela aplicação da fusicoccina .
9. Os cortes anatômicos juntamente com o detalhamento ultra-estrutural
denotam os efeitos nocivos da alta concentração de íons H+ sob o núcleo,
celular, mais precisamente, sob o nucléolo, isso tudo decorrente de possível
alteração na estruturação da membrana plasmática (merece melhor
detalhamento).
10. Ao que tudo indica existe uma padrão diferencial entre as proteínas presentes
na membrana plasmática de células de tabaco BY-2 na fase log e
estacionária (eletroforese bidimensional). De acordo com a literatura, enzimas
do tipo ATPases estão envolvidas nesse processo, para tanto faz-se
necessário um estudo detalhado dessas proteínas em especial. Além disso, o
estudo proteômico funcional pode servir de ferramenta adicional no
acompanhamento

de

(ROSSIGNOL, 2001).

problemas

relacionados

ao

estresse

ambiental
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APÊNDICE A - Tabela 1
Tabela 1. Composição do meio de cultura MS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

SAIS

mg/L

KNO3
NH4NO3
CaCl.2H2O
MgSO4.7H2O
KH2PO4
MnSO4.H2O
H3BO3
ZnSO2.7H2O
KI
Na2MoO4.2H2O
CuSO4.5H2O
CoCl2.6H2O
FeSO4
Na2-EDTA

1900.000
1650.000
439.780
370.017
170.000
16.900
6.200
8.600
0.830
0.250
0.025
0.026
28.700
37.520

Murashige e Skoog (1962)

PM - g
101.110
80.040
147.020
246.480
136.090
169.020
61.830
287.540
166.010
241.950
249.680
237.930
287.000
375.200

Estoque
0,1 M
10,111g/L
8,004g/L
14,702g/L
24,648g/L
13,609g/L
1,690g/0,1L
0,618g/0,1L
2,875g/0,1L
1,660g/0,1L
2,420g/0,1L
2,500g/0,1L
2,380g/0,1L
2,87g/0,1L
3,752g/0,1L

Vol-mL/L Molar
187.914
206.147
29.913
15.012
12.492
1.000
1.003
0.299
0.050
0.010
0.001
0.001
1.000
1.000

0.0187914153
0.0412293853
0.0029912937
0.0015012050
0.0012491733
0.0000999882
0.0001002749
0.0000299089
0.0000049997
0.0000010333
0.0000001001
0.0000001093
0.0001000000
0.0001000000
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ZKLFK KDYH EHHQ ODUJHO\ LJQRUHG LQ WKLV ¿HOG ,Q SDUWLFXODU
ZHHPSKDVL]HWKHSRVVLEOHUROHRIFHOOXODUHIIHFWVRIORZS+
LQ$O WR[LFLW\ WKH LPSRUWDQFH RI H[DPLQLQJ QRQJHQRW\SLF
YDULDWLRQVLQVHQVLWLYLW\WR$ODQGGLVFXVVHYLGHQFHVXSSRUWLQJ
WKHSRVVLELOLW\WKDW$OLQWHUDFWVZLWKFRPSRQHQWVRIWKH&:
30&6.FRQWLQXXP7KHPHFKDQLVPVRI$OUHVLVWDQFHKDYH
EHHQWKHIRFXVRIVHYHUDOUHFHQWUHYLHZVDQGDUHUHIHUUHGIRUD
PRUHGHWDLOHGDFFRXQW 0DDQG)XUXNDZD6DPDFDQG
7HVID\H.RFKLDQHWDO 
&+(0,675<$1'%,2&+(0,675<2)$O
5(/(9$177272;,&,7<
 $OXPLQXP LV WKH PRVW DEXQGDQW PHWDO DQG WKH WKLUG
PRVW FRPPRQ HOHPHQW LQ WKH HDUWK¶V FUXVW 0LQHUDO VRLOV
FRQWDLQ ODUJH DPRXQWV RI $O PRVW RI ZKLFK LV ORFNHG LQ
DOXPLQRVLOLFDWHV RU$O R[LGHV RI WKH FOD\ IUDFWLRQ DQG GRHV
QRWSRVHDWR[LFLW\KD]DUG8SRQVRLODFLGL¿FDWLRQDIUDFWLRQ
RI WKLV$O EHFRPHV VROXEOH DQG SRWHQWLDOO\ WR[LF WR SODQWV
7KXVDFLGLFPLQHUDOVRLOVDUHSUDFWLFDOO\V\QRQ\PRXVZLWK
$OWR[LFLW\
 $OXPLQXPKDVDKLJKLRQLFFKDUJHDQGVPDOOLRQLFUDGLXV
UHVXOWLQJLQWKHVHFRQGODUJHVWFKDUJHWRUDGLXVUDWLR ]U  
%HFDXVHRIWKLV$OVWURQJO\SRODUL]HVWKHZDWHUPROHFXOHVLQ
LWV K\GUDWLRQ VKHOO $OXPLQXP LV FRRUGLQDWHG E\ VL[ ZDWHU
PROHFXOHVLQDQRFWDKHGUDOFRQ¿JXUDWLRQ7KHKLJKGHJUHHRI
SRODUL]DWLRQRIWKH2+ERQGFDQUHVXOWGHSHQGLQJRQWKHS+
RIWKHPHGLXPLQWKHGLVVRFLDWLRQRIRQHRUPRUHSURWRQV
$O +2 ±$O +2  2+ +
 $OXPLQXP WKHUHIRUH XQGHUJRHV D ZHOONQRZQ S+
GHSHQGHQWK\GURO\VLVVHULHV 2UYLJ )RUVLPSOL¿FDWLRQ
WKHVH IRUPV RI $O DUH UHSUHVHQWHG ZLWKRXW GHVLJQDWLQJ WKH
DVVRFLDWHGZDWHUPROHFXOHVDVLQ$ORU$O 2+ QQ
 7KH QHXWUDO $O K\GUR[LGH VSHFLHV $O 2+  LV WKH
SUHGRPLQDQW IRUP RI $O DW QHXWUDO DQG VOLJKWO\ DFLGLF S+
YDOXHV7KXV$OLVODUJHO\LQVROXEOHXQGHUWKHVHFRQGLWLRQV
$W S+ YDOXHV DERYH  $O 2+  LV IRUPHG DQG $O LV
VROXEOH DJDLQ 8QGHU FRQGLWLRQV ZLWK D KLJK $O2+ UDWLR
SRO\QXFOHDU VSHFLHV FDQ IRUP IURP $O 2+  RI ZKLFK
WKH ³$O´ WULGHFDPHULF SRO\FDWLRQ LV SUREDEO\ WKH PRVW
LPSRUWDQW 3DUNHUDQG%HUWVFK ,QDGGLWLRQK\GURO\VLV
DQGVROXELOLW\RI$OFDQEHJUHDWO\DIIHFWHGE\FKHODWLRQ$
PRUHGHWDLOHGWUHDWPHQWRIWKHFKHPLVWU\DQGVSHFLDWLRQRI$O
LQVRLOVFDQEHIRXQGLQ+LUDGDWH  
 7KHJHQHUDOSULQFLSOHVRIWKHFKHPLVWU\RI$OUHOHYDQWWR
LWV ELRORJLFDO LQWHUDFWLRQV KDYH EHHQ HVWDEOLVKHG IRU VRPH
WLPHQRQHWKHOHVVWKHFRPSOH[LW\RILWVVSHFLDWLRQDORQJZLWK
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VHYHUHPHWKRGRORJLFDOOLPLWDWLRQVLQLWVVWXG\ HJODFNRIDQ
DGHTXDWHUDGLRLVRWRSHDQGOLPLWHGUHVROXWLRQDQGVHQVLWLYLW\
RI ;UD\ PLFURDQDO\WLFDO WHFKQLTXHV  KDYH FRQWULEXWHG WR
PDNHWKLVDFKDOOHQJLQJ¿HOG
 'HVSLWHLWVXELTXLWRXVQDWXUH$OLVQRWNQRZQWREHXVHG
E\DQ\RUJDQLVP6RPHSRVVLEOHUHDVRQVIRUWKLVZHUHRXWOLQHG
E\:LOOLDPV  :LWKWKHH[FHSWLRQRIWKRVHFDWLRQVWKDW
FDQXQGHUJRFKDQJHVLQYDOHQFHVXFKDV)HDQG&RELRORJLFDO
V\VWHPVDUHDSSDUHQWO\LQFDSDEOHRIHIIHFWLYHO\KDQGOLQJIUHH
WULYDOHQWFDWLRQV7KHWZRIDFWRUVWKDWDSSDUHQWO\GHWHUPLQH
WKLVDUHWKHVPDOOVL]HRIWKHVHFDWLRQVZKLFKSODFHVREYLRXV
OLPLWDWLRQV XSRQ WKH VWHUHRFKHPLVWU\ RI FRPSOH[DWLRQ DQG
WKH VORZ OLJDQG H[FKDQJH UDWHV RI WKHVH PHWDOV :LOOLDPV
 
 7KHFKHPLFDOVSHFLHVRI$OWKDWDUHWR[LFDUHSUHVXPDEO\
$O DQG WKH PRQRQXFOHDU K\GUR[LGHV $O 2+  DQG
$O 2+  .LQUDLGH   $OWKRXJK IHZ VWXGLHV KDYH
EHHQSHUIRUPHGKLJKWR[LFLW\KDVDOVREHHQDWWULEXWHGWRWKH
³$O³WULGHFDPHULFSRO\FDWLRQ
 $OXPLQXPLVDKLJKO\UHDFWLYHFDWLRQZLWKDKLJKUDWLRRI
LRQLFWRFRYDOHQWFKDUDFWHUDQGLVWKXVFODVVL¿HGDVDFODVVDRU
KDUG LHQRQSRODUL]DEOH FDWLRQDFFRUGLQJWRWKHFODVVL¿FD
WLRQVFKHPHRI1LHERHUDQG5LFKDUGVRQ  $FFRUGLQJO\
$O ELQGV SUHIHUHQWLDOO\ WR KDUG QHJDWLYH GRQRU JURXSV
)OXRULGH WKH PRVW HOHFWURQHJDWLYH RI WKH DQLRQV LV WKH SUH
IHUUHGLQRUJDQLFPRQRGHQWDWHOLJDQG+RZHYHUVLQFHLWLVQRW
LQFRUSRUDWHGLQWRPXOWLGHQWDWHOLJDQGVLWLVR[\JHQFRQWDLQLQJ
PRLHWLHV RI PXOWLGHQWDWH PROHFXOHV ZKLFK ELQG$O PRVW LQ
WHQVHO\ 2UYLJ 7KHPRVWLPSRUWDQWRQHVDUHFDUER[\O
&22+ K\GUR[\O 2+ FDUERQ\O &2 DQGSKRVSKDWH 
32 JURXSV$PLQHVDUHXVXDOO\LPSRUWDQWELQGHUVRI$ORQO\
ZKHQSDUWRIPXOWLGHQWDWHOLJDQGVVXFKDVQLWULORWULDFHWLFDFLG
17$  DQG HWK\OHQGLDPLQHWHWUDDFHWLF DFLG ('7$  0DUWLQ
 ZKLOHVXOIK\GU\OJURXSVGRQRWELQG$OVWURQJO\HYHQ
ZKHQSDUWRIDFKHODWHULQJ 7RWKHWDO 7KLVLVDPDMRU
UHDVRQ ZK\ SK\WRFKHODWLQV DQG PHWDOORWKLRQHLQV DUH DSSDU
HQWO\RIOLWWOHLPSRUWDQFHIRU$OWR[LFLW\
 7KH VL]H RI FDWLRQV UDWKHU WKDQ FKDUJH LV WKH PRVW
LPSRUWDQW IDFWRU LQ PHWDO LRQ VXEVWLWXWLRQ 0DUWLQ 
:LOOLDPV 2IWKHELRORJLFDOHOHPHQWVWKH$OLRQ U 
QP LVFORVHVWLQVL]HWR0J U QP DQG)H U
QP $OXPLQXPFDQELQGWRQXFOHRVLGHWULSKRVSKDWHV
ZLWKDQDVVRFLDWLRQFRQVWDQWWLPHVWKDWRI0J'XHWR
LWVVPDOOVL]HVWHULFKLQGUDQFHLVDOVRDQLPSRUWDQWIDFWRULQ
GHWHUPLQLQJ WKH VHOHFWLYLW\ RI$O ELQGLQJ 7KHUHIRUH$O LV
UHODWLYHO\ PRUH FRPSHWLWLYH LQ WKH IRUPDWLRQ RI FRPSOH[HV
ZLWKVPDOOOLJDQGV



 $¿QDOSURSHUW\RILPSRUWDQFHWRELQGLQJLVWKHIDFWWKDW
$OKDVDVORZUDWHRIH[FKDQJHLQDQGRXWRILWVFRRUGLQDWLRQ
VSKHUH 2UYLJ   /LJDQG H[FKDQJH UDWHV IRU$O DUH RI
WKHRUGHURIVIROGVORZHUWKDQIRU0J 0DUWLQ
 
 $IWHUKDYLQJH[DPLQHGWKHELQGLQJSURSHUWLHVRI$OLWLV
FUXFLDOWRH[DPLQHWKHUHODWLYHFRQFHQWUDWLRQVRIFDWLRQVDQG
OLJDQGV LQ ELRORJLFDO V\VWHPV DQG KRZ WKLV PD\ GHWHUPLQH
WKHIDWHRI$O$WS+WKHIUHHLRQFRQFHQWUDWLRQRI$OLV
OLPLWHGWRDERXW0ZKHUHDVW\SLFDOIUHHFRQFHQWUDWLRQV
RI 0J &D DQG )H LQ D SODQW F\WRSODVP DUH DURXQG 
 DQG  0 UHVSHFWLYHO\ DGDSWHG IURP :LOOLDPV
 7KHUHIRUHLQWKHF\WRSODVPELQGLQJRI$OWROLJDQGV
FDQ EHFRPH OLPLWHG GXH WR FRPSHWLWLRQ ZLWK RWKHU FDWLRQV
+RZHYHU LW LV LPSRUWDQW WR UHDOL]H WKDW S+ LV FULWLFDO LQ
GHWHUPLQLQJ WKH FRPSHWLWLYHQHVV RI $O IRU OLJDQGV ZKHQ
FRPSDUHGWRRWKHUFDWLRQVVXFKDV0JDQG&DZKLFKGRQRW
DOWHUWKHLUVROXELOLW\ZLWKS+
%,2/2*< $1' 0(&+$1,606 2) $/80,180
72;,&,7<
*HQHUDOHIIHFWVDQGV\PSWRPVRI$OWR[LFLW\LQSODQWV
 7KHPRVWSURPLQHQWV\PSWRPRI$OWR[LFLW\LVLQKLELWLRQ
RIURRWJURZWKZKLFKFDQXVXDOO\EHGHWHFWHGZLWKLQPLQ
WRKUVHYHQDWPLFURPRODUFRQFHQWUDWLRQVRI$O %DUFHOR
DQG 3RVFKHQULHGHU   +RZHYHU WKH PHFKDQLVPV RI
WKLVLQKLELWLRQDUHQRWZHOOXQGHUVWRRG$OXPLQXPLQMXUHG
URRWV EHFRPH VWXEE\ DQG IUHTXHQWO\ DFTXLUH D EURZQLVK
FRORUDWLRQ )LQH EUDQFKLQJ DQG URRW KDLUV DUH UHGXFHG DQG
WKH URRW V\VWHP RIWHQ WDNHV RQ D ³FRUUDORLG´ DSSHDUDQFH
,Q WKH URRW DSH[ FUDFNV FDQ HDVLO\ EH REVHUYHG LQ WKH
HSLGHUPLV 8QHYHQ DQG UDGLDO H[SDQVLRQ RI FHOOV RI WKH
FRUWH[FDXVHURRWWKLFNHQLQJDQGPHFKDQLFDOVWUHVVRQWKH
HSLGHUPLV &LDPSRURYD 
 &HOOV ZKLFK KDYH EHHQ UHSRUWHG WR EH DIIHFWHG E\ $O
DUH WKH URRW FDS PHULVWHP HORQJDWLQJ FHOOV URRW KDLUV DQG
EUDQFKLQLWLDOV )R\HWDO5HQJHO 5RRWWLSVDUH
WKH PRVW$OVHQVLWLYH UHJLRQ DV KDV EHHQ GHPRQVWUDWHG E\
H[SRVLQJRQO\FHUWDLQUHJLRQVRIWKHURRWWR$O 5\DQHWDO
 ,QDPRUHGHWDLOHGH[DPLQDWLRQWKHGLVWDOUHJLRQRIWKH
WUDQVLWLRQ]RQH '7= ZDVVKRZQWREHWKHPRVW$OVHQVLWLYH
URRW DSLFDO UHJLRQ 6LYDJXUX DQG +RUVW   ,QKLELWLRQ
RI URRW JURZWK LV FRQVLGHUHG WR EH SULPDULO\ WKH UHVXOW RI
LQKLELWHGFHOOHORQJDWLRQDWOHDVWLQHDUO\VWDJHVRIWR[LFLW\
ZKLOH UHGXFHG FHOO GLYLVLRQ FDQ REYLRXVO\ DIIHFW JURZWK LQ
ODWHU VWDJHV .RFKLDQ  %DUFHOR DQG 3RVFKHQULHGHU
&LDPSRURYD 
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 $OWKRXJK V\PSWRPV RI $O WR[LFLW\ DUH DOVR PDQLIHVWHG
LQ WKH VKRRWV WKHVH DUH XVXDOO\ UHJDUGHG DV D FRQVHTXHQFH
RILQMXULHVWRWKHURRWV\VWHP7KHPRVWFRPPRQUHVSRQVHV
LQ VKRRWV WR $O WR[LFLW\ DUH FHOOXODU DQG XOWUDVWUXFWXUDO
PRGL¿FDWLRQVLQOHDYHVUHGXFHGVWRPDWDORSHQLQJGHFUHDVHG
SKRWRV\QWKHWLFDFWLYLW\FKORURVLVDQGIROLDUQHFURVLV/RQJ
WHUPH[SRVXUHWR$ODQGLQKLELWLRQRIURRWJURZWKJHQHUDOO\
OHDGWRQXWULHQWGH¿FLHQFLHVPDLQO\RI3.&DDQG0J +DXJ
DQG 9LWRUHOOR   7KH XOWLPDWH FRQVHTXHQFH LV UHGXFHG
SODQWELRPDVV:LWKWKHH[FHSWLRQRI$ODFFXPXODWLQJSODQWV
HJWHDSODQWVDQGK\GUDQJHD  -DQVHQHWDO:DWDQDEH
DQG2VDNL OLWWOH$OLVWUDQVSRUWHGLQWRWKHVKRRW
 0DMRUIDFWRUVDIIHFWLQJVHYHULW\RI$OWR[LFLW\WRURRWVDUH
WKHFRQFHQWUDWLRQVRI&DDQGRWKHUFDWLRQVLQWKHH[WHUQDO
VROXWLRQ WKH LRQLF VWUHQJWK RI VROXWLRQV WHPSHUDWXUH WKH
SUHVHQFH RI FKHODWRUV FHOO W\SH DQG SODQW JHQRW\SH )R\ HW
DO.LQUDLGHDQG3DUNHU 
,QWHUDFWLRQVZLWKORZS+±DFDVHRIVXSHULPSRVHG
VWUHVVHV
 7KH VROXELOLW\ RI $O LV DSSUHFLDEOH RQO\ DW S+ YDOXHV
EHORZ7KXVWR[LFLW\WRSODQWVRFFXUVRQO\DWWKHVHORZ
S+ YDOXHV ZLWK WKH SRVVLEOH H[FHSWLRQ RI WKH WR[LFLW\ RI
$O 2+ DWKLJKHUS+YDOXHV .LQUDLGH 'HVSLWHWKLV
DQGLQFRQWUDVWWRWKHODUJHDPRXQWRIOLWHUDWXUHRQ$OWR[LF
LW\YHU\OLWWOHDWWHQWLRQKDVEHHQJLYHQWR+WR[LFLW\HYHQ
WKRXJKWKHODWWHULVZHOONQRZQWREHGLUHFWO\GHWULPHQWDOWR
URRWJURZWK .LGGDQG3URFWRU.R\DPDHWDO 
$VLQ$OWR[LFLW\+WR[LFLW\LVPRVWVHYHUHLQVROXWLRQVRI
ORZ LRQLF VWUHQJWK DQG ORZ FDWLRQ FRQFHQWUDWLRQV DQG LQ
FUHDVLQJ WKH FRQFHQWUDWLRQ RI &D DQG RWKHU FDWLRQV LQ WKH
H[WHUQDO VROXWLRQ UHGXFHV RU HYHQ DEROLVKHV WKH GHWULPHQWDO
HIIHFWVRIDFLGLW\ 0DUVFKQHU $QHYDOXDWLRQRIWKHVH
ORZS+ HIIHFWV LV QHFHVVDU\ IRU JUHDWHU XQGHUVWDQGLQJ DQG
FRUUHFW LQWHUSUHWDWLRQ LQ VWXGLHV RI $O WR[LFLW\ EXW WKLV LV
UDUHO\ XQGHUWDNHQ /D]RI DQG +ROODQG  6DPDF DQG
7HVID\H 
 $W WKH FHOOXODU OHYHO ORZ S+ KDV GHWULPHQWDO DQG
GLVWLQFWHIIHFWVRQWKHSODVPDPHPEUDQHQRWDEO\HQKDQFHG
SHUPHDELOLW\ =VROGRV DQG (UGHL  <DQ HW DO 
.R\DPD HW DO   7KHVH PHPEUDQH HIIHFWV DUH LQ SDUW
UHVSRQVLEOH IRU DOWHUHG SDWWHUQV RI QXWULHQW DFFXPXODWLRQ
DW ORZ S+ 0DUVFKQHU   $OWKRXJK . SHUPHDWHV WKH
SODVPDPHPEUDQHPRUHUHDGLO\DWORZS+HQKDQFHPHQWRI
HIÀX[LVJUHDWHUUHVXOWLQJLQUHGXFHGQHWXSWDNH =VROGRVDQG
(UGHL /RZS+LQGXFHGPHPEUDQHSHUPHDELOLW\FDQ
EH DOOHYLDWHG E\ &D DQG RWKHU FDWLRQV 0DUVFKQHU 
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.LQUDLGH   6HYHUDO VWXGLHV KDYH LQGLFDWHG WKDW $O
LQGXFHGVWLPXODWLRQRIURRWJURZWKUHVXOWVIURPDPHOLRUDWLRQ
RI SURWRQ WR[LFLW\ DQG FRQVHTXHQW UHGXFWLRQ LQ PHPEUDQH
SHUPHDELOLW\ .LQUDLGH/OXJDQ\HWDO 
 $OXPLQXP WR[LFLW\ LV XVXDOO\ HYDOXDWHG E\ FRPSDULQJ
HORQJDWLRQ RI URRWV H[SRVHG WR$O DW D ORZ S+ WR FRQWUROV
ZLWKRXW $O EXW DW WKH VDPH ORZ S+ 7KHUH DUH SRWHQWLDO
SUREOHPVLQWKLVDSSURDFKERWKIRUVFUHHQLQJRI$OUHVLVWDQW
SODQWVDQGLQ$OWR[LFLW\VWXGLHV /D]RIDQG+ROODQG
6DPDF DQG 7HVID\H   $V SRLQWHG RXW E\ /D]RI DQG
+ROODQG   $OUHVLVWDQFH PD\ EH XQGHUHVWLPDWHG LQ
SODQWV VHQVLWLYH WR + VLQFH WKH\ PD\ VKRZ OLWWOH IXUWKHU
LQKLELWLRQWR$ORULWPD\EHRYHUHVWLPDWHGLQSODQWVVKRZLQJ
$O JURZWKHQKDQFHPHQW GXH WR DOOHYLDWLRQ RI + WR[LFLW\
2EYLRXVO\ WKH RXWFRPH RI UHVXOWV DQG HYDOXDWLRQV GHSHQGV
RQ VHYHUDO IDFWRUV VXFK DV S+ WKH DFWLYLW\ RI $O DQG WKH
VHQVLWLYLW\ RI WKH ELRORJLFDO VSHFLPHQ /LPLWHG HYLGHQFH
VXJJHVWVWKDWSODQWVFDQEHDGDSWHGWR+RU$OLQGHSHQGHQWO\
/D]RIDQG+ROODQG.LGGDQG3URFWRU EXWPRUH
VWXGLHVDUHFOHDUO\QHHGHG
 1HYHUWKHOHVV WKHUH DUH VHYHUDO UHDVRQV EDVHG ERWK RQ
H[SHULPHQWDOHYLGHQFHDQGWKHRUHWLFDOFRQVLGHUDWLRQVZKLFK
VXJJHVW WKDW DQ LQWHUDFWLRQ EHWZHHQ $O WR[LFLW\ DQG WKH
HIIHFWVRIORZS+LVOLNHO\7DNLQJWKLVDVWHSIXUWKHUFHUWDLQ
ELRORJLFDO HIIHFWV RI KLJK + FRQFHQWUDWLRQV PD\ DFWXDOO\
SOD\DUROHLQWKHHVWDEOLVKPHQWRI$OWR[LFLW\
 )LUVW ORZ S+ FOHDUO\ DIIHFWV WKH VWUXFWXUH RI SODVPD
PHPEUDQHV$VDOUHDG\PHQWLRQHGRQHRIWKHPRVWFRPPRQ
REVHUYDWLRQVLVLQFUHDVHGPHPEUDQHSHUPHDELOLW\DVDVVHVVHG
E\LQFUHDVHGVROXWHOHDNDJH HJ.R\DPDHWDO 7KLV
PD\KDYHSURIRXQGFRQVHTXHQFHVIRU$OWR[LFLW\SDUWLFXODUO\
UHJDUGLQJDFFHVVWRSRVVLEOHWDUJHWVLWHVLQFOXGLQJWKHSODVPD
PHPEUDQH LWVHOI$OWHUDWLRQV LQ WKH VWUXFWXUH RI WKH SODVPD
PHPEUDQH DSSHDU WR EH DQ LPSRUWDQW IDFWRU LQ GHWHUPLQLQJ
WKHVHQVLWLYLW\DQGXSWDNHRI$OE\URRWVDQGFHOOV 6DVDNLHW
DO:DJDWVXPDHWDO9LWRUHOORDQG+DXJ
,VKLNDZDDQG:DJDWVXPD,VKLNDZDHWDO2IHL
0DQXHWDO ,QVRPHRIWKHVHVWXGLHVKRZHYHULWLV
QRWFOHDUZKHWKHUWKHVHDOWHUDWLRQVZHUHEURXJKWDERXWE\ORZ
S+RU$O,QWZRRIWKHVHVWXGLHVLQFUHDVHGSHUPHDELOLW\RI
WKHSODVPDPHPEUDQHZDVVKRZQWREHFDXVHGE\ORZS+
 /RZS+PD\DOVRLQGXFHFKDQJHVLQWKHFRQIRUPDWLRQRI
NH\PROHFXOHVLQWKH&:±30&6.FRQWLQXXPDQGZKLFK
FRXOGEHFUXFLDOLQGHWHUPLQLQJWR[LFLW\RI$O7KLVZRXOGEH
VRPHZKDW DQDORJRXV WR D FXUUHQW YLHZ RI$O]KHLPHU¶V GLV
HDVHZKHUHDEHUUDQWIRUPVRISURWHLQVDSSHDURQWKHH[WHULRU
VXUIDFHRIFHOOVZKHUHWKH\VKRXOGQRWEH :LOOLDPV 
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 $FRUUHODWLRQEHWZHHQ+DQG$OWROHUDQFHZDVREVHUYHG
E\ 2IHL0DQX HW DO   DQG D FRUUHODWLRQ EHWZHHQ
PHPEUDQHSHUPHDELOLW\ .HIÀX[ DQG$OXSWDNHKDVEHHQ
REVHUYHGLQZKHDW 6DVDNLHWDO6RX]D 
 6HFRQG H[WUDFHOOXODU DFLGLW\ LQFUHDVHV WKH SHUPHDELOLW\
RI WKH SODVPD PHPEUDQH WR + <DQ HW DO   DQG FDQ
ORZHU LQWUDFHOOXODU S+ 3OLHWK HW DO  0RVH\NR DQG
)HOGPDQ ,WLVFRQFHLYDEOHDQGSHUKDSVHYHQSUREDEOH
WKDWWKHVHS+FKDQJHVDUHJUHDWHULQWKHFRUWLFDOF\WRSODVP,Q
WXUQORZHULQJRILQWUDFHOOXODUS+FDQGUDPDWLFDOO\LQFUHDVH
WKH FRQFHQWUDWLRQV RI $O UHODWLYH WR RWKHU FDWLRQV WKHUHE\
LQFUHDVLQJ LWV FRPSHWLYHQHVV IRU FHOOXODU OLJDQGV 7KH
VWUXFWXUH DQG WKH ELQGLQJ FRQVWDQWV RI FHOOXODU OLJDQGV PD\
DOVREHDIIHFWHG
 7KLUG WKHUH DUH VHYHUDO FRPPRQDOLWLHV EHWZHHQ$O DQG
+WR[LFLW\%RWKDUHLQÀXHQFHGE\WKHLRQLFVWUHQJWKRIWKH
VROXWLRQDQGERWKDUHDOOHYLDWHGE\LQFUHDVLQJFRQFHQWUDWLRQ
RIFDWLRQVLQWKHIROORZLQJRUGHU0!0!0 .LQUDLGH
  DOWKRXJK WKLV PD\ EH D JHQHUDO SURSHUW\ RI FDWLRQ
WR[LFLW\0RUHLPSRUWDQWO\WKHUHJLRQVRIWKHURRWZKLFKDUH
VHQVLWLYHWR+DQG$ODUHVLPLODU .R\DPDHWDO 
DQG LQ WREDFFR FHOO VXVSHQVLRQV WKH ORJ SKDVH RI JURZWK LV
VHQVLWLYHWRERWK$ODQGORZS+ZKLOHWKHVWDWLRQDU\SKDVHLV
QRW 9LWRUHOORDQG+DXJ ,QERWK$ODQG+WR[LFLWLHV
WKHUH LV D UHODWLRQVKLS EHWZHHQ FHOOXODU JURZWK UDWHV DQG
WR[LFLW\ 9LWRUHOOR DQG +DXJ  .R\DPD HW DO  
)LQDOO\LQERWKFDVHVERURQFDQDOOHYLDWHWR[LFLW\DQGSHFWLQ
DSSHDUVWRSOD\DUROHLQWKHGHWULPHQWDOHIIHFWVRIERWKLRQV
6FKPRKODQG+RUVW.R\DPDHWDO 
 
$OXSWDNHDQGORFDOL]DWLRQLQSODQWVDQGFHOOV
 7KLVLVDQLPSRUWDQWWRSLFVLQFHLWLVJHQHUDOO\DFFHSWHG
DQG WKHUH LV FRQVLGHUDEOH HYLGHQFH ERWK LQ URRWV DQG FHOO
VXVSHQVLRQVWKDW$OXSWDNHLVQHFHVVDU\IRUWKHPDQLIHVWDWLRQ
RIWR[LFLW\ <DPDPRWRHWDO.RFKLDQ+RUVWHW
DO  0DWVXPRWR   DOWKRXJK DSSDUHQW H[FHSWLRQV
KDYH EHHQ UHSRUWHG /DUVHQ HW DO   7KHUHIRUH
ORFDOL]DWLRQRI$OPD\SURYLGHLQIRUPDWLRQRQPHFKDQLVPV
RIWR[LFLW\
8SWDNHDQGGLVWULEXWLRQRI$ODWWKHZKROHSODQWDQGURRWOHYHO
,QPRVWSODQWVSHFLHVHVSHFLDOO\$OVHQVLWLYHDQGFURSVSHFLHV
$OXSWDNHLVOLPLWHGPDLQO\WRWKHURRWV\VWHPZKHUHLWDFFX
PXODWHVSUHGRPLQDQWO\LQWKHHSLGHUPLVDQGLQWKHRXWHUFRUWH[
:DJDWVXPDHWDO'HOKDL]HHWDO0DWVXPRWRHW
DO 7KHHQGRGHUPLVSRVVLEO\DFWVDVDEDUULHUDQGWUDQV
SRUWWRWKHVKRRWDQGOHDYHVLVJHQHUDOO\VPDOO



 +RZHYHU WKHUH DUH PDQ\ SODQW VSHFLHV WKDW DFFXPXODWH
$OWRDFRQVLGHUDEOHH[WHQWLQWKHVKRRW -DQVHQHWDO
:DWDQDEH DQG 2VDNL   6XFK SODQWV IUHTXHQWO\ FDOOHG
K\SHUDFFXPXODWRUV DUH PDLQO\ ZRRG\ SODQWV IURP WURSLFDO
RU VXEWURSLFDO UHJLRQV VXFK DV VRPH VSHFLHV QDWLYH WR WKH
VDYDQQDK FHUUDGR  UHJLRQ RI FHQWUDO %UD]LO +DULGDVDQ
HW DO  +DULGDVDQ DQG 'HDUDXMR   &ODVVLF
H[DPSOHVRIK\SHUDFFXPXODWRUVDUHWKHWHDSODQW &DPHOOLD
VLQHQVLV K\GUDQJHDDQGPHPEHUVRIWKH5XELDFHDHIDPLO\
8QIRUWXQDWHO\WKHUHLVQRWPXFKLQIRUPDWLRQLQWKHOLWHUDWXUH
DV WR PHFKDQLVPV FHOOXODU ORFDOL]DWLRQ DQG FKHPLFDO
IRUPV RI WKH$O ZKLFK DFFXPXODWHV LQ WKHVH SODQWV ,Q RQH
LQYHVWLJDWLRQRQWKHFKHPLFDOIRUPRI$OLQWHDOHDYHVPRVW
$O ZDV FKHODWHG WR WKH FDWHFKLQ JURXS RI SRO\SKHQROV DQG
WR D OHVVHU H[WHQW WR SKHQROLF DQG RUJDQLF DFLGV DQG DV$O
)FRPSOH[HV 1DJDWDHWDO ,QK\GUDQJHDOHDYHV$O
ZDV IRXQG DV D FRPSOH[ ZLWK FLWUDWH 0D HW DO   DQG
LQ WKH K\SHUDFFXPXODWRU 0HODVWRPD PDODEDWKULFXP LW ZDV
ERXQGWRR[DODWH :DWDQDEHHWDO (YHQOHVVLVNQRZQ
DERXWWKH$OVSHFLHVIRUPHGDIWHUDEVRUSWLRQIURPWKHVRLOEXW
WKHUHLVHYLGHQFHWKDW$OPD\EHWUDQVSRUWHGDV$O)VSHFLHV
1DJDWDHWDO 
6XEFHOOXODUORFDOL]DWLRQRI$O:KHWKHU$ODFFXPXODWHVDQG
PDQLIHVWVLWVWR[LFLW\ZLWKLQWKHSODQWFHOORUH[WHUQDOO\LQWKH
DSRSODVWKDVEHHQDPDMRUWRSLFRILQWHUHVWDQGFRQWURYHUV\
EHFDXVHRILWVLPSOLFDWLRQWRPRGHOVRI$OWR[LFLW\ 'HOKDL]H
DQG5\DQ.RFKLDQ+DXJDQG9LWRUHOOR 
,QUHFHQW\HDUVKRZHYHUWKLVGHEDWHVHHPVWRKDYHVXEVLGHG
SHUKDSVEHFDXVHPRUHDWWHQWLRQKDVWXUQHGWRWKHWRSLFRI$O
UHVLVWDQFH
 $OXPLQXP KDV EHHQ IRXQG LQ WKH QXFOHXV SUHVXPDEO\
ERXQGWR'1$ 0DWVXPRWRHWDO ZKLOHLWKDVEHHQ
UHSRUWHGE\RWKHUVWREHORFDOL]HGVROHO\RUSUHGRPLQDQWO\LQ
WKH FHOO ZDOO 0DULHQIHOG DQG 6WHO]HU  2ZQE\ 
0DULHQIHOGHWDO 7KLVDPELJXLW\LVSRVVLEO\LQSDUW
GXHWRGLIIHULQJH[SHULPHQWDOFRQGLWLRQVVRPHRIZKLFKPD\
KDYH EHHQ LQDGYHUWHQWO\ ÀDZHG .RFKLDQ   (DUOLHU
UHSRUWV HPSOR\HG ORQJ SHULRGV RI H[SRVXUH WR $O ZKLFK
UDLVHVTXHVWLRQVDVWRWKHLQWHJULW\RIWKHFHOOVDQGRUKLJK
FRQFHQWUDWLRQV RI $O ZKLFK LQ WXUQ UDLVHV TXHVWLRQV DV WR
SUHFLSLWDWLRQRI$OLQWKHFHOOZDOO
 0DMRU OLPLWDWLRQV WR UHVROYH WKHVH LVVXHV RI VXEFHOOXODU
ORFDOL]DWLRQKDYHEHHQODUJHO\PHWKRGRORJLFDO5HDVRQVIRU
WKLVDUHWKHFRPSOH[FKHPLVWU\RI$ODQGLQWHUDFWLRQVZLWKWKH
FHOOZDOOWKHODFNRIDVXLWDEOH$OUDGLRLVRWRSH 5HQJHO 
DQGWKHOLPLWHGVHQVLWLYLW\DQGUHVROXWLRQRIPLFURDQDO\WLFDO
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WHFKQLTXHV YL] ;UD\ PLFURDQDO\VLV /D]RI HW DO  
7KH ODWWHU LV UHODWLYHO\ SRRU EHFDXVH RI WKH LQWHUDFWLRQV RI
WKHUDGLDWLRQZLWKWKHVSHFLPHQOD\HUDQGGLVWRUWLRQVLQWKH
FHOOVDPSOHVGXULQJSUHSDUDWLRQ)LQDOO\WKHHIIHFWLYHQHVVRI
FKHODWRU FLWUDWHRU('7$ ZDVKHVLQUHPRYLQJ$OIURPWKH
FHOOZDOOKDVEHHQDSRLQWRIGLVFXVVLRQ 5HQJHO 
 $WWHPSWVWRFLUFXPYHQWWKHVHOLPLWDWLRQVDQGWRDGGUHVV
WKHSUREOHPRI$OXSWDNHDQGLWVFHOOXODUVLWHRIDFFXPXODWLRQ
KDYH EHHQ EDVHG RQ YDULRXV VWUDWHJLHV 2QH DSSURDFK
EDVHG RQ WKH NLQHWLFV RI VKRUWWHUP $O XSWDNH DWWHPSWHG
WR GLVWLQJXLVK FHOO ZDOO $O IURP XSWDNH DFURVV WKH SODVPD
PHPEUDQH EDVHG RQ WKH ELSKDVLF EHKDYLRU RI $O XSWDNH
3HWWHUVVRQ DQG %HUJPDQ  =KDQJ DQG 7D\ORU 
=KDQJ DQG 7D\ORU   7KH UDSLG LQLWLDO QRQOLQHDU
SKDVH RI XSWDNH ZDV LQWHUSUHWHG DV EHLQJ DFFXPXODWLRQ RI
H[FKDQJHDEOH$OLQWKHFHOOZDOODQGFRXOGEHGHVRUEHGZLWK
FLWUDWH =KDQJDQG7D\ORU 7KHVORZHUVHFRQGSKDVH
RI XSWDNH ZDV OLQHDU DQG LQWHUSUHWHG WR EH XSWDNH DFURVV
WKH SODVPD PHPEUDQH 3HWWHUVVRQ DQG %HUJPDQ   RU
PHWDEROLVPGHSHQGHQWDFFXPXODWLRQLQWKHFHOOZDOO =KDQJ
DQG7D\ORU 
 $ VHFRQG DSSURDFK KDV HPSOR\HG D UHODWLYHO\ QHZ DQG
VRSKLVWLFDWHGPLFURDQDO\WLFDOWHFKQLTXHVHFRQGDU\LRQPDVV
VSHFWURPHWU\ WR GHWHFW$O LQ URRW WLSV H[SRVHG WR$O 7KLV
PHWKRGZDVHVWLPDWHGWRKDYHDVSDWLDOUHVROXWLRQRIDERXW
PZKLFKLVSHUKDSVRQHRUGHURIPDJQLWXGHEHWWHUWKDQ
;UD\PLFURDQDO\VLV /D]RIHWDO 
 $ WKLUG DSSURDFK KDV PDGH XVH RI G\HV ZKLFK SUHVHQW
HQKDQFHG ÀXRUHVFHQFH XSRQ ELQGLQJ WR $O VXFK DV PRULQ
9LWRUHOOR DQG +DXJ   DQG OXPRJDOOLRQ 6LOYD HW DO
 7KLVDSSURDFKSUREDEO\RIIHUVWKHEHVWUHVROXWLRQWR
GDWHIRUORFDOL]DWLRQRI$OLWLVDPHQDEOHWRFRQIRFDOPLFUR
VFRS\LWLVVLPSOHWRSHUIRUPDQGOLWWOHVSHFLPHQSUHSDUDWLRQ
LVUHTXLUHGRUHYHQLQYLYRREVHUYDWLRQVLQWKHFDVHRIPRULQ
DUH SRVVLEOH 9LWRUHOOR DQG +DXJ   7KH PDMRU GLVDG
YDQWDJHRIWKLVDSSURDFKPD\EHWKHIDFWWKDWLWGHSHQGVRQ
FRPSOH[IRUPDWLRQZLWK$ODQGWKXVFRPSHWLWLRQZLWKRWKHU
OLJDQGVPD\DIIHFWUHVXOWV'HVSLWHWKLVLQWKHFDVHRIPRULQ
JRRGFRUUHODWLRQVEHWZHHQÀXRUHVFHQFHVLJQDOVDQGJUDSKLWH
IXUQDFHDWRPLFDEVRUSWLRQVSHFWURPHWU\ *)$$6 KDYHEHHQ
HQFRXQWHUHG 9LWRUHOORDQG+DXJ 
 )LQDOO\DIRXUWKDSSURDFKKDVHPSOR\HGWKHJLDQWDOJD&KDUD
FRUDOOLQD,QWKHVHFHOOVVHSDUDWLRQRIFHOOZDOODQGV\PSODVP
FDQ EH VXUJLFDOO\ SHUIRUPHG DQG WKHUHIRUH XSWDNH DFURVV WKH
SODVPDPHPEUDQHFDQEHDVVHVVHG 7D\ORUHWDO 
 ,QJHQHUDOWKHYDULRXVVWXGLHVKDYHPDGHWKHFDVHWKDW$O
FDQLQGHHGHQWHUWKHF\WRSODVP+RZHYHUZKHWKHUWKLVOHDGV
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WR WR[LFLW\ LV QRW FOHDU HVSHFLDOO\ LQ YLHZ RI UHFHQW VWXGLHV
VKRZLQJ D JRRG UHODWLRQVKLS EHWZHHQ$O ELQGLQJ WR SHFWLQ
DQGLQKLELWLRQRIFHOOHORQJDWLRQ 6FKPRKODQG+RUVW 
$VGLVFXVVHGEHORZDQLQWHUPHGLDWHVFHQDULRPD\EHPRUH
OLNHO\ZKHUH$ODFFXPXODWHVDQGELQGVWRFRPSRQHQWVRIWKH
&:30&6.FRQWLQXXP
 ,WLVFOHDUWKDW$OFDQLQGHHGDFFXPXODWHLQWKHQXFOHXV
6LOYDHWDO HYHQDWORZ$OFRQFHQWUDWLRQVDQGVKRUW
H[SRVXUHSHULRGV+RZHYHULWPXVWEHVKRZQWKDWWKLVRFFXUV
LQFHOOVEHIRUHORVVRIYLDELOLW\RULQZKLFKWKHLQWUDFHOOXODU
S+KDVQRWGHFUHDVHG VHHDERYHVHFWLRQRQLQWHUDFWLRQZLWK
ORZS+ 
,QWKHFDVHRIWKHK\SRWKHVLVRIELQGLQJWRWKHFHOOZDOO
WKHPHUHHOHFWURVWDWLFELQGLQJRI$OWRWKHFHOOZDOOLVXQOLNHO\
WR EH D VLJQL¿FDQW PHFKDQLVP RI WR[LFLW\ )LUVW VHYHUDO
VWXGLHV VKRZ D UHODWLRQVKLS EHWZHHQ QRQH[FKDQJHDEOH $O
LQWKHFHOODQGWR[LFLW\ HJ$UFKDPEDXOWHWDO DQG
LW LV WKLV IRUP RI FHOODVVRFLDWHG$O ZKLFK LV FRQVLGHUHG LQ
PRVW VWXGLHV RI$O XSWDNH VLQFH D FKHODWRU ZDVK LV XVXDOO\
SHUIRUPHG DW WKH HQG RI WKH $OH[SRVXUH SHULRG ,I $O LV
SUHYHQWHGIURPDFFXPXODWLQJLQFHOOVE\GLIIHUHQWFKHODWRUV
LWVKRXOGEHSRVVLEOHWRUHPRYH$OZKLFKLVFRPSOH[HGWRWKH
VXUIDFHE\ZDVKHVZLWKWKHVDPHFKHODWRUV6HFRQGVHYHUDO
VWXGLHVDQGREVHUYDWLRQVVKRZWKDW$OGRHVQRWDFFXPXODWH
LQLVRODWHGFHOOZDOOVLQDQRQH[FKDQJHDEOHPDQQHU =KHQJ
HWDO ,QGHHG$OLVQRWREVHUYHGWRDFFXPXODWHLQWKH
FHOOZDOOVRISODVPRO\]HGFHOOV 9LWRUHOORDQG+DXJ 
$Q DVVRFLDWHG SURWRSODVP LV QHFHVVDU\ IRU WKLV WR RFFXU
:RUN E\ =KDQJ DQG7D\ORU   LV D YHU\ JRRG H[DPSOH
RIWKHODWWHU,QRWKHUZRUGVFHOOPHGLDWHG LHSURWRSODVP
PHGLDWHG  SURFHVVHV PXVW RFFXU IRU$O WR DFFXPXODWH LQ D
QRQH[FKDQJHDEOH PDQQHU LQFOXGLQJ $O LQ WKH FHOO ZDOO
7KLV FRXOG EH IRU H[DPSOH WKH V\QWKHVLV RI QHZ FHOO ZDOO
PDWHULDO ZKHUH$O PLJKW EHFRPH RFFOXGHG IURP H[FKDQJH
SURFHVVHV
 7KLUG WKHUH DUH D QXPEHU RI VWXGLHV DQG HYLGHQFH
LQGLFDWLQJ D UROH RI WKH SODVPD PHPEUDQH LQ $O XSWDNH
,QFUHDVHGSHUPHDELOLW\RIWKHSODVPDPHPEUDQHDW ORZ S+
KDV EHHQ FRUUHODWHG ZLWK$O XSWDNH ,VKLNDZD HW DO 
2IHL0DQXHWDO DQGGHFUHDVHGFHOOWXUJRUGHFUHDVHV
$OXSWDNH 9LWRUHOORDQG+DXJ 0HWDEROLFLQKLELWRUV
VXFKDVGLQLWURSKHQRO '13 RUPFKORURFDUERQ\OF\DQLH
SKHQ\OK\GUD]RQH &&&3 LQFUHDVH$OXSWDNH :DJDWVXPD
=KDQJDQG7D\ORU5LQFRQDQG*RQ]DOHV 
7KLVZDVLQLWLDOO\SURSRVHGWREHGXHWRDQHQHUJ\GHSHQGHQW
H[FOXVLRQ PHFKDQLVP EXW LW FRXOG DOVR EH GXH WR LQFUHDVHG
PHPEUDQHSHUPHDELOLW\ 7D\ORUHWDO 
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1RQJHQRW\SLFYDULDWLRQVLQFHOOXODUVHQVLWLYLW\WR$O
 $Q LPSRUWDQW EXW RYHUORRNHG DQG XQGHUH[SORUHG
UHDOL]DWLRQ LV WKDW FHOOV RI D VDPH LQGLYLGXDO RUJDQ RU
WLVVXH GLIIHU LQ WKHLU VHQVLWLYLW\ WR $O GHSHQGLQJ RQ WKHLU
GHYHORSPHQWDORUFHOOXODUVWDWH7KLVLVWUXHIRUERWKSODQWDQG
PDPPDOLDQFHOOV,QVHYHUDOFDVHVGLIIHUHQFHVLQVHQVLWLYLW\
FDQ EH TXLWH ODUJH HYHQ ZLWKRXW REYLRXV FHOOXODU FKDQJHV
7KXV WKHUH DUH LPSRUWDQW QRQJHQRW\SLF IDFWRUV ZKLFK
GHWHUPLQHVHQVLWLYLW\WR$O
 ,Q SODQWV WKLV KDV EHHQ NQRZQ IRU VRPH WLPH VLQFH
V\PSWRPV DUH PDQLIHVWHG PRVWO\ LQ URRW WLSV KRZHYHU
RQO\ UHFHQWO\ KDV WKLV EHHQ PRUH DSSUHFLDWHG DQG DFWXDOO\
GHPRQVWUDWHG H[SHULPHQWDOO\ 5\DQ HW DO   6XFK
H[DPLQDWLRQVKDYHEHHQIXUWKHUHGDQGDQLPSRUWDQWVWXG\LV
WKDWRI6LYDJXUXDQG+RUVW  ZKLFKHVWDEOLVKHGWKHGLVWDO
SDUW RI WKH WUDQVLWLRQ ]RQH '7=  DV WKH PRVW$OVHQVLWLYH
UHJLRQ RI WKH URRW 7KXV VHQVLWLYLW\ RI FHOOV WR$O FKDQJHV
DVFHOOVWUDQVLWWKURXJKWKHURRWWLS7UDQVYHUVDOGLIIHUHQFHV
LQ VHQVLWLYLW\ SUREDEO\ H[LVW OLNHZLVH WKH HSLGHUPLV EHLQJ
WKH PRVW VHQVLWLYH &LDPSRURYD  &LDPSRURYD  
EXWWKLVKDVQRW\HWEHHQFOHDUO\HVWDEOLVKHGHVSHFLDOO\VLQFH
DSSDUHQWGLIIHUHQFHVPD\EHGXHWRGLIIHUHQFHVLQSUR[LPLW\
WR WKH H[WHUQDO $OFRQWDLQLQJ VROXWLRQ 5RRW KDLUV DQG
QHLJKERULQJHSLGHUPDOFHOOVDOVRVKRZGLVWLQFWGLIIHUHQFHVLQ
VHQVLWLYLW\WR$O -RQHVHWDO 
 'LIIHUHQFHVLQWKHHIIHFWVRI$ORQFHOOVZLWKLQURRWVZHUH
UHYLHZHG E\ &LDPSRURYD   ,Q WKLV UHYLHZ$O XSWDNH
ZDV IRXQG WR GLIIHU EHWZHHQ FHOO W\SHV DQG ZDV ODUJHO\
UHVSRQVLEOH IRU WKH GLIIHUHQW HIIHFWV RI $O RQ WKHVH FHOOV
(SLGHUPDODQGFRUWLFDOFHOOVZHUHPRVWO\VKRUWHUDQGZLGHU
WKDQ WKH FHOOV LQ FRQWURO URRWV DQG ZLWKLQ WKH URRW FRUWH[
LQGLYLGXDOFHOOVRUDIHZFHOOVRID¿OHKDGVHYHUHO\GDPDJHG
F\WRSODVP LQ FRQWUDVW WR DOPRVW XQGLVWXUEHG F\WRSODVP RI
DGMDFHQWFHOOV &LDPSRURYD 5RRWKDLUVDUHJHQHUDOO\
YHU\ VHQVLWLYH WR $O EXW WKH GHJUHH RI VHYHULW\ GHSHQGV
JUHDWO\RQLWVSK\VLRORJLFDODFWLYLW\ &DUH-RQHVHWDO
 5RRWKDLUVZKLFKKDGFRPSOHWHGWKHLUHORQJDWLRQZHUH
OHVVVHQVLWLYHWR$O 6DWWHOPDFKHUHWDO 
 0RUHUHFHQWO\GLIIHUHQFHVLQ$OVHQVLWLYLW\EHWZHHQWDS
DQG EDVDO URRWV RI FRPPRQ EHDQ VHHGOLQJV 6KHQ HW DO
 DQGVHPLQDODQGFURZQURRWVRIULFHQXUVHU\VHHGOLQJV
1DJDVDND HW DO   ZHUH H[DPLQHG 7KHVH GLIIHUHQFHV
ZHUH VXJJHVWHG WR EH GXH WR H[XGDWLRQ RI RUJDQLF DFLGV
EXWWKLVKDVQRWEHHQGHPRQVWUDWHG,WVKRXOGEHQRWHGWKDW
GLIIHUHQFHV LQ VHQVLWLYLW\ WR $O DORQJ WKH URRW D[LV FDQQRW
EH H[SODLQHG E\ GLIIHUHQFHV LQ H[XGDWLRQ RI RUJDQLF DFLGV
VLQFHH[XGDWLRQLVPRVWLQWHQVHLQWKHURRWDSH[WKHPRVW$O



VHQVLWLYHUHJLRQRIWKHURRW 'HOKDL]HHWDO3HOOHWHW
DO0DULDQRDQG.HOWMHQV RUDWOHDVWQRWHQRXJK
WRMXVWLI\WKHODUJHGLIIHUHQFHVLQVHQVLWLYLW\EHWZHHQWKHWLS
DQGWKHUHVWRIWKHURRW7KHUHIRUHH[XGDWLRQRIRUJDQLFDFLGV
PD\H[SODLQGLIIHUHQFHVLQ$OUHVLVWDQFHEHWZHHQJHQRW\SHV
EXWSUREDEO\QRWEHWZHHQFHOOW\SHVRIWKHVDPHURRW
 7KH LPSRUWDQFH RI WKHVH REVHUYDWLRQV LV WKDW VXFK
FHOO VWDWXVGHSHQGHQW FKDQJHV LQ $O VHQVLWLYLW\ RIIHU QHZ
RSSRUWXQLWLHVWRH[DPLQHWKHPHFKDQLVPVRI$OWR[LFLW\DQG
UHVLVWDQFHDQGPD\UHSUHVHQWDQHZRUDVKLIWLQSDUDGLJP
IRU $O WR[LFLW\ UHVHDUFK 6R IDU WKLV DSSURDFK VHHPV WR
KDYH EHHQ ODUJHO\ XQGHUH[SORUHG 2EYLRXVO\ H[DPLQLQJ
WKHVH GLIIHUHQFHV PD\ EH VRPHZKDW GLI¿FXOW FRQVLGHULQJ
WKH FRPSOH[LW\ DQG KHWHURJHQHRXV QDWXUH RI WKHVH WLVVXHV
ERWK ORQJLWXGLQDOO\ DQG WUDQVYHUVDOO\  LQ ZKLFK VHQVLWLYH
DQG UHVLVWDQW FHOOV PD\ EH PL[HG DPRQJ HDFK RWKHU 7KH
IHDVLELOLW\RIWKLVDSSURDFKZLOOGHSHQGHLWKHURQDGYDQFHVLQ
WHFKQLTXHVIRUWKHVWXG\RIVLQJOH RUIHZ FHOOVRURQWKHXVH
RIDOWHUQDWLYHH[SHULPHQWDOV\VWHPV
 'LIIHUHQFHV LQ VHQVLWLYLW\ WR $O FDQ DOVR EH IRXQG LQ
SODQWFHOOFXOWXUHVDQGPD\RIIHUVXFKDQDOWHUQDWLYHV\VWHP
WR WKH URRW 7REDFFR FHOOV LQ WKH ORJSKDVH RI JURZWK DUH
$OVHQVLWLYH EXW FHOOV LQ WKH VWDWLRQDU\ SKDVH DUH QRW
<DPDPRWRHWDO9LWRUHOORDQG+DXJ6LYDJXUX
HW DO   ,W LV DOVR SRVVLEOH WR DOWHU $O VHQVLWLYLW\ E\
PDQLSXODWLQJSODQWFHOOV &XOWXUHG FHOOVLQ WKH ORJ SKDVH RI
JURZWKDFTXLUH$OUHVLVWDQFHZKHQVXEPLWWHGWRSKRVSKRUXV
VWDUYDWLRQ <DPDPRWRHWDO  RU ZKHQ LQRUJDQLF VDOWV
DUHUHPRYHGIURPWKHJURZWKPHGLXP 9LWRUHOORDQG+DXJ
 6HQVLWLYLW\WR$OZDVDOVRIRXQGWREHPRGXODWHGE\
PDQLSXODWLQJ WKH SHFWLQ FRQWHQW DQG SHFWLQ PHWK\OHVWHUDVH
DFWLYLW\ LQ =HD PD\V DQG 6RODQXP WXEHURVXP FHOO FXOWXUHV
6FKPRKODQG+RUVW6FKPRKOHWDO 'LIIHUHQFHV
LQ VHQVLWLYLW\ FDQ DOVR EH IRXQG EHWZHHQ PDPPDOLDQ FHOOV
8QGLIIHUHQWLDWHG DQG GLIIHUHQWLDWHG KXPDQ QHXUREODVWRPD
FHOOVVKRZHGPDUNHGGLIIHUHQFHLQ$OVHQVLWLYLW\ 9HUVWUDHWHQ
HWDO 
 6HYHUDOUHSRUWVKDYHQRZHVWDEOLVKHGDJHQHUDOUHODWLRQ
VKLSEHWZHHQFHOOXODUJURZWKDQGH[SDQVLRQDQGVHQVLWLYLW\
WR$O 9LWRUHOOR DQG +DXJ  6LYDJXUX HW DO   RU
SUHVHQWGDWDWKDWDUHVXJJHVWLYHRIWKLV &KDQJHWDO
9D]TXH]HWDO ,WLVLQWHUHVWLQJWRQRWHWKDWVRPHRIWKH
FHOOW\SHVPHQWLRQHGDERYHDVEHLQJVHQVLWLYHWR$OKDYHKLJK
UHODWLYHJURZWKUDWHV,YDQRY  UHSRUWHGWKDWFHOOVRIWKH
'7= KDYH WKH KLJKHVW UHODWLYH JURZWK UDWHV DORQJ WKH URRW
D[LV /LNHZLVH URRW KDLUV DUH DPRQJ WKH IDVWHVW HORQJDWLQJ
SODQWFHOOV,WLVDOVRLQWHUHVWLQJWRQRWHWKDWORFDOL]HGFKDQJHV
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LQ DSRSODVWLF DQG F\WRSODVPLF S+ ZKLFK FDQ EH GHFLVLYH
IRU$OWR[LFLW\DUHIUHTXHQWO\REVHUYHGDQGDVVRFLDWHGZLWK
FHOOXODU JURZWK SURFHVV VXFK DV URRW KDLU GHYHORSPHQW LQ
$UDELGRSVLVWKDOLDQD %LELNRYDDQG*LOUR\ 
 7KHUHODWLRQVKLSWRFHOOJURZWKDQG$OVHQVLWLYLW\PDNHV
VHQVHLQOLJKWRIVRPHFXUUHQWYLHZVRIWKHPHFKDQLVPVRI$O
WR[LFLW\DVGLVFXVVHGEHORZEXWDOVREULQJVDERXWLPSRUWDQW
LPSOLFDWLRQV IRU WKH LQWHUSUHWDWLRQ RI UHVXOWV LQ WKLV ¿HOG
SDUWLFXODUO\HYDOXDWLRQRI$OUHVLVWDQFH
3ULPDU\PHFKDQLVPVRI$OWR[LFLW\
 7KHVHDUFKIRUWKHSULPDU\WDUJHW V RI$OLQMXU\DQGWKXV
DFRPSOHWHXQGHUVWDQGLQJRIWKHPHFKDQLVPVRI$OWR[LFLW\
LVDQLPSRUWDQWDUHDLQ$OWR[LFLW\VWXGLHVEXWWKLVDVSHFWVWLOO
UHPDLQVHOXVLYH0DQ\K\SRWKHVHVKDYHEHHQDGYDQFHGEXW
WKH\DOOQHHGWREHVXSSRUWHGE\PRUHFRQYLQFLQJHYLGHQFH
3DUW RI WKH SUREOHP PD\ EH WKDW LW LV SRVVLEOH RU HYHQ
OLNHO\WKDW$OPD\KDYHPRUHWKDQRQHSULPDU\WDUJHW,WLV
GLI¿FXOW WR DGHTXDWHO\ FRYHU DOO SRVVLEOH PHFKDQLVPV LQ D
VLQJOH UHYLHZ 1RQHWKHOHVV K\SRWKHVHV RQ WKH PHFKDQLVPV
RI $O WR[LFLW\ FDQ EH URXJKO\ GLYLGHG LQWR WKRVH DIIHFWLQJ
SKRVSKDWHDQGRUQXFOHRWLGHPHWDEROLVPFHOOZDOOVWUXFWXUH
DQG IXQFWLRQ PHPEUDQH VWUXFWXUH DQG IXQFWLRQ PHPEUDQH
WUDQVSRUWHUVF\WRVNHOHWDOG\QDPLFVVLJQDOWUDQVGXFWLRQDQG
R[LGDWLYHVWUHVV
 $OXPLQXP LV FDSDEOH RI ELQGLQJ WLJKWO\ WR '1$
SUHVXPDEO\ WR LWV SKRVSKDWH EDFNERQH RU DOWHUQDWLYHO\ WR
DVVRFLDWHG KLVWRQHV 0DWVXPRWR   DQG WKLV OHG WR RQH
RI WKH HDUOLHU K\SRWKHVHV RI WR[LFLW\ WKDW FHOO GLYLVLRQ ZDV
LPSDLUHG EHFDXVH RI LQWHUDFWLRQV RI$O ZLWK QXFOHDU '1$
$OXPLQXPDOVRKDVDKLJKELQGLQJDI¿QLW\WRIUHHQXFOHRWLGH
WULSKRVSKDWHVDQGDPRGHOIRU$OWR[LFLW\EDVHGRQLWVELQGLQJ
WR $73 LQ WKH F\WRSODVP ZDV SURSRVHG 3HWWHUVVRQ DQG
%HUJPDQ 
 $OXPLQXPKDVDOVREHHQVKRZQWRDOWHUWKHVWUXFWXUHRI
WKHSODVPDPHPEUDQH =KDRHWDO DQGKDVSURQRXQFHG
HIIHFWVRQLRQÀX[HVDFURVVWKHPHPEUDQHSDUWLFXODUO\&D
XSWDNH /LXDQG/XDQ $OXPLQXPZDVDOVRVKRZQWR
DIIHFWPHPEUDQHSK\VLFDOSURSHUWLHVLQ1HXUREODVWRPDFHOOV
9HUVWUDHWHQHWDO 
 $OXPLQXP WR[LFLW\ KDV IUHTXHQWO\ EHHQ OLQNHG WR  &D 
5HQJHO  5HQJHO DQG =KDQJ    HLWKHU  EHFDXVH
RI$OLQGXFHGSHUWXUEDWLRQVLQFHOOXODU&DPHWDEROLVP
RU EHFDXVH RI &D DPHOLRUDWLRQ RI $O WR[LFLW\ .LQUDLGH
DQG3DUNHU 6HYHUDOLQYHVWLJDWLRQVIRXQG$OLQGXFHG
DOWHUDWLRQVLQWKHVWUXFWXUHRIFDOPRGXOLQWKHFKLHIPHGLDWRU
RI LQWUDFHOXODU &D VLJQDOLQJ DQG LQLWLDWHG FRQVLGHUDEOH

%UD]-3ODQW3K\VLRO  

UHVHDUFKRQWKHUROHRIFDOPRGXOLQLQ$OWR[LFLW\ +DXJDQG
9LWRUHOOR   0RUH UHFHQWO\ SKRVSKRLQRVLWLGHPHGLDWHG
VLJQDO WUDQVGXFWLRQ D SDWKZD\ ZKLFK DOVR LQYROYHV &D
DV DQ LQWUDFHOOXODU PHVVHQJHU  KDV EHHQ LQYHVWLJDWHG DV D
SULPDU\VLWHRI$OWR[LFLW\LQPDPPDOLDQ +DXJHWDO 
DQGSODQWFHOOV -RQHVDQG.RFKLDQ-RQHVHWDO 
,QERWKFDVHV$OWUHDWPHQWSUHVXPDEO\LQKLELWHGWKHDFWLYLW\
RISKRVSKROLSDVH&RUSRVVLEO\WKHDFWLRQRIWKHWULPHULF*
SURWHLQ
 &RQVLGHUDEOH HYLGHQFH KDV HPHUJHG LQ WKH OLWHUDWXUH LQ
UHFHQW \HDUV ERWK LQ SODQWV DQG DQLPDOV WKDW$O SURPRWHV
R[LGDWLYHVWUHVVLQFHOOVDOWKRXJKSHUKDSVFHUWDLQFRQGLWLRQV
DUH UHTXLUHG IRU WKLV WR RFFXU ,Q SODQWV HYLGHQFH IRU WKLV
LQFOXGHV WKH SURPRWLRQ RI OLSLG SHUR[LGDWLRQ &DNPDN
DQG +RUVW  <DPDPRWR HW DO   WKH H[SUHVVLRQ
RI R[LGDWLYH VWUHVV JHQHV 5LFKDUGV HW DO  0LOOD HW
DO   DQG WKH DPHOLRUDWLRQ RI $O WR[LFLW\ LQ SODQWV
WUDQVIRUPHGZLWKR[LGDWLYHVWUHVVJHQHV (]DNLHWDO 
 +RZHYHU ZKHWKHU $OLQGXFHG R[LGDWLYH VWUHVV LV D
SULPDU\ RU VHFRQGDU\ HIIHFW LV VWLOO D PDWWHU RI GHEDWH DQG
FRQWLQXHG LQYHVWLJDWLRQ $OWKRXJK OLSLG SHUR[LGDWLRQ KDV
EHHQ IUHTXHQWO\ REVHUYHG 2QR HW DO  3HL[RWR HW DO
  DQG LV DQ HDUO\ V\PSWRP <DPDPRWR HW DO  
DUJXHGWKDWLWZDVQRWDSULPDU\FDXVHRI$OWR[LFLW\
 $OWKRXJK R[LGDWLYH VWUHVV LV ZHOO NQRZQ WR EH LQGXFHG
E\ KHDY\ PHWDOV WKH SURR[LGDQW DFWLYLW\ RI $O D QRQ
UHGR[DFWLYH PHWDO LV LQWULJXLQJ 7KH PHFKDQLVPV RI WKLV
SURR[LGDQW DFWLYLW\ KDYH EHHQ UHYLHZHG E\ =DWWD  
DQG ([OH\   6LQFH$O FDQQRW LQGXFH R[LGDWLYH VWUHVV
GLUHFWO\ LW PXVW GR VR E\ LWV LQÀXHQFH RQ WKH VXEVWUDWHV RI
R[LGDWLRQ VXFK DV PHPEUDQH OLSLGV RQ RWKHU SURR[LGDQWV
VXFKDVLURQRURQWKHR[LGDQWLWVHOIVXFKDVWKHVXSHUR[LGH
UDGLFDO DQLRQ ([OH\   ,W LV QRW \HW NQRZQ ZKLFK RI
WKHVHPHFKDQLVPVRSHUDWHLQFHOOV
 ,Q WKH SODQW OLWHUDWXUH $OLQGXFHG R[LGDWLYH VWUHVV KDV
EHHQPRVWFRPPRQO\DWWULEXWHGWRDOWHUDWLRQVLQPHPEUDQH
VWUXFWXUH E\ $O ZKLFK ZRXOG WKHQ IDYRU UDGLFDO FKDLQ
UHDFWLRQVPHGLDWHGE\)HLRQ <DPDPRWRHWDO 7KLV
LVQRWVXUSULVLQJJLYHQWKDW$OLVNQRZQWRDIIHFWPHPEUDQH
VWUXFWXUHDQGWKHSUHVHQFHRILURQKDVEHHQVKRZQWRLQFUHDVH
PHPEUDQH SHUR[LGDWLRQ LQGXFHG E\ $O 2QR HW DO 
<DPDPRWRHWDO 7KHHIIHFWVRI$ORQWKHDQWLR[LGDQW
V\VWHP RI WKH FHOO FDQQRW EH GLVPLVVHG DQG VXFK VWXGLHV
DUHHPHUJLQJLQWKHOLWHUDWXUH 'HYLHWDO*XRHWDO
 KRZHYHULWPXVWEHNHSWLQPLQGWKDWDFWLYDWLRQRIWKH
FHOOXODUDQWLR[LGDQWV\VWHPLVDJHQHUDOVWUHVVUHVSRQVHDQG
PD\QRWEHVSHFL¿FWR$OWR[LFLW\
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 2QHRIWKHPRVWLQWHUHVWLQJK\SRWKHVHVLVWKDWWKHSULPDU\
VLWH RI $O WR[LFLW\ UHVLGHV LQ WKH &:30&6. FRQWLQXXP
+RUVWHWDO 7KLVK\SRWKHVLVLVDWWUDFWLYHEHFDXVHLW
LV SHUKDSV WKH RQO\ RQH ZLWK WKH SRWHQWLDO WR LQWHJUDWH DQG
FRQFLOLDWH PXFK RI WKH DSSDUHQWO\ GLYHUVH DQG FRQÀLFWLQJ
LQIRUPDWLRQZKLFKKDVDFFXPXODWHGRQ$OWR[LFLW\6RPHRI
WKHUHDVRQVZKLFKIDYRUWKLVK\SRWKHVLVDUHOLVWHG
 D  7KH FXUUHQW YLHZ LV WKDW WKH FHOO ZDOO SODVPD
PHPEUDQHDQGF\WRVNHOHWRQDUHLQWHUFRQQHFWHGLQDPDQQHU
ZKLFK PXVW VWLOO EH IXOO\ HOXFLGDWHG DQG WKDW SHUWXUEDWLRQV
LQ RQH FRPSRQHQW PD\ KDYH SURIRXQG HIIHFWV RQ DQRWKHU
7KLV PD\ SRVVLEO\ DFFRPPRGDWH WKH IDFW WKDW WKHUH LV YHU\
JRRGHYLGHQFHWKDW$OLQWHUDFWVZLWKWKHFHOOZDOO 6FKPRKO
DQG +RUVW   WKH SODVPD PHPEUDQH ,VKLNDZD DQG
:DJDWVXPD DQGF\WRVNHOHWRQ %ODQFDÀRUHWDO
6LYDJXUXHWDO 
 E 7KLVK\SRWKHVLVFDQFRQFLOLDWHWKHORFDOL]DWLRQRI$ODW
WKHSHULSKHU\RIWKHFHOO 9LWRUHOORDQG+DXJ ZLWKWKH
LQYROYHPHQWRIWKHSODVPDPHPEUDQHDQGUHTXLUHPHQWRID
SURWRSODVWIRUWKHQRQH[FKDQJHDEOHXSWDNHRI$O
 F  ,W PD\ DOVR EH FDSDEOH RI H[SODLQLQJ WKH JHQHUDO
UHODWLRQVKLSEHWZHHQJURZWKUDWHVDQGVHQVLWLYLW\WR$ODQG
DOVRZK\FHUWDLQFHOOW\SHVDUHPRUHVHQVLWLYHWR$OVXFKDV
FHOOVRIWKH'7=DQGURRWKDLUV
 +RZHYHU WKH H[DFW QDWXUH RI WKLV WDUJHW LV QRW NQRZQ
1RQHWKHOHVV LW ZRXOG EH H[SHFWHG WR EH D FRPSRQHQW WKDW
LVLQWHUFRQQHFWHGZLWKRWKHUFRPSRQHQWVRIWKHFRQWLQXXP
8QIRUWXQDWHO\RXUNQRZOHGJHRIWKLVV\VWHPLVVWLOOSRRUEXW
LWVFRPSRQHQWVDQGZRUNLQJVDUHTXLFNO\HPHUJLQJ %DOXVND
HWDO 7KHUHDUHSUREDEO\SOHQW\RISRWHQWLDOWDUJHWV
IRU$OLQWKLVV\VWHP,WLVDWOHDVWFXULRXVWKDWWKHH[SUHVVLRQ
RIDFHOOZDOODVVRFLDWHGUHFHSWRUNLQDVH :$. ZDVUHSRUWHG
WREHLQGXFHGE\$O 6LYDJXUXHWDO 
&HOOXODUUHVSRQVHVWR$OWR[LFLW\DQG$OLQGXFHGJHQHV
 +RZ GR SODQW FHOOV UHVSRQG WR$O H[SRVXUH" 5HVSRQVHV
DWWKHFHOOXODUOHYHODUHZLGHUDQJLQJ,QSULQFLSOHWKHPRUH
LPPHGLDWH WKH UHVSRQVH WKH PRUH OLNHO\ WKDW LW LV UHODWHG
WR WKH SULPDU\ PHFKDQLVP RI WR[LFLW\ RU WR D PHFKDQLVP
RI UHVLVWDQFH WKXV WKH LQWHUHVW LQ XQGHUVWDQGLQJ FHOOXODU
UHVSRQVHV WR$O WR[LFLW\ +RZHYHU WKH GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ
WKHHIIHFWVRIWR[LFLW\DQGWKHFHOOXODUUHVSRQVHWULJJHUHGE\
WR[LFLW\ DUH QRW DOZD\V FOHDU 7R LOOXVWUDWH DUH FKDQJHV LQ
OHYHOVRIIUHHLQWUDFHOOXODUFDOFLXPDUHVXOWRIWR[LFLW\RUDUH
WKH\WKHEHJLQQLQJRIDFHOOXODUUHVSRQVH"
 2QHZHOONQRZQ$OLQGXFHGFHOOUHVSRQVHLVWKHV\QWKHVLV
RI FDOORVH ZKLFK LV IUHTXHQWO\ XVHG DV DQ LQGLFDWRU IRU$O



LQGXFHG VWUHVV +RUVW HW DO   %XW LW LV QRW JHQHUDOO\
FRQVLGHUHG YHU\ VSHFL¿F QRU GR DOO FHOOV V\QWKHVL]H WKLV
FRPSRXQGLQUHVSRQVHWR$O
 &KDQJHVLQJHQHH[SUHVVLRQFDQEHLQJHQHUDOUHJDUGHG
DV D FHOOXODU UHVSRQVH UDWKHU WKDQ DQ HIIHFW DOWKRXJK LQ
SULQFLSOHWKDWPD\QRWDFWXDOO\EHWKHFDVH,QIRUPDWLRQRQ
$OLQGXFHG JHQH H[SUHVVLRQ PD\ DOORZ WKH XQGHUVWDQGLQJ
RI PHFKDQLVPV RI WR[LFLW\ DQG UHVLVWDQFH$PRQJ WKH ¿UVW
VWXGLHV WR H[DPLQH$OLQGXFHG JHQHV DUH WKRVH RI *DUGQHU
6QRZGHQDQG*DUGQHU 
 $OLQGXFHVWKHV\QWKHVLVRIVHYHUDOSURWHLQV %DVXHWDO
 DQGDOVRWKHH[SUHVVLRQRIVHYHUDOJHQHV 6QRZGHQDQG
*DUGQHU6QRZGHQHWDO 6RPHRIWKHVHSURWHLQV
KDYH EHHQ LGHQWL¿HG DQG LQFOXGH SKHQ\ODODQLQH DPPRQLD
O\DVH PHWDOORWKLRQHLQOLNH SURWHLQV SURWHLQDVH LQKLELWRUV
DQG DVSDUDJLQH V\QWKHWDVHV 6QRZGHQ HW DO   7KXV
LQJHQHUDOWKHSURWHLQVV\QWKHVL]HGDQGWKHJHQHVH[SUHVVHG
LQ UHVSRQVH WR $O DSSHDU WR EH JHQHUDO VWUHVV RU ZRXQG
UHVSRQVH SURWHLQV DQG JHQHV 6XJLPRWR HW DO   %XW
WKHUHDUHDOVRRWKHUJHQHVZKLFKPD\EHLQGXFHGE\$ODQG
ZKLFKDUHSURPLVLQJIRUUHVLVWDQFHSDUWLFXODUO\WUDQVSRUWHUV
IRURUJDQLFDFLGV 6DVDNLHWDO 
 3HUKDSVWKHPRVWFRPSUHKHQVLYHDQDO\VLVRI$OLQGXFHG
JHQHH[SUHVVLRQZDVSHUIRUPHGE\0LOODHWDO  ZKLFK
H[SDQGHGFRQVLGHUDEO\RQWKHJHQHVSUHYLRXVO\LGHQWL¿HG
DQGUHSRUWHGWREHUHJXODWHGE\$O7KLVZRUNFRQ¿UPVPDQ\
DVSHFWVRIHDUOLHUVWXGLHVVXFKWKHLQYROYHPHQWRIR[LGDWLYH
VWUHVVJHQHV 5LFKDUGVHWDO EXWDOVRFRQ¿UPVPRUH
UHFHQWDVSHFWV2ISDUWLFXODULPSRUWDQFHLVWKHGLVFRYHU\RI
WKH HIIHFW RI $O RQ JHQHV LQYROYHG ZLWK FHOO GLYLVLRQ DQG
HORQJDWLRQJHQHVR[LGDWLYHVWUHVVDQGLURQPHWDEROLVP
$/80,1805(6,67$1&(
 ,WKDVEHHQNQRZQIRUDORQJWLPHWKDWPDQ\SODQWVSHFLHV
LQFOXGLQJFURSSODQWVVKRZZLGHYDULDELOLW\ZLWKUHVSHFWWR
WKHLUUHVLVWDQFHWR$ODQGWKLVKDVEHHQH[SORLWHGWRREWDLQ$O
UHVLVWDQWYDULHWLHV7KHXQGHUVWDQGLQJRIWKHPHFKDQLVPVDQG
JHQHWLFVRI$OUHVLVWDQFHKDVDGYDQFHGFRQVLGHUDEO\RYHUWKH
ODVWGHFDGHDQGWUDGLWLRQDOVFUHHQLQJDQGEUHHGLQJSURJUDPV
KDYHUHVXOWHGLQFRQVLGHUDEOHVXFFHVVRYHUWKH\HDUV%HFDXVH
RI WKH ODUJH DUHDV RI DFLG VRLOV DQG WKH LPSRUWDQFH RI WKLV
FRQVWUDLQW LQ %UD]LO WKH FROOHFWLRQ RI DFLGVRLO UHVLVWDQW
%UD]LOLDQSODQWYDULHWLHVDUHDPRQJVRPHRIWKHEHVWLQWKH
ZRUOG
 2QHSUREOHPKRZHYHULVKRZWRHYDOXDWH$OUHVLVWDQFH
7KHPRVWZLGHO\XVHGPHWKRGVXVHUHODWLYHURRWJURZWKLQ$O
DWORZS+FRPSDUHGWRJURZWKLQORZS+DORQH+RZHYHU

%UD]-3ODQW3K\VLRO  



9$9,725(//2HWDO

DV GLVFXVVHG DERYH WKHUH DUH VHYHUDO SUREOHPV DVVRFLDWHG
ZLWK WKLV DSSURDFK /D]RI DQG +ROODQG   $OXPLQXP
UHVLVWDQFH VWXGLHV VKRXOG WDNH WKH GHWULPHQWDO HIIHFW RI
DFLGLW\LQWRFRQVLGHUDWLRQDQGDSSURSULDWHFRQWUROVGHVLJQHG
6FUHHQLQJ PHWKRGV IRU LGHQWLI\LQJ $OUHVLVWDQW SODQWV DQG
WKHLU LQKHUHQW OLPLWDWLRQV ZHUH UHYLHZHG E\ 6DPDF DQG
7HVID\H   7KH\ UDLVH WKH SRLQW WKDW VORZHU JURZLQJ
SODQWV WHQG WR EH VHOHFWHG DV$OUHVLVWDQW 'DOO$JQRO HW DO
  ZKLFK LV FRQVLVWHQW ZLWK WKH SUHYLRXVO\ PHQWLRQHG
OLQNEHWZHHQFHOOXODUVHQVLWLYLW\WR$ODQGUDWHRIJURZWK
 7KHVH REVHUYDWLRQV UDLVH TXHVWLRQV DV WR WKH FRUUHODWLRQ
EHWZHHQ DGDSWDWLRQ WR VRLOV ZLWK KLJK OHYHOV RI $O DQG
VFUHHQLQJ IRU $O UHVLVWDQFH LQ QXWULHQW VROXWLRQV 7KXV
NQRZOHGJH RQ WKH PHFKDQLVPV RI $O WR[LFLW\ LV DOVR
LPSRUWDQW EHFDXVH LW FDQ FRQWULEXWH WR WKH GHYHORSPHQW RI
PRUHDFFXUDWHVFUHHQLQJSURFHGXUHVYLDLPSURYHGFULWHULDIRU
WKHGHWHUPLQDWLRQRIUHVLVWDQFHDQGDOVRIRUWKHGHYHORSPHQW
RI$OUHVLVWDQWSODQWV
*HQHWLFVDQGLQKHULWDQFHRI$OUHVLVWDQFH
 7KH LQKHULWDQFH DQG JHQHWLFV RI$O UHVLVWDQFH KDV EHHQ
H[DPLQHG PRVWO\ LQ FHUHDOV RI WKH 7ULWLFHDH )URP WKHVH
VWXGLHVLWZDVIRXQGWKDWLQVRPHVSHFLHVVXFKDVLQZKHDW
RUU\HWKDW$OUHVLVWDQFHLVGHWHUPLQHGE\RQHRUDIHZJHQHV
%HU]RQVN\ ZKHUHDVLQRWKHUVSHFLHVVXFKDVULFHRU
PDL]HLWLVPXOWLJHQLFDQGTXDQWLWDWLYH .RFKLDQHWDO 
+RZHYHUWKHUHLVDQLQFUHDVLQJDZDUHQHVVWKDW$OUHVLVWDQFH
LVPRUHOLNHO\DPXOWLJHQLFWUDLW
 8QWLO UHFHQWO\ QR $OUHVLVWDQFH JHQH KDG EHHQ FORQHG
+RZHYHU6DVDNLHWDO  FORQHGDJHQHZLWKSURSHUWLHV
RI DQ $OLQGXFHG FKDQQHO DQG VXEVHTXHQWO\ WUDQVIRUPHG
EDUOH\DQGREWDLQHGKLJKOHYHOVRIUHVLVWDQFH 'HOKDL]HHWDO
 7KLVPD\EHWKH¿UVW$OUHVLVWDQFHJHQHWRKDYHEHHQ
FORQHG
&HOOXODUPHFKDQLVPVRI$OUHVLVWDQFH
 7KHPHFKDQLVPVIRUUHVLVWDQFHOLNHWKRVHIRUWR[LFLW\DUH
QRWHQWLUHO\NQRZQEXWDWOHDVWRQHPHFKDQLVPWKHVHFUHWLRQ
RI RUJDQLF DFLGV LV QRZ UHDVRQDEO\ ZHOO HVWDEOLVKHG DQG
XQGHUVWRRG .RFKLDQ HW DO   *RRG HYLGHQFH IRU WKLV
PHFKDQLVP LQLWLDOO\ FDPH IURP WKUHH LQGHSHQGHQW JURXSV
WKDW GHPRQVWUDWHG WKDW PDODWHVHFUHWLRQ LV HQKDQFHG LQ$O
UHVLVWDQWFXOWLYDUVFRPSDUHGWR$OVHQVLWLYHRQHV 'HOKDL]HHW
DO%DVXHWDO3HOOHWHWDO 
 6HYHUDO VWXGLHV KDYH DWWHPSWHG WR RYHUH[SUHVV HLWKHU
FLWUDWHV\QWKDVHRUPDODWHGHK\GURJHQDVHZLWKWKHLQWHQGHG
SXUSRVHRILQFUHDVLQJRUJDQLFDFLGH[XGDWLRQ GHOD)XHQWH
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HWDO.R\DPDHWDO7HVID\HHWDO$QRRS
HWDO RUJHQHUDOVWUHVVJHQHV (]DNLHWDO%DVX
HW DO   +RZHYHU WKH LQFUHDVHV LQ$O UHVLVWDQFH KDYH
EHHQPRGHVWRUUHVXOWVKDYHQRWEHHQUHSURGXFLEOH 'HOKDL]H
HWDO 7KHODWWHULVQRWHQWLUHO\VXUSULVLQJJLYHQWKDWLW
ZRXOGQRWEHH[SHFWHGWKDWDVLQJOHHQ]\PHVKRXOGFKDQJH
WKH OHYHOV RI KLJKO\ UHJXODWHG PHWDEROLWHV VXFK DV RUJDQLF
DFLGV )URP WKLV LW IROORZV WKDW LI $O UHVLVWDQFH LV LQGHHG
GHWHUPLQHGE\RUJDQLFDFLGH[XGDWLRQWKHQLWLVQRWVXUSULVLQJ
WKDWPXOWLSOHJHQHVDUHLQYROYHG
 0RUH UHFHQWO\ EDUOH\ SODQWV WUDQVIRUPHG ZLWK D JHQH
$/07 HQFRGLQJDSXWDWLYHPDODWHWUDQVSRUWHUZHUHIRXQG
WREHPRUHUHVLVWDQWWR$O 'HOKDL]HHWDO 7KLVSHUKDSV
PDNHVPRUHVHQVHJLYHQWKDWWKLVFRXOGLQFUHDVHH[XGDWLRQ
ZLWKRXW QHFHVVDULO\ FKDQJLQJ F\WRSODVPLF PHWDEROLWH
FRQFHQWUDWLRQV
 +RZHYHUWKHUHVXOWVSUHVHQWHGDERYHPXVWEHFRQWUDVWHG
ZLWK WKH IDFW WKDW WUDQVIRUPDWLRQ RI SODQWV ZLWK VHYHUDO
GLIIHUHQW JHQHUDO VWUHVV JHQHV FDQ DOVR FRQIHU$O UHVLVWDQFH
WRWKHVHSODQWVVRPHRIZKLFKKDYHQRREYLRXVUHODWLRQWR
DQ\ PHFKDQLVP RI$O UHVLVWDQFH 3HOOHW HW DO  3HOOHW
HW DO  (]DNL HW DO 7HVID\H HW DO  (]DNL
HWDO 2QHIDFWWKDWPXVWEHORRNHGDWFDUHIXOO\LVWKH
UHODWLRQEHWZHHQUDWHRIFHOOJURZWKDQG$OWR[LFLW\DQGWKH
IDFWWKDWPRVWLIQRWDOORIWKHVHJHQHVFRXOGEHH[SHFWHGWR
DIIHFWFHOOJURZWKUDWHVVLQFHRUJDQLFDFLGVDUHLPSRUWDQWLQ
PHWDEROLVP
 'HVSLWH WKH ODUJH QXPEHU RI VWXGLHV LQ VXSSRUW RI DQ
RUJDQLFDFLGPHFKDQLVPRIUHVLVWDQFHWKLVLVVXHLVSUREDEO\
IDUIURPRYHU7KHUHDUHVHYHUDOREVHUYDWLRQVWKDWGRQRW¿W
WKH PRGHO 7KH PRVW LPSRUWDQW LV WKDW VHYHUDO$OVHQVLWLYH
SODQWV KDYH KLJK OHYHOV RI RUJDQLF DFLG VHFUHWLRQ .RFKLDQ
HW DO   5LFH SODQWV DOVR GLG QRW VKRZ LQFUHDVHG $O
UHVLVWDQFH GHVSLWH LQFUHDVHG RUJDQLF DFLG HIÀX[ 6DVDNL
HW DO   +RZ JRRG LV WKH FRUUHODWLRQ EHWZHHQ RUJDQLF
DFLG H[XGDWLRQ DQG UHVLVWDQFH WR$O" +RZ ZHOO KDV LW EHHQ
TXDQWL¿HG"7KHVHDUHLPSRUWDQWTXHVWLRQVZKLFKKDYHEHHQ
GLVFXVVHG E\ 0DULDQR DQG .HOWMHQV   7KHUH LV RI
FRXUVHWKHFDVHLQZKLFKWKHUHDUH$OUHVLVWDQWSODQWVZKLFK
GRQRWVKRZHQKDQFHGRUJDQLFDFLGH[XGDWLRQVXFKDV6LJQDO
JUDVV %UDFKLDULD GHFXPEHQV  IRU H[DPSOH :HQ]O HW DO
 6LPLODUUHVXOWVKDYHDOVREHHQIRXQGLQVRPHVR\EHDQ
FXOWLYDUV 1LDQ HW DO   7KHUHIRUH WKHUH LV FOHDUO\
HYLGHQFH IRU WKH H[LVWHQFH RI RWKHU UHVLVWDQFH PHFKDQLVPV
DOVR
 8QIRUWXQDWHO\WKHPHFKDQLVPVRI$OUHVLVWDQFHLQVSHFLHV
QDWLYHWRDFLGVRLOVDUHPXFKOHVVVWXGLHG6XFKVSHFLHVDUH
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FRPPRQO\ GLYLGHG LQWR $O H[FOXGHUV DQG DFFXPXODWRUV
7KH DFFXPXODWLRQ RI $O DQG WKXV LQWHUQDO PHFKDQLVPV
RI UHVLVWDQFH KDYH UHFHLYHG PRUH DWWHQWLRQ :DWDQDEH DQG
2VDNL   ([FOXVLRQ PHFKDQLVPV RI SODQWV QDWLYH WR
DFLGVRLO UHJLRQV DUH ODUJHO\ XQNQRZQ DOWKRXJK &,$7 LV
XQGHUWDNLQJDQHIIRUWWRH[DPLQHWKLVLQ%UDFKLDULDVSHFLHV
,VKLWDQLHWDO 
5()(5(1&(6
$QRRS 90 %DVX 8 0F&DPPRQ 07 0F$OLVWHU+HQQ /
7D\ORU*-  0RGXODWLRQRIFLWUDWHPHWDEROLVPDOWHUV
DOXPLQXPWROHUDQFHLQ\HDVWDQGWUDQVJHQLFFDQRODRYHU
H[SUHVVLQJDPLWRFKRQGULDOFLWUDWHV\QWKDVH3ODQW3K\VL
RO
$UFKDPEDXOW'-=KDQJ*&7D\ORU*-  6SDWLDOYDUL
DWLRQLQWKHNLQHWLFVRIDOXPLQLXP $O XSWDNHLQURRWVRI
ZKHDW 7ULWLFXPDHVWLYXP/ H[KLELWLQJGLIIHUHQWLDOUHVLVW
DQFHWR$O(YLGHQFHIRUPHWDEROLVPGHSHQGHQWH[FOXVLRQ
RI$O-3ODQW3K\VLRO
%DOXVND ) 6DPDM - :RMWDV]HN 3 9RONPDQQ ' 0HQ]HO '
 &\WRVNHOHWRQSODVPDPHPEUDQHFHOOZDOOFRQWLQX
XPLQSODQWV(PHUJLQJOLQNVUHYLVLWHG3ODQW3K\VLRO

%DUFHOR-3RVFKHQULHGHU&  )DVWURRWJURZWKUHVSRQV
HVURRWH[XGDWHVDQGLQWHUQDOGHWR[L¿FDWLRQDVFOXHVWRWKH
PHFKDQLVPVRIDOXPLQLXPWR[LFLW\DQGUHVLVWDQFHDUHYLHZ
(QYLURQ([S%RW
%DVX8%DVX$7D\ORU*-  'LIIHUHQWLDOH[XGDWLRQRI
SRO\SHSWLGHVE\URRWVRIDOXPLQXPUHVLVWDQWDQGDOXPLQXP
VHQVLWLYHFXOWLYDUVRI7ULWLFXPDHVWLYXP/LQUHVSRQVHWR
DOXPLQXPVWUHVV3ODQW3K\VLRO
%DVX8*RGEROG'7D\ORU*-  $OXPLQXPUHVLVWDQFH
LQ7ULWLFXPDHVWLYXPDVVRFLDWHGZLWKHQKDQFHGH[XGDWLRQ
RIPDODWH-3ODQW3K\VLRO
%DVX8*RRG$*7D\ORU*-  7UDQVJHQLF%UDVVLFDQD
SXVSODQWVRYHUH[SUHVVLQJDOXPLQLXPLQGXFHGPLWRFKRQ
GULDOPDQJDQHVHVXSHUR[LGHGLVPXWDVHF'1$DUHUHVLVWDQW
WRDOXPLQLXP3ODQW&HOO(QYLURQ
%HU]RQVN\:$  7KHJHQRPLFLQKHULWDQFHRIDOXPLQXP
WROHUDQFHLQ$WODVZKHDW*HQRPH
%LELNRYD7*LOUR\6  5RRWKDLUGHYHORSPHQW-3ODQW
*URZWK5HJXO
%ODQFDÀRU(%-RQHV'/*LOUR\6  $OWHUDWLRQVLQWKH
F\WRVNHOHWRQDFFRPSDQ\DOXPLQXPLQGXFHGJURZWKLQKLEL
WLRQDQGPRUSKRORJLFDOFKDQJHVLQSULPDU\URRWVRIPDL]H
3ODQW3K\VLRO
%RVFROR3560HQRVVL0-RUJH5$  $OXPLQXPLQGXFHG
R[LGDWLYHVWUHVVLQPDL]H3K\WRFKHPLVWU\
&DNPDN,+RUVW:-  (IIHFWRIDOXPLQXPRQOLSLGSHU
R[LGDWLRQVXSHUR[LGHGLVPXWDVHFDWDODVHDQGSHUR[LGDVH
DFWLYLWLHVLQURRWWLSVRIVR\EHDQ *O\FLQHPD[ 3K\VLRO
3ODQW
&DUH '$   7KH HIIHFW RI DOXPLQXP FRQFHQWUDWLRQ RQ
URRWKDLUVLQZKLWHFORYHU 7ULIROLXPUHSHQV/ 3ODQW6RLO




&KDQJ<&<DPDPRWR<0DWVXPRWR+  $FFXPXODWLRQ
RI DOXPLQLXP LQ WKH FHOO ZDOO SHFWLQ LQ FXOWXUHG WREDFFR
1LFRWLDQDWDEDFXP/ FHOOVWUHDWHGZLWKDFRPELQDWLRQRI
DOXPLQLXPDQGLURQ3ODQW&HOO(QYLURQ
&LDPSRURYD0  'LYHUVHUHVSRQVHVRIURRWFHOOVWUXFWXUH
WRDOXPLQLXPVWUHVV3ODQW6RLO
&LDPSRURYD0  0RUSKRORJLFDODQGVWUXFWXUDOUHVSRQV
HVRISODQWURRWVWRDOXPLQLXPDWRUJDQWLVVXHDQGFHOOX
ODUOHYHOV%LRO3ODQW
'DOO$JQRO0%RXWRQ-+3DUURWW:$  6FUHHQLQJPHWK
RGVWRGHYHORSDOIDOIDJHUPSODVPVWROHUDQWRIDFLGDOXPL
QXPWR[LFVRLOV&URS6FL
GH OD )XHQWH -0 5DPLUH]5RGULJXH] 9 &DEUHUD3RQFH -/
+HUUHUD(VWUHOOD/  $OXPLQXPWROHUDQFHLQWUDQVJHQ
LF SODQWV E\ DOWHUDWLRQ RI FLWUDWH V\QWKHVLV 6FLHQFH 

'HOKDL]H(&UDLJ6%HDWRQ&'%HQQHW5--DJDGLVK9&
5DQGDOO3-  $OXPLQXPWROHUDQFHLQZKHDW 7ULWLFXP
DHVWLYXP/ 8SWDNHDQGGLVWULEXWLRQRIDOXPLQXPLQ
URRWDSLFHV3ODQW3K\VLRO
'HOKDL]H(+HEE'05\DQ35  ([SUHVVLRQRID3VHX
GRPRQDVDHUXJLQRVDFLWUDWHV\QWKDVHJHQHLQWREDFFRLVQRW
DVVRFLDWHGZLWKHLWKHUHQKDQFHGFLWUDWHDFFXPXODWLRQRUHI
ÀX[3ODQW3K\VLRO
'HOKDL]H(5\DQ35  $OXPLQXPWR[LFLW\DQGWROHUDQFH
LQSODQWV3ODQW3K\VLRO
'HOKDL]H(5\DQ35+HEE'0<DPDPRWR<6DVDNL70DW
VXPRWR+  (QJLQHHULQJKLJKOHYHODOXPLQXPWROHU
DQFHLQEDUOH\ZLWKWKH$/07JHQH3URF1DWO$FDG6FL
86$
'HOKDL]H(5\DQ355DQGDOO3-  $OXPLQXPWROHUDQFH
LQ ZKHDW 7ULWLFXP DHVWLYXP /  $OXPLQXPVWLPXODW
HGH[FUHWLRQRIPDOLFDFLGIURPURRWDSLFHV3ODQW3K\VL
RO
'HYL65<DPDPRWR<0DWVXPRWR+  $QLQWUDFHOOX
ODUPHFKDQLVPRIDOXPLQXPWROHUDQFHDVVRFLDWHGZLWKKLJK
DQWLR[LGDQWVWDWXVLQFXOWXUHGWREDFFRFHOOV-,QRUJ%LR
FKHP
([OH\&  7KHSURR[LGDQWDFWLYLW\RIDOXPLQXP)UHH
5DGLF%LRO0HG
(]DNL%*DUGQHU5&(]DNL<0DWVXPRWR+  ([SUHV
VLRQRIDOXPLQXPLQGXFHGJHQHVLQWUDQVJHQLF$UDELGRS
VLVSODQWVFDQDPHOLRUDWHDOXPLQXPVWUHVVDQGRUR[LGDWLYH
VWUHVV3ODQW3K\VLRO
(]DNL % 6X]XNL 0 0RWRGD + .DZDPXUD 0 1DNDVKLPD
6 0DWVXPRWR +   0HFKDQLVP RI JHQH H[SUHVVLRQ
RI$UDELGRSVLV JOXWDWKLRQH 6WUDQVIHUDVH$W*67 DQG
$W*67LQUHVSRQVHWRDOXPLQXPVWUHVV3ODQW3K\VLRO

)R\&'&KDQH\5/:KLWH0&  7KHSK\VLRORJ\RI
PHWDOWR[LFLW\LQSODQWV$QQX5HY3ODQW3K\VLRO

*XR75=KDQJ*3=KRX0;:X)%&KHQ-;  (I
IHFWV RI DOXPLQXP DQG FDGPLXP WR[LFLW\ RQ JURZWK DQG
DQWLR[LGDQWHQ]\PHDFWLYLWLHVRIWZREDUOH\JHQRW\SHVZLWK
GLIIHUHQW$OUHVLVWDQFH3ODQW6RLO

%UD]-3ODQW3K\VLRO  



9$9,725(//2HWDO

+DULGDVDQ0'HDUDXMR*0  $OXPLQLXPDFFXPXODWLQJ
VSHFLHVLQWZRIRUHVWFRPPXQLWLHVLQWKHFHUUDGRUHJLRQRI
FHQWUDO%UD]LO)RU(FRO0DQDJH
+DULGDVDQ03DYLDQL7,6FKLDYLQL,  /RFDOL]DWLRQRI
DOXPLQXPLQWKHOHDYHVRIVRPHDOXPLQXPDFFXPXODWLQJ
VSHFLHV3ODQW6RLO
+DXJ$6KL%9LWRUHOOR9  $OXPLQXPLQWHUDFWLRQZLWK
SKRVSKRLQRVLWLGHDVVRFLDWHGVLJQDOWUDQVGXFWLRQ$UFK7R[
LFRO
+DXJ$9LWRUHOOR9  $OXPLQLXPFRRUGLQDWLRQWRFDO
PRGXOLQ 7KHUPRG\QDPLF DQG NLQHWLF DVSHFWV &RRUG
&KHP5HY
+LUDGDWH 6   6SHFLDWLRQ RI DOXPLQXP LQ VRLO HQYLURQ
PHQWV6RLO6FL3ODQW1XWU
+RUVW:-3XVFKHO$.6FKPRKO1  ,QGXFWLRQRIFDO
ORVHIRUPDWLRQLVDVHQVLWLYHPDUNHUIRUJHQRW\SLFDOXPLQ
LXPVHQVLWLYLW\LQPDL]H3ODQW6RLO
+RUVW:-6FKPRKO1.ROOPHLHU0%DOXVND)6LYDJXUX0
 'RHVDOXPLQLXPDIIHFWURRWJURZWKRIPDL]HWKURXJK
LQWHUDFWLRQZLWKWKHFHOOZDOOSODVPDPHPEUDQHF\WRVNHO
HWRQFRQWLQXXP"3ODQW6RLO
+XQJULD09DUJDV0$7  (QYLURQPHQWDOIDFWRUVDIIHFW
LQJ1¿[DWLRQLQJUDLQOHJXPHVLQWKHWURSLFVZLWKDQHP
SKDVLVRQ%UD]LO)LHOG&URSV5HV
,VKLNDZD6:DJDWVXPD7  3ODVPDPHPEUDQHSHUPHD
ELOLW\RIURRWWLSFHOOVIROORZLQJWHPSRUDU\H[SRVXUHWR$O
LRQVLVDUDSLGPHDVXUHRI$OWROHUDQFHDPRQJSODQWVSH
FLHV3ODQW&HOO3K\VLRO
,VKLNDZD6:DJDWVXPD77DNDQR77DZDUD\D.2RPDWD.
 7KHSODVPDPHPEUDQHLQWDFWQHVVRIURRWWLSFHOOV
LVDSULPDU\IDFWRUIRU$OWROHUDQFHLQFXOWLYDUVRI¿YHVSH
FLHV6RLO6FL3ODQW1XWU
,VKLWDQL05DR,:HQ]O3%HHEH67RKPH-  ,QWHJUD
WLRQRIJHQRPLFVDSSURDFKZLWKWUDGLWLRQDOEUHHGLQJWRZDUGV
LPSURYLQJDELRWLFVWUHVVDGDSWDWLRQGURXJKWDQGDOXPLQXP
WR[LFLW\DVFDVHVWXGLHV)LHOG&URSV5HV
,YDQRY9%   5HODWLRQVKLS EHWZHHQ FHOO SUROLIHUDWLRQ
DQG WUDQVLWLRQ WR HORQJDWLRQ LQ SODQW URRWV ,QW - 'HY
%LRO
-DQVHQ6%URDGOH\055REEUHFKW(6PHWV(  $OX
PLQXPK\SHUDFFXPXODWLRQLQDQJLRVSHUPV$UHYLHZRILWV
SK\ORJHQHWLFVLJQL¿FDQFH%RW5HY
-RQHV '/ .RFKLDQ /9  $OXPLQXP ,QKLELWLRQ RI WKH
LQRVLWRO WULVSKRVSKDWH VLJQDO WUDQVGXFWLRQ SDWKZD\
LQZKHDWURRWVDUROHLQDOXPLQXPWR[LFLW\3ODQW&HOO

-RQHV'/6KDII-(.RFKLDQ/9  (IIHFWRIDOXPLQXP
RQFDOFLXPKRPHRVWDVLVDQG,3PHGLDWHGVLJQDOWUDQVGXF
WLRQLQ7ULWLFXPDHVWLYXPDQG1LFRWLDQDSOXPEDJLQLIROLD
3ODQW3K\VLRO
-RQHV'/6KDII-(.RFKLDQ/9  5ROHRIFDOFLXPDQG
RWKHULRQVLQGLUHFWLQJURRWKDLUWLSJURZWKLQOLPQRELXP
VWRORQLIHUXP,QKLELWLRQRIWLSJURZWKE\DOXPLQXP3ODQ
WD
-RQHV '/ *LOUR\ 6 /DUVHQ 3% +RZHOO 6+ .RFKLDQ /9
  (IIHFW RI DOXPLQXP RQ F\WRSODVPLF &D KRPH
RVWDVLV LQ URRW KDLUV RI $UDELGRSVLV WKDOLDQD /  3ODQWD


%UD]-3ODQW3K\VLRO  

.LGG363URFWRU-  :K\SODQWVJURZSRRUO\RQYHU\
DFLGVRLOVDUHHFRORJLVWVPLVVLQJWKHREYLRXV"-([S%RW

.LQUDLGH7%  $VVHVVLQJWKHUKL]RWR[LFLW\RIWKHDOXPL
QDWHLRQ$O 2+ 3ODQW3K\VLRO
.LQUDLGH7%  ,GHQWLW\RIWKHUKL]RWR[LFDOXPLQXPVSH
FLHV3ODQW6RLO
.LQUDLGH7%  $OXPLQXPHQKDQFHPHQWRISODQWJURZWK
LQDFLGURRWLQJPHGLDDFDVHRIUHFLSURFDODOOHYLDWLRQRI
WR[LFLW\E\WZRWR[LFFDWLRQV3K\VLRO3ODQW
.LQUDLGH7%  7KUHHPHFKDQLVPVIRUWKHFDOFLXPDOOHYL
DWLRQRIPLQHUDOWR[LFLWLHV3ODQW3K\VLRO
.LQUDLGH7%3DUNHU'5  &DWLRQDPHOLRUDWLRQRIDOXPL
QXPWR[LFLW\LQZKHDW3ODQW3K\VLRO
.RFKLDQ/9  &HOOXODUPHFKDQLVPVRIDOXPLQXPWR[LF
LW\DQGUHVLVWDQFHLQSODQWV$QQX5HY3ODQW3K\VLRO0RO
%LRO
.RFKLDQ/9+RHNHQJD2$3LQHURV0$  +RZGRFURS
SODQWVWROHUDWHDFLGVRLOV"0HFKDQLVPVRIDOXPLQXPWRO
HUDQFHDQGSKRVSKRURXVHI¿FLHQF\$QQX5HY3ODQW%LRO

.R\DPD+.DZDPXUD$.LKDUD7+DUD77DNLWD(6KLEDWD
'  2YHUH[SUHVVLRQRIPLWRFKRQGULDOFLWUDWHV\QWKDVH
LQ$UDELGRSVLVWKDOLDQDLPSURYHGJURZWKRQDSKRVSKRUXV
OLPLWHGVRLO3ODQW&HOO3K\VLRO
.R\DPD+7RGD7+DUD7  %ULHIH[SRVXUHWRORZS+
VWUHVVFDXVHVLUUHYHUVLEOHGDPDJHWRWKHJURZLQJURRWLQ$UD
ELGRSVLVWKDOLDQDSHFWLQ&DLQWHUDFWLRQPD\SOD\DQLPSRU
WDQWUROHLQSURWRQUKL]RWR[LFLW\-([S%RW
.R\DPD+7RGD7<RNRWD6'DZDLU=+DUD7  (I
IHFWVRIDOXPLQXPDQGS+RQURRWJURZWKDQGFHOOYLDELOL
W\LQ$UDELGRSVLVWKDOLDQDVWUDLQODQGVEHUJLQK\GURSRQLF
FXOWXUH3ODQW&HOO3K\VLRO
/DUVHQ3%7DL&<.RFKLDQ/9+RZHOO6+  $UDELGRS
VLVPXWDQWVZLWKLQFUHDVHGVHQVLWLYLW\WRDOXPLQXP3ODQW
3K\VLRO
/D]RI'%*ROGVPLWK-*5XIW\7:/LQWRQ5:  5DS
LGXSWDNHRIDOXPLQXPLQWRFHOOVRILQWDFWVR\EHDQURRWWLSV
$PLFURDQDO\WLFDOVWXG\XVLQJVHFRQGDU\LRQPDVVVSHF
WURPHWU\3ODQW3K\VLRO
/D]RI'%+ROODQG0-  (YDOXDWLRQRIWKHDOXPLQLXP
LQGXFHGURRWJURZWKLQKLELWLRQLQLVRODWLRQIURPORZS+
HIIHFWVLQ*O\FLQHPD[3LVXPVDWLYXPDQG3KDVHROXVYXO
JDULV$XVW-3ODQW3K\VLRO
/LX./XDQ6  ,QWHUQDODOXPLQXPEORFNRISODQWLQ
ZDUG.FKDQQHOV3ODQW&HOO
/OXJDQ\03RVFKHQULHGHU&%DUFHOR-  0RQLWRULQJRI
DOXPLQXPLQGXFHGLQKLELWLRQRIURRWHORQJDWLRQLQPDL]H
FXOWLYDUVGLIIHULQJLQWROHUDQFHWRDOXPLQXPDQGSURWRQWR[
LFLW\3K\VLRO3ODQW
0D-))XUXNDZD-  5HFHQWSURJUHVVLQWKHUHVHDUFKRI
H[WHUQDO$OGHWR[L¿FDWLRQLQKLJKHUSODQWVDPLQLUHYLHZ
-,QRUJ%LRFKHP
0D -) +LUDGDWH 6 1RPRWR . ,ZDVKLWD 7 0DWVXPRWR +
 ,QWHUQDOGHWR[L¿FDWLRQPHFKDQLVPRI$OLQK\GUDQ
JHD,GHQWL¿FDWLRQRI$OIRUPLQWKHOHDYHV3ODQW3K\VL
RO

5(&(17$'9$1&(6,1$/80,18072;,&,7<$1'5(6,67$1&(,1+,*+(53/$176

0DULDQR('.HOWMHQV:*  (YDOXDWLQJWKHUROHRIURRW
FLWUDWHH[XGDWLRQDVDPHFKDQLVPRIDOXPLQLXPUHVLVWDQFH
LQPDL]HJHQRW\SHV3ODQW6RLO
0DULHQIHOG6/HKPDQQ+6WHO]HU5  8OWUDVWUXFWXUDO
LQYHVWLJDWLRQVDQG(';DQDO\VHVRI$OWUHDWHGRDW $YHQD
VDWLYD URRWV3ODQW6RLO
0DULHQIHOG66WHO]HU5  ;UD\PLFURDQDO\VHVLQURRWV
RI$OWUHDWHG $YHQD VDWLYD SODQWV - 3ODQW 3K\VLRO 

0DUVFKQHU+  0HFKDQLVPVRIDGDSWDWLRQRISODQWVWR
DFLGVRLOV3ODQW6RLO
0DUWLQ5%  %LRLQRUJDQLFFKHPLVWU\RIDOXPLQXP,Q
6LJHO+6LJHO$ HGV 0HWDOLRQVLQELRORJLFDOV\VWHPV
$OXPLQXPDQGLWVUROHLQELRORJ\YROSS0DU
FHO'HNNHU1HZ<RUN
0DUWLQ5%  $OXPLQLXPVSHFLDWLRQLQELRORJ\,Q&KDG
ZLFN'-:KHODQ- HGV $OXPLQLXPLQELRORJ\DQGPHGL
FLQHSS-RKQ:LOH\ 6RQV1HZ<RUN
0DWVXPRWR++LUDVDZD(7RULNDL+7DNDKDVKL(  /R
FDOL]DWLRQRIDEVRUEHGDOXPLQXPLQSHDURRWDQGLWVELQGLQJ
WRQXFOHLFDFLGV3ODQW&HOO3K\VLRO
0DWVXPRWR+6HQRR<.DVDL00DHVKLPD0  5H
VSRQVHRIWKHSODQWURRWWRDOXPLQXPVWUHVV$QDO\VLVRIWKH
LQKLELWLRQRIWKHURRWHORQJDWLRQDQGFKDQJHVLQPHPEUDQH
IXQFWLRQ-3ODQW5HV
0LOOD0$%XWOHU(+XHWH$5:LOVRQ&)$QGHUVRQ2*XV
WDIVRQ-3  ([SUHVVHGVHTXHQFHWDJEDVHGJHQHH[
SUHVVLRQDQDO\VLVXQGHUDOXPLQXPVWUHVVLQU\H3ODQW3K\V
LRO
0RVH\NR1)HOGPDQ/-  ([SUHVVLRQRIS+VHQVLWLYH
JUHHQÀXRUHVFHQWSURWHLQLQ$UDELGRSVLVWKDOLDQD3ODQW&HOO
(QYLURQ
1DJDVDND67HUDRND70DWVXPRWR60RUL6<RVKLPXUD(
  'LIIHUHQFH LQ$O VHQVLWLYLW\ EHWZHHQ VHPLQDO DQG
FURZQURRWVRIULFHQXUVHU\VHHGOLQJV6RLO6FL3ODQW1XWU

1DJDWD7+D\DWVX0.RVXJH1  ,GHQWL¿FDWLRQRIDOX
PLQXPIRUPVLQWHDOHDYHVE\$O1053K\WRFKHPLV
WU\
1DJDWD7+D\DWVX0.RVXJH1  $OXPLQXPNLQHWLFV
LQWKHWHDSODQWXVLQJ$ODQG)1053K\WRFKHP
LVWU\
1LDQ+<DQJ=0+XDQJ+<DQ;/0DWVXPRWR+  
&LWUDWHVHFUHWLRQLQGXFHGE\DOXPLQXPVWUHVVPD\QRWEH
D NH\ PHFKDQLVP UHVSRQVLEOH IRU GLIIHUHQWLDO DOXPLQXP
WROHUDQFH RI VRPH VR\EHDQ JHQRW\SHV - 3ODQW 1XWU 

1LHERHU(5LFKDUGVRQ'+6  7KHUHSODFHPHQWRIWKH
QRQGHVFULSWWHUPKHDY\PHWDOVE\DELRORJLFDOO\DQGFKHP
LFDOO\VLJQL¿FDQWFODVVL¿FDWLRQRIPHWDOLRQV(QYLURQ3RO
OXW
2IHL0DQX3:DJDWVXPD7,VKLNDZD67DZDUD\D.  
7KH SODVPD PHPEUDQH VWUHQJWK RI WKH URRWWLS FHOOV DQG
URRWSKHQROLFFRPSRXQGVDUHFRUUHODWHGZLWK$OWROHUDQFH
LQVHYHUDOFRPPRQZRRG\SODQWV6RLO6FL3ODQW1XWU

2QR.<DPDPRWR<+DFKL\D$0DWVXPRWR+  6\Q
HUJLVWLFLQKLELWLRQRIJURZWKE\DOXPLQXPDQGLURQRIWR



EDFFR 1LFRWLDQDWDEDFXP/ FHOOVLQVXVSHQVLRQFXOWXUH
3ODQW&HOO3K\VLRO
2UYLJ&  7KHDTXHRXVFRRUGLQDWLRQFKHPLVWU\RIDOX
PLQXP,Q5RELQVRQ*+ HG &RRUGLQDWLRQFKHPLVWU\RI
DOXPLQXPSS9&+3XEOLVKHUV1HZ<RUN1<
2ZQE\ -'   0HFKDQLVPV RI UHDFWLRQ RI KHPDWR[\OLQ
ZLWK DOXPLQXPWUHDWHG ZKHDW URRWV 3K\VLRO 3ODQW 

3DUNHU'5%HUWVFK30  )RUPDWLRQRIWKH$OWUL
GHFDPHULFSRO\FDWLRQXQGHUGLYHUVHV\QWKHVLVFRQGLWLRQV
(QYLURQ6FL7HFKQRO
3HL[RWR3+3&DPEUDLD-6DQW¶$QQD50RVTXLP350RUHL
UD0$  $OXPLQXPHIIHFWVRQIDWW\DFLGFRPSRVLWLRQ
DQGOLSLGSHUR[LGDWLRQRIDSXUL¿HGSODVPDPHPEUDQHIUDF
WLRQRIURRWDSLFHVRIWZRVRUJKXPFXOWLYDUV-3ODQW1XWU

3HOOHW'0*UXQHV'/.RFKLDQ/9  2UJDQLFDFLGH[X
GDWLRQDVDQDOXPLQXPWROHUDQFHPHFKDQLVPLQPDL]H =HD
PD\V/ 3ODQWD
3HOOHW'03DSHUQLN/$-RQHV'/'DUUDK35*UXQHV'/
.RFKLDQ /9   ,QYROYHPHQW RI PXOWLSOH DOXPLQLXP
H[FOXVLRQ PHFKDQLVPV LQ DOXPLQLXP WROHUDQFH LQ ZKHDW
3ODQW6RLO
3HOOHW'03DSHUQLN/$.RFKLDQ/9  0XOWLSOHDOXPL
QXPUHVLVWDQFHPHFKDQLVPVLQZKHDW5ROHVRIURRWDSL
FDO SKRVSKDWH DQG PDODWH H[XGDWLRQ 3ODQW 3K\VLRO 

3HWWHUVVRQ$%HUJPDQ%  (IIHFWVRIDOXPLQXPRQ$73
SRROVDQGXWLOL]DWLRQLQWKHF\DQREDFWHULXP$QDEDHQDF\
OLQGULFDDPRGHOIRUWKHLQYLYRWR[LFLW\3K\VLRO3ODQW

3OLHWK&6DWWHOPDFKHU%+DQVHQ83.QLJKW05  /RZ
S+PHGLDWHGHOHYDWLRQVLQF\WRVROLFFDOFLXPDUHLQKLELWHG
E\DOXPLQLXP$SRWHQWLDOPHFKDQLVPIRUDOXPLQLXPWR[
LFLW\3ODQW-
5HQJHO=  5ROHRIFDOFLXPLQDOXPLQXPWR[LFLW\1HZ
3K\WRO
5HQJHO=  7DQVOH\UHYLHZQR8SWDNHRIDOXPLQL
XPE\SODQWFHOOV1HZ3K\WRO
5HQJHO==KDQJ:+  5ROHRIG\QDPLFVRILQWUDFHO
OXODUFDOFLXPLQDOXPLQLXPWR[LFLW\V\QGURPH1HZ3K\
WRO
5LFKDUGV.'6FKRWW(-6KDUPD<.'DYLV.5*DUGQHU5&
 $OXPLQXPLQGXFHVR[LGDWLYHVWUHVVJHQHVLQ$UDEL
GRSVLVWKDOLDQD3ODQW3K\VLRO
5LQFRQ 0 *RQ]DOHV 5$  $OXPLQXP SDUWLWLRQLQJ LQ
LQWDFWURRWVRIDOXPLQXPWROHUDQWDQGDOXPLQXPVHQVLWLYH
ZKHDW 7ULWLFXPDHVWLYXP/ FXOWLYDUV3ODQW3K\VLRO

5\DQ35'LWRPDVR-0.RFKLDQ/9  $OXPLQXPWR[LF
LW\LQURRWVDQLQYHVWLJDWLRQRIVSDWLDOVHQVLWLYLW\DQGWKH
UROHRIWKHURRWFDS-([S%RW
5\DQ35.RFKLDQ/9  ,QWHUDFWLRQEHWZHHQDOXPLQXP
WR[LFLW\DQGFDOFLXPXSWDNHDWWKHURRWDSH[LQQHDULVRJHQ
LFOLQHVRIZKHDW 7ULWLFXPDHVWLYXP/ GLIIHULQJLQDOXPL
QXPWROHUDQFH3ODQW3K\VLRO
6DPDF'$7HVID\H0  3ODQWLPSURYHPHQWIRUWROHU
DQFHWRDOXPLQXPLQDFLGVRLOVDUHYLHZ3ODQW&HOO7LV
VXH2UJDQ&XOW

%UD]-3ODQW3K\VLRO  
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6DVDNL0.DVDL0<DPDPRWR<0DWVXPRWR+  &RP
SDULVRQRIWKHHDUO\UHVSRQVHWRDOXPLQXPVWUHVVEHWZHHQWRO
HUDQWDQGVHQVLWLYHZKHDWFXOWLYDUV5RRWJURZWKDOXPLQXP
FRQWHQWDQGHIÀX[RI.-3ODQW1XWU
6DVDNL7<DPDPRWR<(]DNL%.DWVXKDUD0$KQ6-5\DQ
35'HOKDL]H(0DWVXPRWR+  $ZKHDWJHQHHQ
FRGLQJDQDOXPLQXPDFWLYDWHGPDODWHWUDQVSRUWHU3ODQW-

6DWWHOPDFKHU % +HLQHFNH , 0XKOLQJ .+   ,QÀXHQFH
RIPLQHUDOVRQF\WRSODVPLFVWUHDPLQJLQURRWKDLUVRILQ
WDFWZKHDWVHHGOLQJV 7ULWLFXPDHVWLYXP/ 3ODQW6RLO

6FKPRKO1+RUVW:-  &HOOZDOOSHFWLQFRQWHQWPRGX
ODWHVDOXPLQLXPVHQVLWLYLW\RI=HDPD\V / FHOOVJURZQLQ
VXVSHQVLRQFXOWXUH3ODQW&HOO(QYLURQ
6FKPRKO13LOOLQJ-)LVDKQ-+RUVW:-  3HFWLQPHWK
\OHVWHUDVHPRGXODWHVDOXPLQLXPVHQVLWLYLW\LQ=HDPD\VDQG
6RODQXPWXEHURVXP3K\VLRO3ODQW
6KHQ+<DQ;/&DL.=0DWVXPRWR+  'LIIHUHQWLDO$O
UHVLVWDQFHDQGFLWUDWHVHFUHWLRQLQWKHWDSDQGEDVDOURRWVRI
FRPPRQEHDQVHHGOLQJV3K\VLRO3ODQW
6LOYD,56P\WK7-0R[OH\')&DUWHU7($OOHQ165XIW\
7:  $OXPLQXPDFFXPXODWLRQDWQXFOHLRIFHOOVLQ
WKHURRWWLS)OXRUHVFHQFHGHWHFWLRQXVLQJOXPRJDOOLRQDQG
FRQIRFDO ODVHU VFDQQLQJ PLFURVFRS\ 3ODQW 3K\VLRO 

6LYDJXUX 0 %DOXVND )9RONPDQQ ' )HOOH ++ +RUVW:-
  ,PSDFWV RI DOXPLQXP RQ WKH F\WRVNHOHWRQ RI WKH
PDL]HURRWDSH[6KRUWWHUPHIIHFWVRQWKHGLVWDOSDUWRIWKH
WUDQVLWLRQ]RQH3ODQW3K\VLRO
6LYDJXUX0(]DNL%+H=+7RQJ+<2VDZD+%DOXVND
)9RONPDQQ'0DWVXPRWR+  $OXPLQXPLQGXFHG
JHQHH[SUHVVLRQDQGSURWHLQORFDOL]DWLRQRIDFHOOZDOODV
VRFLDWHGUHFHSWRUNLQDVHLQ$UDELGRSVLV3ODQW3K\VLRO

6LYDJXUX0+RUVW:-  7KHGLVWDOSDUWRIWKHWUDQVLWLRQ
]RQHLVWKHPRVWDOXPLQXPVHQVLWLYHDSLFDOURRW]RQHRI
PDL]H3ODQW3K\VLRO
6LYDJXUX0<DPDPRWR<0DWVXPRWR+  'LIIHUHQWLDO
LPSDFWVRIDOXPLQLXPRQPLFURWXEXOHRUJDQLVDWLRQGHSHQGV
RQJURZWKSKDVHLQVXVSHQVLRQFXOWXUHGWREDFFRFHOOV3K\V
LRO3ODQW
6QRZGHQ.&*DUGQHU5&  )LYHJHQHVLQGXFHGE\DOX
PLQXPLQZKHDW 7ULWLFXPDHVWLYXP/ URRWV3ODQW3K\V
LRO
6QRZGHQ.&5LFKDUGV.'*DUGQHU5&  $OXPLQXP
LQGXFHGJHQHVLQGXFWLRQE\WR[LFPHWDOVORZFDOFLXP
DQGZRXQGLQJDQGSDWWHUQRIH[SUHVVLRQLQURRWWLSV3ODQW
3K\VLRO
6XJLPRWR06DLNL<=KDQJ'0.DZDL)  &ORQLQJDQG
FKDUDFWHUL]DWLRQRISUHIHUHQWLDOO\H[SUHVVHGJHQHVLQDQDOX
PLQXPWROHUDQWPXWDQWGHULYHGIURP3HQLFLOOLXPFKU\VRJH
QXP,))(060LFURELRO/HWW
7D\ORU*-0F'RQDOG6WHSKHQV-/+XQWHU'%%HUWVFK30
(OPRUH'5HQJHO=5HLG5-  'LUHFWPHDVXUHPHQWRI
DOXPLQXPXSWDNHDQGGLVWULEXWLRQLQVLQJOHFHOOVRI&KDUD
FRUDOOLQD3ODQW3K\VLRO

%UD]-3ODQW3K\VLRO  

7HVID\H07HPSOH6-$OODQ'/9DQFH&36DPDF'$  
2YHUH[SUHVVLRQRIPDODWHGHK\GURJHQDVHLQWUDQVJHQLFDO
IDOIDHQKDQFHVRUJDQLFDFLGV\QWKHVLVDQGFRQIHUVWROHUDQFH
WRDOXPLQXP3ODQW3K\VLRO
7RWK,=HNDQ\/%UXFKHU((TXLOLEULXPVWXG\RIWKH
V\VWHPV RI$O ,,,  *D ,,,  DQG ,Q ,,,  ZLWK PHUFDSWDFH
WDWHPHUFDSWRSURSLRQDWHDQGPHUFDSWREHQ]RDWH3RO
\KHGURQ
9D]TXH]0'3RVFKHQULHGHU&&RUUDOHV,%DUFHOR-  
&KDQJHLQDSRSODVWLFDOXPLQXPGXULQJWKHLQLWLDOJURZWK
UHVSRQVHWRDOXPLQXPE\URRWVRIDWROHUDQWPDL]HYDULHW\
3ODQW3K\VLRO
9HUVWUDHWHQ69(UOHMPDQ$*=DJR032WHL]D3,  $OX
PLQXPDIIHFWVPHPEUDQHSK\VLFDOSURSHUWLHVLQKXPDQQHX
UREODVWRPD ,05 FHOOVERWKEHIRUHDQGDIWHUGLIIHUHQWL
DWLRQ$UFK%LRFKHP%LRSK\V
9LWRUHOOR9$+DXJ$  6KRUWWHUPDOXPLQLXPXSWDNH
E\WREDFFRFHOOV*URZWKGHSHQGHQFHDQGHYLGHQFHIRULQ
WHUQDOL]DWLRQLQDGLVFUHWHSHULSKHUDOUHJLRQ3K\VLRO3ODQW

9LWRUHOOR 9$ +DXJ$  $Q DOXPLQXPPRULQ ÀXRUHV
FHQFHDVVD\IRUWKHYLVXDOL]DWLRQDQGGHWHUPLQDWLRQRIDOX
PLQXPLQFXOWXUHGFHOOVRI1LFRWLDQDWDEDFXP/FY%<
3ODQW6FL
9LWRUHOOR9$+DXJ$  &DSDFLW\IRUDOXPLQLXPXSWDNH
GHSHQGVRQEUHIHOGLQ$VHQVLWLYHPHPEUDQHWUDI¿FLQWR
EDFFR 1LFRWLDQD WDEDFXP / FY %<  FHOOV 3ODQW &HOO
5HS
9RQ8H[NOO+50XWHUW(  *OREDOH[WHQWGHYHORSPHQW
DQGHFRQRPLFLPSDFWRIDFLGVRLOV3ODQW6RLO
:DJDWVXPD7  (IIHFWRIQRQPHWDEROLFFRQGLWLRQVRQ
WKHXSWDNHRIDOXPLQXPE\SODQWURRWV6RLO6FL3ODQW1XWU

:DJDWVXPD7,VKLNDZD62EDWD+7DZDUD\D..DWRKGD6
 3ODVPDPHPEUDQHRI\RXQJHUDQGRXWHUFHOOVLVWKH
SULPDU\VSHFL¿FVLWHIRUDOXPLQXPWR[LFLW\LQURRWV3ODQW
6RLO
:DJDWVXPD7.DQHNR0+D\DVDND<  &KDUDFWHULVWLFV
RIXSZDUGWUDQVORFDWLRQRIDOXPLQXPLQSODQWV6RLO6FL
3ODQW1XWU
:DWDQDEH7 2VDNL 0   0HFKDQLVPV RI DGDSWDWLRQ WR
KLJKDOXPLQXPFRQGLWLRQLQQDWLYHSODQWVSHFLHVJURZLQJ
LQDFLGVRLOV$UHYLHZ&RPPXQ6RLO6FL3ODQW$QDO

:DWDQDEH72VDNL0<RVKLKDUD77DGDQR7  'LVWUL
EXWLRQDQGFKHPLFDOVSHFLDWLRQRIDOXPLQXPLQWKH$ODF
FXPXODWRUSODQW0HODVWRPDPDODEDWKULFXP/3ODQW6RLO

:HQ]O33DWLQR*0&KDYHV$/0D\HU-(5DR,0  
7KH KLJK OHYHO RI DOXPLQXP UHVLVWDQFH LQ VLJQDOJUDVV LV
QRW DVVRFLDWHG ZLWK NQRZQ PHFKDQLVPV RI H[WHUQDO DOX
PLQXP GHWR[L¿FDWLRQ LQ URRW DSLFHV 3ODQW 3K\VLRO 

:LOOLDPV5-3  :KDWLVZURQJZLWKDOXPLQLXP"7KH-'
%LUFKDOOPHPRULDOOHFWXUH-,QRUJ%LRFKHP
:LOOLDPV5-3  5HFHQWDVSHFWVRIDOXPLQLXPFKHPLVWU\
DQGELRORJ\DVXUYH\&RRUG&KHP5HY

5(&(17$'9$1&(6,1$/80,18072;,&,7<$1'5(6,67$1&(,1+,*+(53/$176

<DPDPRWR< +DFKL\D$ 0DWVXPRWR +   2[LGDWLYH
GDPDJHWRPHPEUDQHVE\DFRPELQDWLRQRIDOXPLQXPDQG
LURQLQVXVSHQVLRQFXOWXUHGWREDFFRFHOOV3ODQW&HOO3K\V
LRO
<DPDPRWR<.RED\DVKL<'HYL655LNLLVKL60DWVXPRWR+
 $OXPLQXPWR[LFLW\LVDVVRFLDWHGZLWKPLWRFKRQGUL
DOG\VIXQFWLRQDQGWKHSURGXFWLRQRIUHDFWLYHR[\JHQVSH
FLHVLQSODQWFHOOV3ODQW3K\VLRO
<DPDPRWR<.RED\DVKL<'HYL655LNLLVKL60DWVXPRWR
+  2[LGDWLYHVWUHVVWULJJHUHGE\DOXPLQXPLQSODQW
URRWV3ODQW6RLO
<DPDPRWR<.RED\DVKL<0DWVXPRWR+  /LSLGSHU
R[LGDWLRQLVDQHDUO\V\PSWRPWULJJHUHGE\DOXPLQXPEXW
QRWWKHSULPDU\FDXVHRIHORQJDWLRQLQKLELWLRQLQSHDURRWV
3ODQW3K\VLRO
<DPDPRWR<0DVDPRWR.5LNLLVKL6+DFKL\D$<DPDJXFKL
<0DWVXPRWR+  $OXPLQXPWROHUDQFHDFTXLUHGGXU
LQJ SKRVSKDWH VWDUYDWLRQ LQ FXOWXUHG WREDFFR FHOOV 3ODQW
3K\VLRO
<DPDPRWR<5LNLLVKL6&KDQJ<&2QR..DVDL00DW
VXPRWR+  4XDQWLWDWLYHHVWLPDWLRQRIDOXPLQXPWR[
LFLW\LQFXOWXUHGWREDFFRFHOOVFRUUHODWLRQEHWZHHQDOXPL
QXPXSWDNHDQGJURZWKLQKLELWLRQ3ODQW&HOO3K\VLRO

<DQ))HXHUOH56FKDIIHU6)RUWPHLHU+6FKXEHUW6  
$GDSWDWLRQRIDFWLYHSURWRQSXPSLQJDQGSODVPDOHPPD$7
3DVHDFWLYLW\RIFRUQURRWVWRORZURRWPHGLXPS+3ODQW
3K\VLRO
<DQ)6FKXEHUW60HQJHO.  (IIHFWRIORZURRWPH
GLXPS+RQQHWSURWRQUHOHDVHURRWUHVSLUDWLRQDQGURRW
JURZWKRIFRUQ =HDPD\V/ DQGEURDGEHDQ 9LFLD)DED
/ 3ODQW3K\VLRO



=DWWD3.LVV76XZDOVN\0%HUWKRQ*  $OXPLQLXP ,,, 
DV D SURPRWHU RI FHOOXODU R[LGDWLRQ &RRUG &KHP 5HY

=KDQJ*&6ODVNL--$UFKDPEDXOW'-7D\ORU*-  $O
WHUDWLRQRISODVPDPHPEUDQHOLSLGVLQDOXPLQXPUHVLVWDQW
DQG DOXPLQXP VHQVLWLYH ZKHDW JHQRW\SHV LQ UHVSRQVH WR
DOXPLQXPVWUHVV3K\VLRO3ODQW
=KDQJ*&7D\ORU*-  .LQHWLFVRIDOXPLQXPXSWDNH
E\H[FLVHGURRWVRIDOXPLQXPWROHUDQWDQGDOXPLQXPVHQ
VLWLYHFXOWLYDUVRI7ULWLFXPDHVWLYXP/3ODQW3K\VLRO

=KDQJ*&7D\ORU*-  .LQHWLFVRIDOXPLQXPXSWDNHLQ
7ULWLFXPDHVWLYXP/,GHQWLW\RIWKHOLQHDUSKDVHRIDOXPL
QXPXSWDNHE\H[FLVHGURRWVRIDOXPLQXPWROHUDQWDQGDOX
PLQXPVHQVLWLYHFXOWLYDUV3ODQW3K\VLRO
=KDQJ*&7D\ORU*-  (IIHFWVRIELRORJLFDOLQKLELWRUV
RQNLQHWLFVRIDOXPLQXPXSWDNHE\H[FLVHGURRWVDQGSX
UL¿HGFHOOZDOOPDWHULDORIDOXPLQXPWROHUDQWDQGDOXPL
QXPVHQVLWLYH FXOWLYDUV RI 7ULWLFXP DHVWLYXP / - 3ODQW
3K\VLRO
=KDR;-6XFRII(6WDGHOPDQQ(-  $ODQG&DDO
WHUDWLRQRIPHPEUDQHSHUPHDELOLW\RI4XHUFXVUXEUDURRW
FRUWH[FHOOV3ODQW3K\VLRO
=KHQJ6-/LQ;<<DQJ-//LX47DQJ&;  7KHNL
QHWLFVRIDOXPLQXPDGVRUSWLRQDQGGHVRUSWLRQE\URRWFHOO
ZDOOVRIDQDOXPLQXPUHVLVWDQWZKHDW 7ULWLFXPDHVWLYXP
/ FXOWLYDU3ODQW6RLO
=VROGRV)(UGHL/  0HPEUDQHDQGLRQWUDQVSRUWSURS
HUWLHVLQFHUHDOVXQGHUDFLGLFDQGDONDOLQHVWUHVV(IIHFWV
RIS+RQSRWDVVLXPXSWDNHDQGJURZWKRIULFHDQGZKHDW
3K\VLRO3ODQW

%UD]-3ODQW3K\VLRO  

