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RESUMO 

o gênero Passiflora possui cerca de 450 especles tropicais e subtropicais. 

Algumas delas têm crescente importância comercial, sendo cultivadas devido às 

características do fruto, como plantas ornamentais ou devido ao valor medicinal. Além 

de Passiflora edu/is Sims f. flavicarpa Oeg., o maracujá-amarelo, Passiflora a/ata Curtis, 

o maracujá-doce vem ganhando espaço no mercado, principalmente para consumo in 

natura. No entanto, não há variedades comerciais oriundas de programas de 

melhoramento genético, e os pomares mostram susceptibilidade a algumas pragas e 

doenças. Por isso, há a necessidade de um esforço para melhorar a produção de frutos 

e desenvolver variedades resistentes. O desenvolvimento de marcadores moleculares 

tem importância nesse processo, já que podem estar ligados a regiões genômicas que 

controlam caracteres agronômicos. Os microssatélites são a classe mais informativa 

existente de marcadores genéticos. Este trabalho teve como objetivo o 

desenvolvimento de marcadores microssatélites de P. a/ata a partir de análises de 

transferibilidade de primers desenhados para P. edulis f. flavicarpa; a construção de 

uma biblioteca enriquecida em microssatélites de P. a/ata e o desenho de primers para 

tais seqüências; e a validação de uma amostra desses pares de primers, usando parte 

de uma população segregante (F1) de P. a/ata e os respectivos genitores. A taxa de 

transferibilidade foi de 34%, indicando que essas seqüências flanqueadoras de 

microssatélites são conservadas em ambas as espécies. A biblioteca genômica 

enriquecida de P. a/ata forneceu 221 clones contendo microssatélites, com uma 

eficiência de enriquecimento da ordem de 42%. Foram desenhados pares de primers 

para 177 seqüências, uma amostra de 59 deles foi validada e os alelos foram 

identificados. Obteve-se elevada qualidade nas amplificações, via PCR, dando suporte 

ao uso destes locos em estudos genéticos de P. a/ata. 

Palavras-chave: Maracujá-doce; Passif/ora a/ata Curtis; Microssatélites; Biblioteca 

genômica enriquecida; Transferibilidade de primers. 



9 

ABSTRACT 

The Passiflora genus contains approximately 450 tropical and subtropical 

species. Some of them have increasing commercial value and are cultivated for their 

fruit characteristics, as ornamental plants or due to medicai value. Besides Passiflora 

edulís Sims f. flavicarpa Oeg., the yellow passian fruit, Passiflora a/ata Curtis, the sweet 

passion fruit is growing presence in the market for fresh consumption. However, there 

are no commercial varieties based on genetic breeding programs, and the orchards are 

susceptible to some pests and diseases. Therefore efforts to improve fruit production 

and deve/op resistant varieties should be done. The development of molecular markers 

is important for this process, as markers could be /inked to genomic regions that control 

agronomical traits. Microsatellites are the most informative class of genetic markers. The 

objective of this study was the development af microsatel/ites for P. a/ata, based on 

transferability of primers designed for P. edu/is flavicarpa; the construction of a 

microsatel/ite-enriched genomic library and the design of primers for those sequences; 

and the validation of a sample of primer-pairs using part of a segregating population (F1) 

of P. a/ata and its parents. Transferability levei was 34%, indicating that those 

microsatel/ite-flanking regions are conserved in both species. The enriched genomic 

library produced 221 clones containing microsatel/ites, meaning an efficiency of the 

enrichment process of 42%. Primer pairs were designed for 177 sequences, a sample of 

59 of them was validated and the aI/eles were identified. peR amplifications of good 

quality were obtained suggesting the use of these loci in P. a/ata genetic studies. 

Key words: Sweet passion fruit; Passiflora a/ata Curtis; Microsatel/ites; Enriched 

genomic /ibrary; Primer transferability. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os maracujazeiros são originários da América tropical, aonde existem 465 

espécies de Passiflora, das quais 60 são usadas para o consumo humano ou uso 

medicinal. As espécies mais cultivadas no Brasil são o maracujá-amarelo (Passiflora 

edulís f. fia vicarpa) , o maracujá-roxo (Passiflora edu/is) e o maracujá-doce (Passiflora 

a/ata Curtis) (LIMA; CUNHA, 2004; MANICA et aI., 2005). 

As características relativas a tamanho, coloração externa, aroma, propriedades 

medicinais e baixa acidez tornam o maracujá-doce bastante aceitável pelos 

consumidores brasileiros e europeus. Por isso, esta espécie vem ganhando espaço 

dentro do mercado de frutas in natura, havendo, portanto, maior interesse pelo seu 

cultivo e produção de frutos. 

Diferentemente dos pomares de maracujá-amarelo, onde se cultivam variedades 

comerciais derivadas de seleção dirigida (MELETI; SANTOS; MINAMI, 2000), não há 

para o maracujá-doce variedades ou cultivares definidas, sendo que os produtores 

selecionam plantas produtivas, com frutos desejáveis, e as multiplicam por semente ou 

estaquia (VASCONCELLOS et aI., 2001). 

A principal forma de plantio do maracujá-doce, devido ao baixo custo, é por 

semente (MANICA et aI., 2005). Entretanto, estas sementes são geradas em plantios 

onde a polinização é aberta, levando à grande heterogeneidade entre plantas em 

relação à qualidade dos frutos, potencial produtivo e resistência a pragas e doenças. 

Assim, a comercialização fica comprometida, por que são produzidos frutos 

desuniformes em relação a tamanho, peso e coloração, entre outras características. 

É evidente a necessidade do desenvolvimento de programas de melhoramento 

genético para a criação de variedades comerciais, visando obter maior produtividade e 

frutos de alta qualidade. 

Dentro deste contexto, os marcadores moleculares têm relativa importância, pois 

podem estar associados a regiões genômicas responsáveis pelo controle de caracteres 

de interesse agronômico como, por exemplo, resistência a doenças, entre elas, a 

bacteriose causada por Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae, e a virose causada 

pelo vírus do endurecimento do fruto (PWV). 
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Com o advento de marcadores moleculares, baseados na técnica de PCR 

(Polímerase Chain Reaction), como RAPO, AFLP e microsatélites, estudos genéticos de 

populações foram facilitados. Entre estes marcadores, destacam-se os microssatélites, 

os quais, devido à sua reprodutibilidade, rapidez da técnica, pequena quantidade de 

DNA requerida, baixo custo de utilização, grande poder de resolução e detecção de 

polimorfismo, vêm substituindo os demais (BRONDANI et aI., 1998; CHEN et aI., 1997; 

GIANFRANCESCHI et aI., 1998; RALLO, DORADO; MATIN, 2000). Devido a isto, 

podem ser utilizados em diversos estudos, entre eles, a avaliação da diversidade 

genética de populações e espécies e, também, a construção de mapas de ligação. 

O desenvolvimento dos locos microssatélites pode se basear no aproveitamento 

de primers desenvolvidos para outras espécies, os quais, devido à natureza conservada 

das seqüências flanqueadoras dos microssatélites, podem ser transferidos de um grupo 

para outro. Esta característica é denominada de transferibilidade ou amplificação 

heteróloga. 

Os microssatélites também podem ser identificados por um screeníng na base de 

dados de DNA (GeneBank) da espécie a ser estudada e, então, serem desenhados 

para a sua amplificação, a partir da análise das seqüências flanqueadoras. Entretanto, 

há registros de poucas seqüências microssatélites disponíveis para P. a/ata (PÁDUA et 

aI., 2005), havendo a necessidade da construção e do screening de uma biblioteca 

enriquecida, seqüenciamento de clones positivos para microssatélites, desenho e 

vaidação de primers para posterior depósito no banco de dados e disponibilização dos 

mesmos. 

Sendo assim, este trabalho teve como objetivos: 

(a) a geração de marcadores microssatélites para P. a/ata, baseando-se em 

análises de transferibilidade de pares de primers desenhados a partir de sequências 

oriundas de uma biblioteca enriquecida com microssatélites de P. edu/ís f. f1avícarpa; 

(b) a construção de uma biblioteca genômica enriquecida com microssatélites de 

P. a/ata; 

(c) o desenho de primers microssatélítes a partir das seqüências da biblioteca 

genômica enriquecida com microssatélites; 
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(d) a validação de uma amostra de pares de prímers em uma parte de uma 

população segregante F1 e respectivos genitores. 

No sentido mais amplo, tem a finalidade de fornecer marcadores para a posterior 

construção de mapas de ligação de P. a/ata e colaborar em estudos sobre diversidade 

de populações naturais e comerciais desta espécie. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Botânica 

o gênero Passíflora L. faz parte de um grupo de plantas popularmente 

denominadas maracujás, sendo encontradas, na maioria, nas regiões tropicais das 

Américas e da África. Há cerca de 400 espécies de Passíflora, sendo que 120 destas 

são nativas do Brasil. Pertencem à classe Dicotyledonae, subclasse Archichlamydeae, 

ordem Passiflorales, subordem Flacoutiineae e família Passifloraceae (LIMA; CUNHA, 

2004; ULMER; MAC DOUGAL, 2004). 

As Passifloras apresentam-se na forma de trepadeiras vigorosas, que se 

prendem a suportes, utilizando gavinhas desenvolvidas principalmente nas axilas da 

folhas (BRUCKNER; PICANÇO, 2001). Possuem flores actinomorfas, variando de 

tamanhos de 1 cm (P. multiflora e P. suberosa) a 22 cm (P. speciosa). As flores 

possuem variáveis cores, podendo ser de cor vinho, branca, azul, violeta, rosa ou 

vermelha (ULMER; MAC DOUGAL, 2004). 

Os frutos são arredondados ou alongados, e possuem coloração verde, 

amarela-alaranjada, ou com manchas verde-claras. Possuem tamanhos que variam de 

0,7 cm (P. suberosa) até 30 cm (P. quadrangularis). As folhas também possuem 

tamanhos e formas variadas, podendo ser arredondadas ou partidas (ULMER; MAC 

DOUGAL, 2004). As sementes do gênero Passiflora apresentam-se compridas 

lateralmente, achatadas e pretas, cobertas por um arilo gelatinoso saciforme 

(BRUCKNER; PICANÇO, 2001). 

As plantas do gênero Passíflora são dependentes da fecundação cruzada para a 

formação do fruto, pelo fato de suas flores apresentarem mecanismos que dificultam a 

ocorrência da auto-polinização, como a presença de estigmas no ápice androginóforo, 

em uma posição superior às anteras, que estão localizadas logo abaixo dos estigmas. 

Ocorre o fenômeno de protandria, e algumas espécies apresentam auto

incompatibilidade, ou compatibilidade parcial, devido a um sistema esporofítíco 

homomórfico, como P. edu/is e P. a/ata (BRUCKNER et al., 1995; MANICA et aI., 2005). 
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Por ser em especles auto-incompatíveis, as flores de Passiflora requerem 

polinizadores, sendo as mamangavas (Xy/ocopa ssp.) os principais agentes, devido ao 

seu tamanho possibilitar a coleta de pólen e a polinização ao mesmo tempo (MELETTI, 

2003). 

2.2 A cultura do maracujá-doce 

o maracujá-doce é uma espécie indígena de ocorrência bastante generalizada 

no Brasil, onde também é conhecido vulgarmente como maracujá-grande, maracujá de 

refresco, maracujá-guaçu, maracujá-alado e maracujá de comer (SOUZA; MELETTI, 

1997). Pertence ao sub-gênero Passiflora, superseção Laurifo/ia, serie Quadrangulares, 

espécie Passiflora alata Curtis (ULMER; MAC DOUGAL, 2004). 

Segundo Salomão e Andrade (1987), é uma espécie originária do Brasil, com 

distribuição nos estados da Bahia, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e 

Rio Grande do Sul. Foi verificada a existência de maracujá-doce também no Espírito 

Santo, Rondônia, Amazonas e Pará (JUNQUEIRA et aI., 2003), e no Maranhão, Piauí, 

Tocantins, Goiás e Distrito Federal (MANICA et aI., 2005). 

A exploração comercial dessa fruta no Brasil teve início a partir de 1960, quando 

tipos silvestres cultivados começaram a ser vendidos, se destacando por serem muito 

aromáticos e com baixa acidez, apesar de casca grossa e pouca polpa. O maracujá

doce também é cultivado para fins medicinais, porque produz passiflorina, um calmante 

natural (MELETII; MAIA, 1999). Seu valor ornamental está associado às flores, 

coloridas e perfumadas. 

Percebendo o potencial econômico dessa espécie, produtores iniciaram um 

processo de seleção, no sentido de obter frutos maiores e mais atrativos e, em meados 

da década de 70, os frutos começaram a chegar aos grandes mercados nacionais e, 

atualmente, estão também nos mercados internacionais, principalmente na Europa 

(MANICA et ai, 2005). 

A cultura do maracujazeiro-doce exige mão-de-obra especialízada para a 

execução dos tratos culturais, como podas, polinização artificial, controle de plantas 
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daninhas e fitossanitário (DAMATTO Jr; LEONEL; PEDROSO, 2005). Pode ser formada 

através de semente ou por métodos vegetativos, como enxertia, estaquia e 

micropropagação. A cultura adapta-se muito bem às condições das propriedades de 

pequenos produtores, que empregam a mão-de-obra familiar, além de servir como 

alternativa de diversificação na propriedade (DAMATTO Jr; LEONEL; PEDROSO, 

2005). Outro importante aspecto relacionado à cultura é a possibilidade de bons 

rendimentos ao produtor por unidade de área, porque o maracujá-doce atinge preços 

unitários muito expressivos no segmento de frutas frescas (MANICA et aI., 2005). 

O maracujá-doce é uma espécie com grande potencial produtivo, sendo os 

estados brasileiros com maior produção Santa Catarina, Distrito Federal e o estado de 

São Paulo, onde a produção pode chegar a 50 toneladas de frutos por hectare. Neste 

estado, destacam-se os municípios de Registro, Iguape e Marília como os maiores 

produtores. Entretanto, a produtividade nacional ainda é muito baixa, situando-se ao 

redor de 10 a 15 tlha (KAVATI; PIZA JR.; 2002; MANICA et aI., 2005). Apesar da 

pequena quantidade de fruta que chega ao mercado, ela atinge melhores cotações que 

o maracujá-amarelo, ocorrendo uma variação nos preços em função da época do ano, 

qualidade da fruta e distância do mercado consumidor (CEASA/MINAS, 2007). 

Com a expansão da cultura, algumas doenças têm se desenvolvido, como a 

bacteriose (Xanthomonas axonopodís pv. passiflorae) , a virose do endurecimento do 

fruto (PWV), e o nematóide das galhas (Meloidogune spp.), os quais são limitantes ao 

seu cultivo, podendo provocar perdas totais. Há outras doenças, como a fusariose ou 

murcha (Fusarium oxysporum f. passíflorae) , podridão do pé (Fusarium solam) e 

antractose (Colletotrichum gloeosporíoídes) que vêm provocando perdas expressivas, 

porém não limitantes (MANICA et aI., 2005). 

Poucos são os dados sobre estimativas de parâmetros genéticos para a espécie, 

fundamentais para a condução e o sucesso de programas de melhoramento genético. 

Devido à escassez de estudos nesta área, o melhoramento do maracujá-doce constitui 

um vasto campo de pesquisas muito promissor. Neste contexto, o desenvolvimento de 

marcadores moleculares, entre eles os microssatélites, para a espécie é de 

fundamental importância, como será discutido a seguir. 
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2.3 Marcadores microssatélites: Aspectos gerais, importância, e metodologias de 

obtenção. 

Os microssatélites consistem de seqüências simples repetidas, de um a seis 

nucleotídeos repetidos em tandem, que encontram-se amplamente distribuídos em 

genomas de eucariotos e procariotos. Podem ser designados por SSR (Simple 

Sequence Repeats) , STR (Short Tandem Repeats) ou microssatélites, como serão 

denominadas no presente trabalho. 

Segundo Weber (1990), os microssatélites podem ser classificados em: perfeitos, 

quando a seqüência repetida não é interrompida por qualquer base que não pertença 

ao motivo, por exemplo: ATATATATATATATATATATAT; imperfeitos, quando existem, 

entre os motivos, pares de bases que não correspondem ao microssatélite, por 

exemplo: ATATATATATcATATATAATA; compostos, quando a seqüência contém duas 

sequências repetidas distintas adjacentes, por exemplo: ATATATATATATGTGTGTGT. 

Ainda podem ser classificados em relação à unidade repetitiva, como mononucleotídica, 

dinucleotídica, trinucleotídica, tetranucleotídica, pentanucleotídica e hexanucleotídica. 

Os microssatélites são regiões do genoma que estão sob taxas de mutação muito 

elevadas, que variam de loco para loco, sendo esta variação de 10-2 a 10-6 nucleotídeos 

por loco, por geração (SCHLÓTTERER, 2000). Diferentes hipóteses têm sido 

formuladas para explicar os mecanismos que levam a essas altas taxas de mutação, 

como será descrito a seguir. 

Durante o pareamento meiótico, pode ocorrer crossing-over desigual devido à 

natureza repetida das sequências (Fig. 2.1). Este mecanismo pode ser responsável 

pelas altas taxas de polimorfismo dos microssatélites e são estas mutações que tornam 

os microssatélites tão informativos do ponto de vista genético, pois muitos alelos são 

gerados por loco (STRAND et aI., 1993). 
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Figura 2.1 - Mecanismo de crossing-overdesigual 

o slíppage, ou deslizamento da DNA polimerase, é o segundo e principal 

mecanismo por trás do surgimento e amplificação dos microsatélites nos genomas, 

gerando altas taxas de mutação nestas seqüências. Neste processo, surgem repetições 

de DNA através de outros tipos de mutação, como inserções e deleções (índels) , que 

duplicam seqüências adjacentes, formando um "proto-microssatélite". (ROSE; FALUSH, 

1998; ZHU et aI., 2000). Durante a replicação dos "proto-microsatélites", ou de outras 

regiões repetidas já existentes, uma das fitas de DNA se dissocia, momentaneamente, 

da outra, sendo reaneladas, em seguida, em posições diferentes. Quando ocorrem 

estes erros de pareamento na fita de DNA a ser sintetizada, e a elongação da síntese 

desta fita continua, ocorre um aumento no comprimento do microssatélite, ao passo que 

se o erro ocorre na outra fita, haverá uma deleção de repeats. Assim, se a síntese 

continua nesta molécula, o número de repeats do microssatélite é alterado (LEVINSON; 

GUTMAN, 1987; FIELD; WILLS, 1996). 

Um terceiro mecanismo de origem dos microssatélítes, o qual não está bem 

esclarecido, está associado a retrotransposons, onde se supõe que microssatélites 
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ricos em adenina são gerados pela extensão terminal 3' dos retrotranscritos, 

semelhante ao mecanismo de poliadenilação dos RNAm (ARCOT et aI., 1995). 

A geração de polimorfismo em cada loco microssatélite, é resultado do diferente 

número de repetições do motivo que o caracteriza. Supondo um loco onde o 

nucleotídeo "A T" é a unidade de repetição, o polimorfismo que distinguirá os alelos 

deste loco dependerá da presença de números variáveis desta unidade de repetição. 

Então um alelo pode ser definido, por exemplo, pela ocorrência de 20 unidades de "A T" 

adjacentes lado a lado, enquanto outro alelo pode apresentar 18 repetições. Vários 

alelos de um mesmo loco podem então ser distinguidos por tamanho. 

As seqüências microssatélites em um loco variam de um indivíduo para o outro, 

entretanto as seqüências de DNA que as flanqueiam são bastante conservadas entre 

indivíduos da mesma espécie. Conhecendo estas regiões adjacentes às seqüências 

microssatélites, é possível o desenho de pares de primers específicos, possibilitando a 

amplificação, via PCR, dos fragmentos que contêm o DNA repetitivo em diferentes 

genótipos. 

A detecção dos alelos microsatélites, via PCR, é feita em gel de poliacrilamida, 

ou agarose especial de alta resolução, uma vez que é necessário uma matriz adequada 

para a separação eletroforética de segmentos que diferem por poucos pares de bases 

(Fig. 2.2). Podem ainda ser detectados pelo uso de primers fluorescentes por 

eletroforese em equipamento utilizado para seqüenciamento. 

Cada loco de microssatélite é analisado a partir do par de prímers construído 

especificamente para a sua amplificação. Mais do que um loco pode ser analisado 

simultaneamente quando os alelos de cada loco têm tamanhos suficientemente 

diferentes e migram para zonas separadas do gel. Nestes métodos de genotipagem, 

denominados "multiplex", mais de um par de prímers específicos é utilizado na mesma 

reação de PCR, otimizando, portanto, o processo de genotipagem. 
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Segundo Suganuma e Ciampi (2005), os microsatélites apresentam 

características altamente desejáveis como marcador: i) são marcadores co-dominantes, 

ou seja, ambos alelos de um indivíduo heterozigótico podem ser visualizados no gel; ii) 

estão amplamente distribuídos no genoma dos eucariotos; iii) são multialélicos; iiii) são 

amplificados via PCR, o que facilita sua detecção mesmo com poucas quantidades de 

DNA, iv) uma vez desenvolvidos os primers que amplificam tais regiões do genoma, 

estes podem facilmente ser compartilhados entre laboratórios. 

Os marcadores microssatélites fornecem relevantes informações para a 

construção de mapas de ligação, na análise gênica e de locos quantitativos (HAMWIEH 

et aI., 2005; KNAPIK, 1998; OLIVEIRA et aI., 2007; SCHULER et aI., 1996; TEMNYKH, 

2000), na identificação de acessos em unidades de conservação de germoplasma 

(MASONA et aI., 2005), e para a investigação processos genéticos, como padrão de 

fluxo gênico, ocorrência de deriva (HEYWOOD; IRIONDO, 2003), proteção de 

variedades (PRIOLLI et aI., 2002), análise de pedigrees (DREISIGACKER et aI., 2004) 

sendo, portanto, um dos marcadores mais utilizados. 

Apesar de todas as vantagens citadas, há desvantagens: a grande quantidade 

de trabalho necessário para o desenvolvimento prévio dos marcadores microssatélites e 
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o alto custo para o desenvolvimento de primers específicos para a amplificação dos 

locos, via PCR (CHEN, 1997; MCCOUCH et a/., 1997). 

Entretanto, vários estudos vêm demonstrando a utilização de primers 

heterólogos, resultando em uma minimização dos custos de implementação desses 

marcadores em espécies que apresentam uma baixa freqüência de microssatélites, ou 

naquelas em que as seqüências de DNA repetitivo são de difícil isolamento. Esta 

característica dos microssatélites é denominada transferibilidade ou amplificação 

heteróloga, sendo possível devido à natureza conservada da seqüência de 

nucleotídeos das regiões flanqueadoras. 

Vários estudos vêm relatando altas taxas de transferibilidade em espécies 

pertencentes ao mesmo gênero (ALVES et aI., 2006; BRAVO et aI., 2006; CIPRIANI et 

aI., 1999; GIMENEZ et aI., 2007; HOSHINO et ai, 2006; MORETZSOHN et aI., 2004), e 

até entre espécies de diferentes gêneros (SANTOS et aI., 2007). Como exemplo, Zhang 

et aI. (2005), em estudos com Triticum aestivum, obtiveram taxas de transferibilidade de 

até 90,4% entre espécies de Triticum. Ao analisar a transferibilidade entre T. aestivum e 

Oryza sativa, obtiveram-se taxas mais baixas (28,3%), demonstrando que quanto 

menor a distância filogenética entre as espécies, menor é o nível de transferibilidade. 

Entretanto, resultados contraditórios foram observados por Roa et aI. (2000), em 

estudos com Manihot escu/enta. 

Primers microssatélites desenvolvidos para diversas fruteiras vêm sendo 

testados em relação à sua transferibilidade, como em pêssego (CIPRIANI et aI., 1999), 

cacau (ALVES et aI., 2006), goiabeira-serrana (SANTOS et aI., 2007) e maçã (COART 

et aI., 2003). 

Foi observada absoluta transferibilidade de locos microssatélites desenvolvidos 

para o pequi (Caryocar brasiliense) para cinco outras espécies do mesmo gênero, C. 

coryaceum, C. edu/e, C. glabrum, C. pallidum e C. villosum, revelando um alto nível de 

conservação nas regiões flanqueadoras de microssatélites nestas espécies, permitindo 

assim, estudos comparativos sobre estrutura genética (COLEVATTI et aI., 1999). 

Pesquisas também têm evidenciado uma alta razão de transferibilidade de locos 

microsatélites entre espécies arbóreas taxonomicamente relacionadas, como ocorre 

dentro das Leguminosae (DAYANADAN et aI., 1997) e Meliaceae (WRITE; POWELL, 
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1997), dentre espécies de Eucaliptus (BRONDANI et aI. 1998), Citrus (KIJAS et aI., 

1995), Prunus (CIPRIANI et aL, 1999), Elaieis (BILLOTE et aI., 2001), Picea 

(HODGETTS et aI., 2001), Pinus (LlEWLAKSANEEYANAWIN et aI., 2004). 

Segundo Morgante e Olivieri (1993), a freqüência de microssatélites em plantas 

é menor do que em humanos e vertebrados. Por exemplo, foi observada uma 

densidade de microssatélites de 0,85% em Arabidopsis thaliana, 1,07% no cromossomo 

22 humano e 3,21% em Tetraodon nigrovíridis, uma espécie de peixe. Entretanto, as 

plantas possuem maior freqüência de microssatélites do que os invertebrados 

(Caenorhabdítis elegans, 0,21%) e as leveduras (Saccharomyces cerevisae, 0,30%) 

(MORGANTE; HANAFEY; POWELL, 2002). 

Os microssatélites do tipo dinucleotídeos AT rr A, AGrrC e AC/GT são os mais 

encontrados em plantas, sendo T AT e TCT os trinucleotídeos mais frequentes. 

Entretanto, apesar de ocorrerem em alta freqüência, os microssatélites ATrr A são 

difíceis de serem detectados. Isto ocorre devido a sua auto-complementariedade, que 

prejudica o processo de hibridização. Por isso, utilizam-se com maior freqüência as 

sondas GA e CA (MORGANTE; OLlVIERI, 1993; WANG et aI., 1994). 

Em plantas, foi verificado, através da observação da relação entre a quantidade 

de DNA de cópia única no genoma e a frequência de microssatélites, que a freqüência 

dessas seqüências repetidas é inversamente correlacionada ao tamanho do genoma. 

Estas seqüências, geralmente, estão associadas a DNA não-repetitivo, pois, 

freqüentemente, ocorrem dentro ou próximos aos genes. Em ESTs (Expressed 

Sequence Tags) de arroz, aproximadamente 65% dos microssatélites são compostos 

pelo trinucleotídeo CCG/CGG, sendo menos freqüentes em Arabidopsis e soja. A 

presença de maiores quantidades de microssatélites do tipo trinucleotídeos em regiões 

expressas ocorre devido à seleção negativa contra mutações do tipo "frameshiff' (que 

ocorrem em outros tipos de motivos) pois podem levar a alterações das funções 

gênicas (MORGANTE; HANAFEY; POWELL, 2002). 

Dentro das regiões transcritas dos genomas de plantas, encontra-se também um 

gradiente de distribuição de microssatélites. Foi verificado, em Arabidopsis tha/íana e 

Oryza, uma maior quantidade de microssatélites trinucleotídicos em éxons do que em 

íntrons, fato este não verificado em mamíferos, como humanos e camundongos. 
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Verificou-se também que há uma maior concentração de microsatélites em regiões 5' 

UTR, no primeiro e último éxons, e na região 3' UTR. Estes microssatélites, por 

sofrerem pressão seletiva nestas regiões, podem estar trazendo algum benefício para o 

sistema biológico destas espécies de plantas, como controladores da transcrição, por 

exemplo (FUJIMORI et aI., 2003). 

Para se trabalhar com marcadores microssatélites, de inicio pode-se procurar por 

seqüências desta natureza em bancos de dados disponíveis, ou capturá-Ias em uma 

biblioteca genômica enriquecida. Em maracujá-doce a construção dessas bibliotecas é 

particularmente interessante, já que há poucas seqüências de microssatélites de 

Passiflora depositadas no Gene8ank (http://www.ncbi.nih.gov). 

Como método tradicional de isolamento de microssatélites, têm-se as bibliotecas 

genômicas, que consistem em um conjunto de clones de ONA nos quais são 

selecionados os fragmentos de interesse (SNUSTAO; SIMMONS, 2001). Entretanto, as 

mesmas resultam em baixa eficiência, pois o número de clones contendo 

microssatélites varia de 12% até 0,04% (ZANE; BARGELLONI; PATARNELLO, 2002). 

Butcher e Moran (2000) encontraram eficiência de apenas 1% em bibliotecas 

genômicas de Acácia mangium, eficiência esta muito baixa comparada aos 40% em 

uma biblioteca enriquecida construída para esta espécie. 

Portanto, a utilização dessas bibliotecas tradicionais não é eficiente em casos de 

espécies que possuem baixas freqüências de microssatélites, como ocorre em alguns 

pássaros e algumas plantas, ou quando é necessário um grande número de 

microssatélites, como em estudos de distância genética entre populações (COOPER et 

aI., 1999), ou quando se deseja construir mapas genéticos (HAMWIEH et aI., 2005; 

KNAPIK, 1998; OLIVEIRA et aI., 2007; SCHULER et aI., 1996; TEMNYKH, 2000). 

Para evitar a construção e screening de bibliotecas, alguns autores têm proposto 

modificações na técnica de RAPO (WILLlAMS et aI., 1990) para a amplificação de 

microssatélites, baseando-se no fato de que existem regiões repetitivas nos amplicons 

detectados pela técnica de RAPO. Para isto, ou se utilizam primers randômicos 

ancorados às repetições (WU et aI., 1994), ou se utilizam os primers de RAPO e 

posterior hibridização com sonda de microssatélites (CIFARELLI; GALLlTELLI; 

CELLlNI, 1995). 
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Uma outra opção para o isolamento de microssatélites é baseada na extensão 

de primers, para a qual relatam-se altos níveis de enriquecimento de repetições AC, 

variando de 40% até 100% (OSTRANDER et aI., 1992; PAETKAU, 1999). Este 

protocolo envolve a construção de uma biblioteca genômica, onde o DNA fragmentado 

é inserido em vetores de fagos, obtendo-se uma biblioteca de DNA de fita simples, a 

qual é usada como molde para uma reação de extensão do primer, constituído por uma 

seqüência repetitiva, que gera DNA de fita dupla apenas nos vetores contendo as 

repetições desejadas. 

Uma outra alternativa é a técnica denominada FIASCO (Fast Isalatian by AFLP 

af Sequences Cantaining Repeats), que se baseia na técnica de AFLP, na qual o DNA 

é, ao mesmo tempo, digerido com a enzima Msel e ligado a adaptadores. Em seguida, 

é realizada uma pré-amplificação com uma mistura de primers contendo quatro bases 

seletivas, o que permite amplificar todos os fragmentos que estão flanqueados por 

sítios Msel. Em seguida, o DNA é hibridizado com sondas marcadas e associadas à 

biotina, sendo recuperado com o uso das contas magnéticas ligadas à estreptavidina 

(CIFARELLI; GALLlTELLI; CELLlNI, 1995). Os fragmentos que possuem microssatélites 

são então selecionados e, após muitas etapas de lavagens para remover o DNA ligado, 

o DNA é eluído e amplificado por PCR. Esta seleção corresponde ao enriquecimento da 

biblioteca. O DNA, então, é clonado e depois seqüenciado para análise das seqüências 

e desenho dos primers (CIFARELLI; GALLlTELLI; CELLlNI, 1995). 

O método mais utilizado para isolamento de microssatélites e que resulta em 

maior eficiência, é o método de bibliotecas enriquecidas (BILLOTE et a!., 1999; KIJAS et 

aI.; 1994). Os métodos de enriquecimento oferecem uma maior eficiência na captura de 

microssatélites do que o método tradicional (genômico), levando à obtenção de grandes 

quantidades de clones contendo microssatélites e apropriados para o desenho de 

primers (HAMILTON, 1999). Para o desenvolvimento da biblioteca enriquecida, 

primeiramente, se fragmenta o DNA com enzimas de restrição com corte abrupto para, 

posteriormente, este ser ligado a adaptadores específicos. Os fragmentos, após 

amplificação e purificação, são hibridizados com sondas contendo repetições de 

microssatélites, sendo a sonda ligada a uma membrana de nylon (EDWARDS, et aI., 

1996), ou biotinilada. As sondas ligadas aos fragmentos que tem afinidade pela biotina 
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aderem a contas magnéticas que estão aderidas à estreptavidina (BILLOTE et aI., 

1999; KIJAS, et aI., 1994). O restante dos passos é feito da mesma forma como 

descrito na metodologia anterior. 

Devido ao desenvolvimento de protocolos cada vez mais otimizados e às 

tecnologias de seqüenciamento automático, baseadas em fluorescência, o 

desenvolvimento de bibliotecas enriquecidas tem se tornado mais acessível. 

Atualmente, encontram-se bibliotecas desenvolvidas para diversos grupos taxonômicos, 

como pode ser observado na Figura 2.3, segundo revisão feita por Zane, Bargelloni e 

Patarnello (2002). 
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Figura 2.3 - Número de artigos publicados no periódico Molecular Ecology (Primer Notes) (Janeiro 1999 a Março 

2001), relatando o isolamento de microsatélite pela metodologia tradicional (barra cinza-escura) e 

através do desenvolvimento de biblioteca enriquecidas (barra cinza-claro), segundo o grupo 

taxonômico 

Fonte: Zane; Bargelloni e Patarnello, 2002 

Já foram desenvolvidos primers de microssatélites para vários grupos de plantas 

de interesse agronômico, como cana-de-açúcar (CORDEIRO et aI., 2000), eucalipto 

(BRONDANI et aI., 1998), batata (ASHKENAZI et aI., 2001), palmito (GAIOTTO et aI., 

2000), mogno (LEMES et aI., 2002), arroz (BRONDANI et aI., 2001), ipê (BRAGA et aI., 

2007), incluindo diversas fruteiras, como pêra (YAMAMOTO et aI., 2001), oliva, (DíAZ et 

aI., 2006), manga (HONSHO e aI., 2005), maçã (SILFVERBERG-DILWORTH et a/.; 

2006), pêssego, (YAMAMOTO et aI., 2002), maracujá-amarelo (OLIVEIRA et aI., 2005), 

pequi (COLLEVATTI et aI., 1999) e melão (RITSCHEL et aI., 2002), entre outras. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Material Vegetal 

Há dois acessos de maracujá-doce (Passíflora a/ata) disponíveis em nosso 

laboratório: 

(a) um acesso cultivado, designado por SV, cedido pelo Sr. José Odorico Rolim, 

proprietário do sítio "Chácara Verde" (Piracicaba, SP); 

(b) cinco progênies de meios-irmãos e respectivas progenitoras (1,2,3,4 e 5), 

oriundas da Embrapa Cerrados, Brasília, DF, cedidas pelo Dr. Nilton Junqueira. 

No presente estudo, para os ensaios de transferibilidade de primers, foram 

usados 12 indivíduos, sendo 9 deles pertencentes a uma das progênies de meios

irmãos [plantas 2(1) a 2(9)] e a sua progenitora (2). Utilizaram-se, também, os acessos 

de maracujá-amarelo (P. edu/is f. flavicarpa) IAPAR-123 e IAPAR-06, cedidos pelo 

Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR, londrina, PR), a partir dos quais foi construída 

a primeira biblioteca enriquecida com seqüências microssatélites (Oliveira, 2006). 

A planta SV1 foi usada para o desenvolvimento da biblioteca enriquecida com 

microssatélites de P. a/ata. Para a validação de uma amostra de pares de primers 

desenhados a partir das seqüências oriundas desta biblioteca, utilizou-se o DNA dos 

indivíduos SV1 e 1 (10). 

Outros indivíduos usados na validação de uma amostra de primers de P. a/ata 

foram os genitores SV3 e 2(12) e uma amostra de 10 plantas da geração filial (F1), que 

está sendo usada para a construção de um mapa de ligação. A escolha destes 

genitores foi feita em função do seu contraste molecular, revelado por análises por 

AFlP, e devido a sua origem geográfica distinta (NUNES et aI., 2007). 
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3.2 Extração e quantificação de DNA 

3.2.1 Extração de DNA genômico 

A extração do DNA genômico foi feita de acordo com Doyle e Doyle (1987), com 

algumas modificações. Para o rompimento das paredes e membranas celulares, 2g de 

tecido foliar jovem de cada indivíduo foram macerados em um almofariz com nitrogênio 

líquido usando um pistilo. O tecido pulverizado foi adicionado a um tubo de 15 ml 

contendo 8 mL de tampão de extração CTAB [100 mM de Tris HCI pH 8,0; 1,4 M de 

NaCI; 2% (p/v) de CTAB; 20 mM de Na2EDTA pH 8,0; 1% (p/v) de PVP 40.000J 

previamente aquecido a 65 CC. As amostras foram homogeneizadas e incubadas a 65 CC 

por 1 h em banho-maria, com leve agitação a cada 10 mino Em seguida, foi realizada a 

extração da parte orgânica das amostras pela adição de 6 mL de clorofórmio-álcool 

isoamílico (24:1), seguida de agitação por inversão durante 5 min e centrifugação por 

10 min a 10.000 rpm. A fase aquosa foi, então, transferida para novos tubos de 15 mL, 

tratados com RNase (0,01 mg/ml) e incubados por 2 h a 37CC. Para a precipitação do 

DNA, foram adicionados 5 mL de isopropanol absoluto e os tubos foram mantidos por 

2hs a 4 CC. Em seguida, os tubos foram centrifugados a 10000 rpm por 5 min, e o 

sobrenadante foi descartado e o pellet lavado duas vezes. A primeira foi realizada com 

uma solução de lavagem (7,5 M de AcNH3 e 70% de etano I) e a segunda com etanol 

70%. O DNA foi, então, ressuspendido em 1,0 mL de TE (10 mM de Tris HCI pH 8,0; 1 

mM de Na2EDTA pH 8,0), deixando a solução overnight. A solução contendo ácidos 

nucléicos passou, em seguida, por duas extrações orgânicas. Ao tubo de 2,0 mL, 

contendo 1,0 mL de solução de ácidos nucléicos, foi adicionado 1,0 mL de fenol 

saturado, suavemente agitado e centrifugado por 10 min a 10.000 rpm. A fase aquosa 

foi recuperada e adicionada a um novo tubo de 2,0 mL, contendo 750 I1L de clorofórmio. 

A suspensão foi suavemente agitada e centrifugada por mais 10 min a 10.000 rpm. A 

fração contendo DNA (cerca de 500 I1L) foi transferida para novo tubo de 2,0 mL e o 

DNA foi precipitado pela adição de 1.250 I1L de etano I absoluto e 250 I1L de acetato de 

amônio (7,5 M). Os tubos foram mantidos por 20 min a -20CC para favorecer a 

precipitação. Em seguida, os tubos foram centrifugados por 5 min a 8.000 rpm e o pellet 
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lavado com 500 I1L de álcool 70%. O álcool foi descartado e os tubos foram colocados 

para secar por 2 h à temperatura ambiente. Por fim, o DNA foi ressuspendido em 200 

I1L de TE e estocado a -20 CC para uso posterior. 

3.2.2 Quantificação do DNA 

A quantificação foi realizada após eletroforese (3 V/em) de alíquotas de cada 

amostra, em geJ de agarose 1,0% (p/v), comparando-as com uma série de 

concentrações conhecidas de DNA do fago Lambda (Invitrogen). 

A concentração do DNA foi estimada a partir da comparação visual das 

intensidades das bandas, reveladas por coloração com brometo de etídeo (1,0 Ilg/mL) 

por 20 minutos, sendo a fluorescência proporcional à concentração de DNA. O 

resultado foi documentado por fotografia sob luz UV, usando equipamento de 

fotodocumentação (Geldoc - 8io Rad). 

Uma alíquota do DNA dos indivíduos utilizados nos ensaios de transferibilidade 

de prímers foi diluída na concentração de 10 ng/IlL para o uso. Uma alíquota do DNA 

do acesso SV1 foi diluído na concentração de 250 ng/IlL para a utilização no 

desenvolvimento da biblioteca enriquecida em microssatélites, e uma alíquota dos 

indivíduos usados para a validação de uma amostra dos primers de P. a/ata foi diluída 

na concentração de 10ng/IlL para o uso. 

3.3 Transferibilidade de primers de P. edulis f. f1avicarpa para P. a/ata. 

Foi testada a transferibilidade de 97 pares de primers de P. edu/is f. fia vica rpa , 

desenhados a partir de sequências oriundas de uma biblioteca enriquecida em 

microssatélites, desenvolvida por Oliveira et aI. (2005), segundo o protocolo de Kijas et 

aI. (1994). Parte destes pares de primers foi usada para a construção de um mapa 

molecular integrado de maracujá-amarelo, por Oliveira et aI. (2007). 

Inicialmente, foram utilizadas as mesmas condições de amplificação (Mix, TM) 

estabelecidas por Oliveira (2006) para o maracujá-amarelo. Para os pares de primers 
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que não apresentaram amplificação, ou apresentaram amplificação de bandas 

inespecíficas em P. a/ata, foi feita a otimização das condições de PCR usando quatro 

diferentes mix de reação (T ab.3.1 ). 

Tabela 3.1 - Concentração dos reagentes e relação dos mix utilizados para a otimização da PCR para 

cada par de prímers usados nos testes de transferibilidade 

Reagentes Mix2 Mix4 Mix5 Mix7 

Tampão 1X 2X 1X 1X 

Primer F+R* 0,3 11M 0,3 flM 0,3 flM 0,3 11M 

DNA 20 ng 20 ng 20 ng 20 ng 

MgCI2 1,5 mM 1,5 mM 2,5mM 2,5mM 

dNTP 200 11M 200 flM 200 flM 350 11M 

Taq Polímerase 0,2 U 0,2 U 0,2 U 0,2 U 

Água deionizada 9,7 I1L 7,7flL 8,9flL 7,711L 

* F e R -primers Foward e Reverse, respectivamente. 

Foram usadas as temperaturas de anelamento de 60ºC ou 56ºC, e duas 

condições de amplificação em esquema touch-down, com base nos programas T060 e 

T056 (Tab. 3.2). 

Tabela 3.2 - Condições de amplificação usados nos testes de transferibilidade 

Programa TD60 Programa TD56 

N"de Temperatura Tempo ~ode Temperatura Tempo 

ciclos ciclos 

94°C 
5 lllin 94 "C 5 lllill 

8 94 "(' 40 s 12 94 "C 40,> 

60°(' - 0,5 °C por ciclo 40 s 56°(' - 0,5 0(' por ciclo 40 <, 

72°(' 50 $ 72 Ü(' 50 s 

~4 94 "(' 40,> ':;0 94°e 40 ~ 

56''<:' 40 $ 56 "e 40 " 

72 De 50 s :2 '-'C' 50 " 

72°C " min '7.2 üC' ') mill 

8°(' y- soe :f: 
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Os produtos resultantes da PCR foram separados em gel de poliacrilamida 

[acrilamida/bisacrilamida (19:1) 5%, uréia 7,0 M, tampão TBE 1 XJ de 0,4 mm de 

espessura. O gel foi corrido a uma potência constante de 80 W por cerca de 2 h 30 min, 

usando um aparato de eletroforese Sequi-Gen® (Bio-Rad). O Ladder de 10 pb 

(lnvitrogen) foi usado como marcador de peso molecular. 

A coloração foi realizada com nitrato de prata (AgN03) em cinco etapas, de 

acordo com Creste, Tulmann Neto e Figueira (2001), com algumas modificações, como 

descrito a seguir: 

Etapa 1 (fixação): a fixação do gel foi feita por imersão em solução de etanol 

10% e ácido acético 1%, agitando por 10 min, seguida de uma lavagem com água 

destilada e deionizada, durante 1 min, com agitação. 

Etapa 2 (oxidação): o pré-tratamento foi realizado com solução de ácido nítrico 

1,5% durante 3 min, seguindo-se uma nova lavagem do gel com água destilada 

deionizada durante 1 mino 

Etapa 3 (impregnação com prata): a impregnação do gel foi feita em solução de 

nitrato de prata 0,2% durante 20 min, sob agitação, seguida de duas novas lavagens 

com água destilada deionizada, com duração de 30 segundos cada. 

Etapa 4 (revelação): para a revelação dos géis, foi utilizada uma solução de 2L 

contendo 60 g de Na2C03 e 2,0 mL de formaldeído (37%). Nesta etapa, 1 litro da 

solução foi aplicada sobre o gel até começarem a surgir bandas. Após este passo, a 

solução foi descartada e o outro litro foi adicionado para finalizar o processo de 

revelação. Após a revelação da placa, a solução foi descartada. 

Etapa 5 (bloqueio): o bloqueio da revelação foi feito em solução de ácido acético 

5% durante 5 min, seguindo-se de uma nova lavagem com água destilada deionizada 

durante 1 mino Após este passo, para a secagem do gel, a placa foi colocada em 

posição vertical em um local seco e arejado, sob temperatura ambiente. 

Os géis foram analisados colocando-se a placa sobre uma fonte de luz branca, e 

digitalizados por um scanner (Genius Color Page 3200). 
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3.4 Construção da biblioteca genômica enriquecida com microssatélites 

A construção da biblioteca genômica enriquecida foi feita utilizando-se os 

protocolos desenvolvidos por Billote et aI. (1999) e Kijas et aI. (1994), com algumas 

modificações, tal como está descrito a seguir: 

3.4.1 Restrição do DNA 

o DNA genômico (5 J1g) foi digerido por hidrólise enzimática (Fig. 3.1), 

adicionando-se na reação 10 J1L de tampão de reação 10X, 5,0 J1L da enzima de 

restrição Rsal (10 u/J1L, Invitrogen), 10 J1L de espermidina 40 mM e água Mili-Q para 

completar 100 J1L. O material foi incubado a 37"C overnight para restrição. A título de 

controle foram aplicados 10 J1L da digestão + 2 J1L stop em um gel de agarose 1,2% 

preparado em TAE 1 X (60V), o qual foi corado em brometo de etídeo (1,0 J1g/mL) por 

20 min, após a corrida eletroforética (3V/cm). 

3.4.2 Ligação dos adaptadores 

Esta etapa foi realizada para garantir que todos os fragmentos digeridos 

tivessem uma terminação comum e conhecida para que, na próxima etapa, uma 

amplificação via PCR pudesse ser realizada, possibilitando a pré-seleção de 

seqüências com microssatélites. Assim, para atender a esta etapa, os fragmentos 

digeridos foram ligados a adaptadores específicos (Fig. 3.1). Para a ligação dos 

adaptadores Rsa21 (5' CTCTTGCTTACGCGTGGACTA 3') e Rsa25 (5' 

TAGTCCACGCGTAAGCAAGAGCACA 3'), a reação foi feita com: 1 IJg do DNA 

digerido na etapa anterior, 10 J1L de tampão 5X [Promega - (150 mM Tris-HCI (pH 7,8), 

50 mM de MgCI2, 50 mM de OTT e 5 mM de ATP)J, 2 J1L de cada adaptador (10 J1M), 4 

U de T 4 DNA ligase (Promega) e água para completar 50 J1L. A reação foi incubada por 

2 h a 20ºC. 
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3.4.3 Pré-amplificação 

Os fragmentos ligados aos adaptadores foram pré-amplificados usando-se o 

primer Rsa21 (Fig. 3.1). A reação foi feita adicionando-se 5 IJL do produto da ligação, 2 

IJL de primer (1 O IJM), 5 IJL de tampão 10X [Fermentas - (100 mM Tris-HCI (pH 8,8), 500 

mM de KCI e 0,8% de Nonidet P40)], 1,5 IJL de MgCI2 (50 mM), 4 IJL de dNTP (2,5 mM), 

3 U de Taq DNA polimerase (Fermentas) e água Mili-Q para completar 50 1lL. Os ciclos 

de amplificação por PCR foram feitos conforme descrito a seguir: 95ºC por 4 min, 

seguindo-se 20 ciclos de 94ºC por 30 s, 60ºC por 1 min, 72ºC por 1 min e extensão final 

a 72ºC por 8 mino A título de controle, foi feito um gel de agarose 1 %, preparado com 

TAE 1 X (11 OV), onde foram aplicados 10 IlL da digestão + 2 IlL stop. O gel foi corado 

com brometo de etídeo (1,0 Ilg/mL) por 20 min, após a corrida eletroforética (3 V/em). 

A reação de amplificação foi purificada usando o Kit Wizard® PCR Preps (Promega), 

para remover tampões, Mg e Taq, em um volume final de 100 Il-L. 

ON.A geoõmicQ 
.C- .... ) 

/ " Olg~Sl~O 

, L!9<1~Q de 
adaptacores 

-------- " 

.... " •. ~c .. _ 

-:::~..." - ~~-~;.-:: --~~~ 

Pre -átl1p lifi caçao 

Figura 3.1- Etapas do desenvolvimento da biblioteca enriquecida em SSR: Digestão do DNA genômico, 

ligação dos adaptadores Rsa21 e Rsa25 e pré-amplificação com o primer Rsa21 

Fonte: Zane, Bargelloni e Patarnello (2002) 
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3.4.4 Seleção dos fragmentos contendo microssatélítes 

Nesta etapa, que corresponde ao enriquecimento, foi feita uma seleção dos 

fragmentos que contêm regiões microssatélites (Fig. 3.2). Para isto, os fragmentos 

foram selecionados por hibridização com oligonucleotídeos biotinilados [biotina (CT)8, 

biotina (TTC)8 e biotina (GT)8], que foram recuperados com estreptavidinas ligadas a 

contas magnéticas (KIJAS et aI., 1994). 

Como as contas magnéticas marcadas com estreptavidina precisam de uma 

preparação prévia, homogeneizou-se um tubo do produto Streptavidin Magnesfere 

Paramagnetic Particle (Promega), usando vortex. Em seguida, os 600 ).lL do produto 

foram magnetizados (deixados aderir na parede), por 30 segundos, e o sobrenadante 

foi descartado. Após este processo, foram feitas três lavagens com 300 ).lL de SSC 

0.5X. A cada lavagem, descartou-se o líquido, mantendo as esferas magnéticas na 

parede do tubo com um rack MagneSphere® T echnology Magnetic Separation Stand 

(Promega). No final, as esferas foram ressuspendidas em 100 ).lL de SSC 0.5X. 

Para o preparo do DNA, juntaram-se 400 ).lL de água aos 100 ).lL de DNA 

purificado. Esta solução foi incubada a 95°C por 15 mino Em seguida, adicionaram-se 

13 ).lL de SSC 20X e 2 ).lL de cada sonda de microssatélite; os tubos foram deixados à 

temperatura ambiente por 20 min, com agitação suave a cada 2 mino As esferas 

magnéticas marcadas com estreptavidina formam um complexo com a sonda marcada 

com biotina. Nesta etapa (Fig. 3.2), a sonda, que está em complexo com as esferas 

magnéticas, devido à afinidade da biotina pela estreptavidina, hibridiza-se com os 

fragmentos de DNA que têm seqüências complementares (microssatélites). 



Hibridização seletiva 

I~ 

+ 
Sonda biotinilada 

, 
Lavagens - eluição 

.......... ,-===-==-

Biotina capturada por contás 
magnéticas envolvidas com 

streptavidina 

....-'-=- DNA enriquecido com microssatélite 
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Figura 3,2 - Etapas do desenvolvimento da biblioteca enriquecida em microssatélites: Hibridização de 

sondas (biotiniladas) de microssatélites com o DNA digerido e amplificado, e seleção dos 

fragmentos, por magnetização 

Fonte : Zane, Bargelloni e Patarnello (2002). 

Os 100 JlL de esferas pré-lavadas foram misturados com os 519 JlL da mistura 

de hibridização, sendo incubados por 10 min à temperatura ambiente, agitando 

suavemente o tempo todo. Após este procedimento, a solução foi magnetizada por 30 

segundos, o sobrenadante descartado e a solução ressuspendida em 300 JlL de SSC 

0,1 X. Esta etapa foi repetida por 3 vezes. 

Na última etapa, a solução foi ressuspendida em 100 JlL de água e magnetizada 

por 30 segundos. O sobrenadante foi reservado em um tubo eppendorf e a solução 

novamente ressuspendida e magnetizada com 150 ~lL de água. As duas partes foram 

misturadas num volume final de 250 JlL e conservadas a -20°C. 
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3.4.5 Amplificação dos fragmentos selecionados, clonagem e transformação 

Nesta etapa, foi feita uma amplificação dos fragmentos selecionados 

(previamente ligados à adaptadores) para gerar fragmentos de fita dupla em maior 

quantidade. Os fragmentos foram amplificados por PCR utilizando o primer Rsa21 , nas 

seguintes condições: 20 !-IL dos fragmentos selecionados pelas contas magnéticas, 4 

jlL de prímer(10 !-IM), 10 !-I L de tampão 10X (Fermentas), 3 flL de MgCI2 (50 mM), BjlL 

de dNTP (2,5 mM), 1 U de Taq DNA polimerase (Fermentas) e água Mili-Q para 

completar 100 jlL. A PCR foi feita conforme descrito a seguir: 95ºC por 1 min, seguindo

se 20 ciclos de 94ºC por 40 s, 60ºC por 1 min, 72ºC por 2 min e extensão final de 72ºC 

por 5 mino A título de controle, foi feito um gel de agarose 1,2% preparado com TAE 1X, 

(3V/cm), onde foram aplicados 10 flL da digestão + 2 jlL stop, o qual foi corado em 

brometo de etídeo (1,0 flg/mL) por 20 min após a corrida eletroforética. 

Em seguida, os fragmentos foram donados no vetor pGEM-T (Promega), 

utilizando-se 1 flL do vetor, 10 flL de tampão 2X, 1 flL de T 4 DNA ligase , 2flL de água 

deionizada autoclavada e 6 flL do produto da amplificação. 

A transformação bacteriana foi feita por choque térmico. Para isso, 50 flL da 

solução com célules competentes de Escherichia colí (SAMBROOK; RUSSEL, 2001) 

foram colocados em gelo, 10 min antes da manipulação. Após este tempo, 

adicionaram-se 6 flL da ligação e 24 flL de Transfobuffer (KCM 10 X e 10% de PEG), 

em suave agitação, sendo deixados em gelo por 20 mino Após este período, foi dado 

um choque a 42°C durante 2 min, e os tubos colocados em seguida em gelo por 5 mino 

A seguir, foram retirados do gelo, levados ao fluxo e adicionados 450 flL de meio SOC 

(SAMBROOK; RUSSEL, 2001) pré-aquecido, e os tubos colocados a 37°C, durante 50 

mino Após este período, os tubos foram centrifugados a 1300 rpm por 30 segundos e, 

em seguida, foram descartados 420 flL do sobrenadante, sendo ressuspendido o 

restante. A amostra de células transformadas, mais 60 flL de X-Gal 2% 

(DimetilformamidaMF; Amersham Biosciences) e 60 flL de IPTG 20% (Amersham 

Biosciences) foram plaqueadas em meio LB sólido contendo ampicilina (100 mg/mL; 

Amersham Biosciences). As placas foram incubadas em estufa a 37ºC overnight, e 
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deixadas em refrigerador para ficarem mais azuis, facilitando, na hora do repique, a 

seleção de colônias brancas. 

3.4.6 Amplificação dos insertos clonados contendo microssatélítes 

As colônias transformadas (brancas) foram transferidas individualmente no fluxo, 

usando-se palitos esterilizados, para placas de ELISA com fundo em U. Cada poço 

continha 200 JlL de meio 2YT-HMFM com ampicilina (100 Jlg/mL), sendo, em seguida, 

incubadas overnight em estufa a 37ºC e, posteriormente, congeladas a -80ºC. 

Foi transferida uma amostra de 4JlL de cada clone para uma placa de PCR 96 

wells, e preparada uma reação contendo: 2,5 JlL do primer Rsa21 (10 JlM), 5 JlL de 

tampão 10X, 2,OJlI de MgCb (50 mM), 4 JlL de dNTP (2,5 mM), 3 U de Taq polimerase 

(Invitrogen) e água Mili-Q para completar 50 JlL. A PCR foi feita como a seguir: 95°C 

durante 4 min, seguindo-se de 30 ciclos de 94°C por 30 segundos, 52°C por 45 

segundos, 72°C por 1 min:30 segundos, e 72°C por 8 mino Esta reação foi feita para 

confirmar a presença dos insertos de interesse nas colônias selecionadas. 

3.4.7 Seleção e seqüenciamento dos clones positivos 

o DNA plasmidial contendo os insertos foi extraído utilizando o procedimento de 

lise alcalina (SAMBROOK; RUSSEL, 2001), sendo, ao final, ressuspendido em 30 JlL 

de água Milli-Q autoclavada e sua concentração estimada em gel de agarose 1 %. 

As reações de seqüenciamento foram feitas com 2,0 f.lL de água Milli-Q 

autoclavada, 3 f.lL DNA, 1,0 f.lL de primer F ou R (10 pmoles/f.lL) e 4,0 f.lL de 

DYEnamic™ ET terminator (Amersham Biosciences). A precipitação da reação foi feita 

colocando-se 1 f.lL acetato de amônia (7,5M) e 27,5f.lL de etanol absoluto gelado, por 

aproximadamente 1 h. As amostras, foram centrifugadas por 40 min a 4000 rpm (20ºC), 

e seu conteúdo foi vertido, com cuidado para não deixar cair o pellei. Foram 

acrescentados 150 f.lL de álcool 70%, e os tubos centrifugados por 15 min a 4000 rpm. 

Posteriormente, as amostras foram vertidas e colocadas em estufa a 42ºC para secar, 
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por 20 mino Em seguida, adicionaram-se 10 /.lL de água deionizada esterilizada para, 

posteriormente, as amostras serem aplicadas no seqüenciador. 

Inicialmente, 864 clones foram seqüenciados utilizando o primer M13 forward. Os 

seqüenciamentos foram realizados em plataformas de seqüenciamento automático 

MegaBACE 1000, no Laboratório de Genética Molecular da Universidade Estadual de 

Londrina. 

3.4.8 Análise das seqüências 

Para a identificação das seqüências contendo microssatélites, utilizou-se o 

programa TROL- Tandem Repeat Ocurrence Locator (CASTELO, 2002). As seqüências 

de microssatélites selecionadas para serem desenhados pares de primers foram as que 

continham no mínimo 10, 10, 9, 3, 3 e 3 repetições do motivo microssatélite do tipo 

mono, di, tri, tetra, penta e hexanucleotídeo, respectivamente. 

Pares de primers específicos para a amplificação dos locos microssatélites foram 

desenhados utilizando o programa Primer3 (http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/ 

primer3/primer3_www.cgi) (ROZEN; SKALETSKY, 2000). O desenho dos primers foi 

feito segundo alguns critérios: tamanho dos oligonucleotídeos variando entre 18 a 22 

bases, temperatura de anelamento variando entre 45ºC e 60ºC, diferença de 

temperatura de anelamento máxima entre cada primer do par igualou menor que 3ºC e 

conteúdo GC variando entre 40 e 60% (Fig. 3.3). Visando facilitar a posterior análise 

dos géis, os primers foram desenhados, sempre que possível, de forma que o produto 

de amplificação (banda) tivesse, no mínimo, 100 pb e no máximo 330 pb. As 

seqüências foram analisadas quanto à qualidade dos eletroforegramas no programa 

Chromas v. 2.31. Para a análise da formação de estruturas secundárias nos primers 

desenhados, como hairpins, dímeros e loops, utilizou-se o programa Gene Runner. 

Para evitar o desenho de pares de primers redundantes, todas as seqüências obtidas 

foram alinhadas entre si. O alinhamento foi realizado com o auxílio do programa de 

alinhamento múltiplo Clustal X (THOMPSON et aI., 1997). 



PRIMER PICKING RE5ULT5 FOR B09.esd CRROMAT FILE: B09.esd PRD FILE: B09.esd.phd.l 

No mispriming library specified 
Using 1-based sequence positions 
OLIGO start len __ t_m _---'q""c'-"-~;.- any ~ ~ 
LEFT PRIMER 63 20 59.28 60.00 2.00 2.00 GAGCAGAGGAAGGAGTGAGC 
RIGHT PRIMER 216 20 59.86 50.00 2.00 2.00 CAAACGAGACACCGAGCATA 
5EQUENCE 5I2E: 576 
INCLUDED REGION 5I2E: 576 

PRODUCT 512E: 154, PAIR ANY COHPL: 3.00, PAIR 3' COMPL: 1.00 
TARGET5 (start, len)': 87,67 

1 GGAATCGATTCTTGCTTACGCGTGGACTAACACAAACTTCATTTGAGAGAAAATGAAGAT 

61 GAGAGCAGAGGAAGGAGTGAGCGCAGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGA 
»»»»»»»»»» 

121 GAGAGAGAGAGAGAAAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGATAGCGCGTGGGTGCGCGGGCAAAG 

181 TCGATTACGGTAAGGTTATGCTCGGTGTCTCGTTTGTGCGTAAATATAGTTTAGCGTTGT 
«««««««««« 

241 TCTTGTGTTTACGATTTAGGTTTATGTGTTATAGCGTTGTCTAGCGTTGTTCTTACGTTT 

301 ATGATTTGGGTTTATGTGGTCTAGCATTGTTTAAAGTTTTCTTTGTGTTTACGATTTGGA 

361 TTTACGTGTTCGTGTTAGGTATTGTTAGTCCACGCGTAAGAAGAGCCACCGAAATTTTGT 

37 

Figura 3.3 - Arquivo de saída do programa Primer-3, mostrando dados dos primers Forward e Reverse, 

desenhados para o microssatélite (GAh2, presente na seqüência ALP6B09. São mostradas 

as porcentagens de GC, as temperaturas de anelamento e as seqüências 5'-3' dos primers, 

assim como a seqüência alvo e o tamanho esperado do fragmento amplificado (154 pb) 

3.5 Validação de uma amostra de primers 

Dos 177 pares de primers, foi realizada a síntese química de 91 pares (MWG), 

os quais foram submetidas a um teste de validação. As PCRs foram preparadas 

utilizando se um míx de reação [Tampão 5X (Prodimol), 0,31lM de prímer 

Foward+Reverse, 20ng de DNA, 1,5mM de MgCb, 200llM de dNTP, 0,2U de Taq 

polímerase (Go T aq Prodimol) e 9,7 IlL de água deionizada] e uma condição de 

amplificação de 94QC por 5 minutos; 30 ciclos de 94ºC por 40 segundos, 60QC por 40 

segundos, 72ºC por 50 segundos e uma extensão final de 5 minutos a 72 ºC. 

As amplificações foram realizadas em termociclador da Applied Biosystems, e os 

resultados foram visualizados em gel de agarose 3% (p/v) sendo que o tamanho dos 
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fragmentos foi determinado por comparação com a corrida do marcador de peso 

molecular Ladder 25pb (Invitrogen). 

Após a realização dessa etapa, todos os pares de primers que resultaram em 

uma amplificação positiva, foram submetidos à novas reações, a partir de um conjunto 

de 12 indivíduos de P. a/ata composto pelos genitores de uma população de 

mapeamento, SV3 e 2(12), e 10 indíviduos da F1 . Os produtos resultantes destas 

reações foram separados em gel desnaturante 6% de poliacrilamida 7M de uréia, em 

tampão TBE 1 X, e visualizados por coloração com prata (CRESTE; TYLMANN NETO; 

FIGUEIRA, 2001). 

O tamanho dos fragmentos foi determinado por comparação com a corrida do 

marcador de peso molecular Ladder 10pb (Invitrogen), e os géis foram digitalizados por 

um scanner (Genius Colar Page HR3200). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Transferibilidade de primers de P. edulis f. flavicarpa para P. a/ata. 

Para o desenvolvimento de marcadores microssatélites, é necessário um alto 

investimento financeiro, conhecimento técnico especializado, além de um tempo 

relativamente grande. Existe uma alternativa para minimizar estas dificuldades, 

principalmente, em espécies que apresentam uma baixa freqüência de microsatélites, 

ou naquelas em que as seqüências de DNA repetitivo são de difícil isolamento. Esta 

alternativa, denominada de transferibilidade ou amplificação heteróloga, aproveita a 

natureza conservada da seqüência de nucleotídeos das regiões flanqueadoras de 

espécies aparentadas e assim utilizam-se pares de primers desenvolvidos a partir 

dessas espécies, no novo estudo. 

Neste contexto, um conjunto de 97 pares de primers desenvolvidos para o 

maracujá-amarelo (OLIVEIRA et aI., 2005) foi testado quanto à sua transferibilidade 

para P. a/ata. 

Dos 97 pares de primers avaliados (Tabela 4.1), 33 produziram resultados 

favoráveis, observando-se os seguintes padrões de amplificação: 10 pares de primers 

amplificaram o alelo esperado pelo seqüenciamento, mas outros locos foram 

amplificados (LBA + OL) (Fig. 4.1 a); 11 não amplificaram ° alelo seqüenciado, mas 

outros locos foram amplificados (AOL) (Fig. 4.1 b) e 12 amplificaram o loco 

correspondente ao de maracujá-amarelo, com presença do alelo esperado (LBA) (Fig. 

4.1 c). Os 64 pares de primers restantes não amplificaram nenhuma banda (AS) (Fig. 

4.1d). 
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Figura 4.1 - Exemplos de padrões de amplificação de primers desenhados para P. edulis f. flavicarpa e 

transferidos para P. alata: (a) primer 06E2DP1, apresentando o padrão LBA+OL, (b) primer 

ED23, apresentando o padrão AOL, (c) primer EA 12, apresentando o padrão LBA e (d) 

primer ED11, apresentando o padrão AS. Os indivíduos 1 a 9 pertencem a uma progênie 

de meios-irmãos de P.alata, 10 é a progenitora e 11,12 são os acessos IAPAR-06 e 

IAPAR-123 de P. edulis flavicarpa . As setas contínuas indicam os alelos esperados e as 

setas pontilhadas indicam outros alelos observados. O Ladder é de 10pb 
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Tabela 4.1- Seqüência, tamanho do afelo esperado (pb), tamanho do alelo observado (pb), mix usado, 

temperatura de anelamento (TA) e tipo de amplificação obtida para Passif/ora edufis f. 

ffavicarpa (Oliveira, 2006) e para Passiffora a/ata 

(continua) 

Alelo Alelo 
Tipo de amplificação Tipo de 

Par de primers Mix TA em P. edu/is f. amplificação em 
esperado(pb) observado (pb) 

f1avicarpa P. a/ata 

06E020P01F 171 168, 183 7 T060 AOL LBA+OL 

06E050P01F 215 167 4 T060 LBA AOL 

E10BP1F 156 O 2 T060 LBA AS 

E12EP2F 235 O 5 T060 LBA AS 

06E01AP01F 187 O 4 T060 LBA+OL AS 

06E02AP01F 138 O 4 T060 LBA AS 

EC11F 282 O 4 T056 LBA+OL AS 

EA12F 268 270 4 T056 LBA+OL LBA 

06E040P01F 234 O 4 T060 LBA AS 

06E05AP01F 178 O 4 T060 LBA AS 

06E02CP01F 150 O 7 T060 LBA+OL AS 

E11FP1F 172 O 4 T060 LBA+OL AS 

EOO7* 204 204 7 60 LBA LBA 

E019 240 O 7 60 LBA+OL AS 

06EF01F 295 O 4 T056 LBA+OL AS 

E023 220 243 7 T060 LBA+OL AOL 

EF01F 245 O 5 52 LBA AS 

E010 242 O 7 T060 LBA+OL AS 

06EG06F 238 O 4 T060 LBA+OL AS 

06EG04F 241 310 5 T060 LBA+OL AOL 

E049 206 O 7 T056 LBA+OL AS 

E053 294 O 5 T060 LBA+OL AS 

E022 246 O 4 56 LBA+OL AS 

0009P04F 277 O 4 T060 LBA+OL AS 

OE10P03F 139 O 5 T060 LBA AS 

EC02F 243 O 4 T060 LBA AS 

E11EP1F 314 O 7 T060 LBA AS 

E017 307 300 7 T060 LBA+OL LBA 

EC09* 359 >330 5 60-56 LBA+OL LBA+OL 
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Tabela 4.1- Seqüência, tamanho do alelo esperado (pb), tamanho do alelo observado (pb), mixusado, 

temperatura de anelamento (TA) e tipo de amplificação obtida para Passiflora edulis f. 

flavicarpa (Oliveira, 2006) e para Passiflora a/ata 

(continua) 

Alelo Alelo 
Tipo de amplificação Tipo de 

Par de primers Mix TA em P. edulis f. amplificação em 
esperado(pb) observado (pb) 

f/avicarpa P. a/ata 

E042 200 195 2 T060 LBA+OL LBA+OL 

E043 368 O Rastro AS 

E014 225 O 7 T060 LBA AS 

E009F 232 O 2 T060 LBA AS 

E040 223 220 5 T060 LBA+OL LBA 

E041 220 221 5 T060 LBA LBA 

E016 216 216 7 T060 LBA LBA+OL 

EE06F 241 O 2 T060 LBA+OL AS 

06EB01P13F 165 O 4 T060 LBA+OL AS 

06EE10F 249 O 5 T060 AOL AS 

06EF02* 294 175-176 7 T060 LBA+OL AOL 

E008 364 maior 330 7 T056 LBA+OL LBA 

06EE07F 283 280 5 T060 LBA+OL LBA+OL 

E021 212 O 5 T056 AS AS 

E026 206 195/233 5 T060 AOL AOL 

E006 245 O 5 T060 LBA+OL AS 

06EG03F 296 O 5 T060 AOL AS 

E011 176 O 2 60 LBA AS 

06EH02F 207 O 7 T060 AOL AS 

06EG09F 200 O 5 T056 LBA+OL AS 

06EH01F 243 215 2 T060 LBA LBA 

E028* 276 260 7 T056 LBA AOL 

E024 139 O 4 T056 LBA AS 

E025 242 O 4 T060 Rastro AS 

030 228 237 5 T060 LBA+OL LBA 

E031 150 143 7 T060 Rastro LBA-RASTRO 

E027 228 228 4 T056 LBA LBA+OL 

E033 247 O 4 T060 AOL AS 

06EG11 F 290 290 5 T060 LBA LBA 

E018 371 153/238 5 T060 LBA+OL AOL 
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Tabela 4.1- Seqüência, tamanho do alelo esperado (pb), tamanho do alelo observado (pb), mix usado, 

temperatura de anelamento (TA) e tipo de amplificação obtida para Passiflora edulis f. 

f/avícarpa (Oliveira, 2006) e para Passiflora a/ata 

(continua) 

Tipo de amplificação Tipo de 
Alelo Alelo 

Par de primers Mix TA em P. edulis f. amplificação em 
esperado(pb) observado (pb) 

f1avicarpa P. a/ata 

E032 235 O 4 60 LBA+OL AS 

06EG08P16F 190 O 5 T056 LBA+OL AS 

E050 151 O 5 T060 LBA+OL AS 

E002* 324 324 5 60 LBA+OL LBA+OL 

E003 215 O 2 T056 LBA AS 

E044 178 O 7 T060 LBA AS 

E046 392 O 7 T060 Rastro AS 

E047 126 128 7 60 LBA+OL LBA+OL 

EB01F 299 O 4 T060 AOL AS 

EB08F 244 O 7 T056 LBA+OL AS 

EC01F 246/389 265 7 T060 AS AOL 

B10F 245 O 7 T060 Rastro AS 

EB12F 239 280 5 T060 Rastro AOL 

EC08F 161 O 5 T056 AS AS 

E036 293 293 7 T060 LBA LBA-RASTRO 

EC07F 245 O 5 T060 LBA AS 

OG11 POl F 184 O 4 T060 LBA+OL AS 

EOOl 176 O 7 60 AOL AS 

006EH11 POl F 154 O 2 T060 LBA+OL AS 

006EH12P01F 289 O 5 T060 AOL AS 

EA10F 246 O 5 T060 LBA+OL AS 

E045 288 O 2 T056 LBA+OL AS 

OC10P04F 166 O 5 T060 AOL AS 

OEll P05F 231 O 5 T060 AOL AS 

OF12P04F 176 170 5 T060 Rastro LBA 

06E008P15F 160 173 4 T060 AOL AOL 

EF04P06F 191 O 7 T56 AS AS 

EO 13 106 O 5 60-56 AS AS 

EO 15 208 O 2 60-56 AS AS 

EO 29 134 134 4 56-50 AS LBA+OL 
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Tabela 4.1- Seqüência, tamanho do alelo esperado (pb), tamanho do alelo observado (pb), mix usado, 

temperatura de anelamento (TA) e tipo de amplificação obtida para Passif/ora edu/ís f. 

flavicarpa (Oliveira, 2006) e para Passiflora alata 

(conclusão) 

Alelo Alelo 
Tipo de amplificação Tipo de 

Par de primers Mix TA em P. edulis f. amplificação em 
esperado(pb) observado (pb) 

flavicarpa P. a/ata 

ED37 240 O 5 60-56 AS AS 

ED 55 186 O 7 56-50 AS AS 

DD10P3 216 O 5 60-56 AS AS 

D06EA12P01F 209 O 5 TD60 LBA+OL AS 

D06EC02P01F 150 O 5 TD60 LBA+OL AS 

D06ED03P01 F 179 O 5 TD60 LBA+OL AS 

D06ED05P01F 219 O 5 TD60 LBA+OL AS 

D06EF10P01F 236 O 5 TD60 LBA+OL AS 

* Prímers que se apresentaram polimórficos. As seqüências dos primers podem ser obtida sob consulta 

pelo seguinte e-mail: <hapenha@esalq.usp.br>. 

LBA: O par de primers amplifica em P. a/ata o mesmo loco descrito em P. edu/is f. flavicarpa, com a 

presença do alelo esperado; AOL: o par de primers não amplifica em P. a/ata o loco descrito em P. edu/is 

f. flavicarpa, mas amplifica bandas (alelos) de outros locos; AS: ausência de amplificação. 

Portanto, a taxa de transferibilidade entre P. edu/is f. f1avicarpa e P. a/ata foi de 

34,02%, demonstrando haver homologia nas seqüências flanqueadoras dos locos de 

microssatélites nestas espécies. Entre os locos transferidos, cinco deles apresentaram

se polimórficos entre os indivíduos da progênie analisada, havendo diferenças de 

poucos pares de bases entre um alelo e outro, como pode ser observado na Figura 4.2. 
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Figura 4.2 - Amplificação com os primers ED07 (a), EC09 (b), 06EF2 (c) , ED28 (d) e ED02 (e). Os indivíduos 1 a 9 

pertencem a uma progênie de meios irmãos de P.alata, 10 é a progenitora e 11 ,12 são os acessos 

IAPAR-06 e IAPAR-123 de P. edulis flavicarpa. As setas contínuas indicam os alelos observados, e 

as setas pontilhadas indicam o alei o esperado e amplificado em P. edulis f. flavicarpa 
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Alguns desses pares de primers foram utilizados por Ferreira et aI. (2007), em 

estudos sobre o sistema de reprodução de P.a/ata, baseados em marcadores RAPD e 

microssatélites. Cinco progênies e 20 indivíduos por progênie foram analisados, assim 

como as progenitoras femininas, totalizando 105 indivíduos (Fig. 4.3), incluindo a 

progênie 2, a qual foi utilizada nos ensaios de transferibilidade no presente trabalho. As 

análises dos locos microsatélites e RAPD sugeriram que P. a/ata pratica alogamia 

quase perfeita, com uma taxa de cruzamento tm=O,986. 

PROGÊNIE 1 PROGÊNIE2 PROGÊNIE 3 PROGÊNIE4 PROGÊfllE5 

I " 

, '.1

1 

, .. .. , : ~ 
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Figura 4.3 - Resultado da peR com o primer ED07 em cinco progênies de meios irmãos de P. a/ata. Em 

cada progênie, a ultima banda corresponde à sua progenitora. As setas indicam os alelos 

observados do loco de microssatélite e o Ladder é de 10 pb 

Vários estudos com plantas vêm relatando altas taxas de transferibilidade, 

confirmando que primers desenhados para uma espécie podem ser utilizados em 

outras espécies de um mesmo gênero. A maioria deles relatou a ocorrência de maiores 

taxas de transferibilidade quanto mais próximas filogeneticamente forem as espécies. 

Em Arachis, as taxas de transferibilidade de primers são elevadas, o que foi 

comprovado por diversos autores. Moretzsohn et aI. (2004) analisaram 36 espécies e 

observaram a transferibilidade de 76% dos prímers de microssatélites de Arachís 

hypogaea para a seção Arachís, e 45% para outras oito seções do gênero. Taxas de 

transferibilidade da ordem de 91 % e 100% foram relatadas por Hoshino et aI. (2006) e 

Bravo et aI. (2006), respectivamente, entre espécies deste mesmo gênero. Gimenez et 

aI. (2007), analisando também espécies do gênero Arachís, realizaram análises de 

transferibilidade por loco de microssatélite, e observaram 100% de transferência para o 

loco Ah6-125 e 54% para o loco Ah30. As altas taxas de transferência apresentadas 
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podem ser devidas à proximidade filogenética entre as espécies de Arachis. A pouca 

variação nas taxas de transferibilidade encontradas por estes autores pode ser devido 

às diferentes concentrações de MgCI2 e de temperaturas utilizadas em seus processos 

de otimização. Concentrações de primers também podem interferir em maior ou menor 

taxas de amplificação. 

Devido à dificuldade de manipulação de géis de poliacrilamida, principalmente na 

etapa de coloração, um mesmo loco ser detectado em um gel, e não em outro, 

acarretando em uma falsa impressão de não-transferibilidade. Este fato ocorreu neste 

trabalho com o loco EA 12, que foi detectado apenas na terceira tentativa de coloração 

(Fig. 4.4). Por esta razão, utilizou-se o DNA de dois acessos de P. edulis f. flavicarpa 

(IAPAR 06 e IAPAR 123) como controle, sendo um destes, o genótipo usado para o 

desenvolvimento da biblioteca enriquecida (OLIVEIRA et aI., 2005). Sendo assim, 

quando não houve a amplificação de bandas nestes indivíduos, como ocorreu, por 

exemplo, para o par de primers ED11 (Fig. 4.1 d), pode se pressupor alguma falha 

técnica na PCR ou na coloração do gel. 

a b c 
1 2 3 45678 910111 2 1 2 34 5 6 789 101112 

1 23 4 5 6 789 10 111 2 

330 • 

. 330 

250 

250 
250 

200 ' 

200 
200 

Figura 4.4- Visualização do resultado da amplificação usando o par de primers EA 12 em gel de 

poliacrilamida: primeira tentativa de coloração (a) , segunda (b), terceira coloração (c) . Os 

indivíduos 1 a 9 pertencem a uma progênie de meios irmãos de P.alata, 10 é a progenitora e 

11,12 são os acessos IAPAR-06 e IAPAR-123 de P. edulisf . flavicarpa . A seta indica o loco 

amplificado, e o Ladder é de 10pb 
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V ários estudos com fruteiras também vêm relatando altas taxas de 

transferibilidade de primers entre espécies próximas, como em pêssego (Prunus 

persica). Taxas de 59% de transferibilidade foram observadas para outras espécies do 

gênero Prunus, e, ainda três locos foram detectados em maçã (Malus domestica) 

(CIPRIANI et aI., 1999). Alves et aI. (2006) testaram a transferibilidade de primers de 

microssatélites do cacau (Theobroma cacao) para cupuaçu (Theobroma grandiflorum) , 

sendo que 60,4% dos locos foram transferidos. 

Santos et aI. (2007) avaliaram a transferibilidade de 180 prímers desenvolvidos 

para Eucalyptus spp, de um total de 404, para a goiabinha serrana (Acca sellowíana) , 

observando uma taxa de 44,55% de transferibilidade entre estas distintas espécies. 

Destes, 38 locos (21,1%) apresentaram-se polimórficos. Embora pertençam à mesma 

família (Myrtaceae), estão em gêneros diferentes, demonstrando, portanto, que taxas 

médias de transferibilidade podem ocorrer em espécies mais distantes 

filogeneticamente. 

Entretanto, Zucchi et a!. (2002) testaram a transferibilidade destes mesmos 

prímers de microssatélites de Euca/yptus spp. utilizados por Santos et a!. (2007) para 

outras Myrtáceas, como Eugenia dysenteria. Apenas 10 primers foram transferidos para 

esta espécie, representando uma taxa de apenas 2,8%. Roa et aI. (2000) confirmaram, 

em testes de transferibilidade entre Manihot esculenta e outras seis espécies do 

gênero, que quanto maior a distância filogenética entre estas espécies, menor foi a 

transferibilidade. 

Para as duas espécies de Passiflora aqui estudadas, apesar de pertencerem ao 

mesmo gênero (Passíflora), também não se observaram taxas de transferibilidade altas. 

Portanto, não existem dados suficientes comprovando a relação direta e simples entre 

sucesso na transferibilidade de primers de microssatélites e proximidade filogenética. 

Pode-se supor, que a transferibilidade não depende somente da distância filogenética, 

mas, também, da taxa de mutação associada à região flanqueadora de cada loco de 

microssatélite e de condições técnicas, associadas à qualidade das seqüências, do 

desenho dos primers e das condições de amplificações. 
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4.2 Biblioteca Genômica enriquecida em microssatélites. 

Uma biblioteca genômica foi desenvolvida a partir de sondas contendo 

repetições GT, CT e TTC, usando o indivíduo SV1 de P. a/ata. A clonagem desta 

biblioteca apresentou-se muito eficiente, obtendo-se 960 clones. 

A amplificação destes fragmentos resultou em 864 clones (eficiência de 90%) 

candidatos a possuírem seqüências microssatélites. Todos os fragmentos possuíam, 

em média, entre 300 a 700 pb (Fig. 4.5), tamanhos ideais para se obter sucesso no 

seqüenciamento. Cuidados durante a extração do DNA plasmidial (mini -prep), e na 

preparação das reações de seqüenciamento desses 864 clones garantiram que 61,22% 

(529) destes tivessem suas seqüências de bases reveladas. 
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Figura 4.5 - Visu alização da amplificação via pe R de 96 clones da placa 04, obtidos a part ir do 

desenvolvimento da biblioteca enriquecida com microssatélites de P. a/ata. Os clones estão 

numerados em ordem, conforme sua disposição na placa (A 1, A2, A3 ... .. H1 O, H11 E H12) , 

e o Ladder, é de 100 pb 



50 

Para a detecção dos microssatélites utilizou-se o programa TROL - Tandem 

Repeat Ocurrence Locator (CASTELO et aI., 2002). Dados da literatura indicam que 

não existe correlação entre o tamanho da repetição (motivo) do microssatélite com o 

número de alelos (BURT et aI., 2003). Portanto, adotou-se como critério para a 

detecção de um microssatélite a presença de, no mínimo, dez repetições de 

mononucleotídeos, cinco repetições de dinucleotídeos e três repetições de tri, tetra, 

penta e hexanucleotídeos. 

Após a análise de todas as 529 sequências, detectaram-se 221 contendo 

microssatélites (com 246 microssatélites, no total). Isto representa um enriquecimento 

da biblioteca de 41 ,77%. 

As porcentagens de enriquecimento de bibliotecas podem ser influenciadas pelo 

critério utilizado para se estabelecer o tamanho mínimo de uma repetição para a 

seqüência ser classificada como microssatélite. Por exemplo, Kumar et aI. (2007) 

classificam como microssatélites apenas sequências dinucleotídicas com mais de 

quatro repetições. Comparando-se com os resultados e critérios estabelecidos para a 

biblioteca desenvolvida no presente estudo, isso pode ter influenciado para a obtenção 

de uma taxa de enriquecimento mais alta. 

Os resultados aqui obtidos se assemelham aos encontrados em algumas 

espécies frutíferas, como o cacau, onde se obteve 39,92% de enriquecimento 

(ARAÚJO et aI., 2007), e o pêssego, com 50% de enriquecimento (CIPRIANI et aI., 

1999), mas um pouco menor do que em manga, onde os autores relataram 61 % de 

enriquecimento (DUVAL et aI., 2005). No entanto, o enriquecimento de bibliotecas 

desenvolvidas para diversas outras frutíferas ficaram abaixo do resultado aqui obtido, 

como em mamão - 2,1% de enriquecimento (SANTOS et aI., 2003), melão - 28% de 

enriquecimento (RISTCHELI et aI., 2004) e em maracujá-amarelo - 11,3% de 

enriquecimento (OLIVEIRA et aI., 2005). 

De maneira geral, pode observar-se que o enriquecimento da biblioteca 

desenvolvida no presente estudo ficou acima da média do encontrado na literatura. É 

certo que alguma variação entre os dados da literatura pode ser atribuída a diferenças 

nos critérios utilizados no desenvolvimento das mesmas. No entanto, neste trabalho, 

diversos cuidados foram tomados, como, por exemplo, a utilização de controles, 



51 

visualizados após várias etapas da técnica. Foram observadas: a digestão do DNA 

genômico (Fig. 4.6a), a pré-amplificação dos fragmentos (Fig. 4.6b) e a amplificação 

dos fragmentos selecionados (Fig 4.6c). Os cuidados na hibridização das sondas e o 

controle da quantidade de ciclos de amplificação pós-hibridização também podem ser 

razões do sucesso do enriquecimento da biblioteca de P. a/ata. 

a b c 

Figura 4.6 - Controles realizados durante o desenvolvimento da biblioteca enriquecida em microssatélites 

para P. a/ata: (a) controle da digestão do DNA genômico, (b) controle da pré-amplificação 

dos fragmentos e (c) controle da amplificação dos fragmentos selecionados 

Todas as seqüências obtidas foram alinhadas entre si e, aproximadamente, 

7,23% (16 sequências) apresentaram redundância, sendo as seqüências 

complementares ou sobrepostas excluídas (Fig. 4.7). Em uma biblioteca desenvolvida 

para Arachis hypogaea, 67% das seqüências apresentaram redundância (HE et aI., 

2003). Diaz et aI. (2006) encontraram uma taxa de 14,81 % de seqüências repetidas 

em estudos com oliva (O/ea europea). A redundância destas seqüências contendo 

microssatélites reduz a eficiência na obtenção de primers, exigindo nos casos de taxas 

altas, um maior número de clones para se detectar maior número de locos de 

microssatélites. 
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Foi encontrado um baixo número de seqüências redundantes neste trabalho, 

comparando-se com outros estudos, e uma taxa próxima ao encontrado em Passiflora 

edulis f. flavicarpa (5,2%) por Oliveira (2006). 
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Figura 4.7 - Arquivo de saída do programa Clustal X, mostrando, em destaque, quatro seqüências que 

apresentaram redundância, duas a duas (ALP6E05 e ALP12H12; ALP4811 e ALP4E07) 

Dos 246 microssatélites encontrados, foi possível o desenho de primers para 177 

(72%) (Tab. 4.2). O desenho dos pares de primers (Programa Primer 3) para as 

seqüências restantes (69) não foi possível devido à ocorrência de seqüências com 

baixa qualidade, observadas nos respectivos eletroforegramas (Fig. 4.8), ou devido à 

seqüência de microssatélite encontrar-se próxima ao sítio de clonagem (Fig. 4.9). Em 

12 seqüências, foram encontrados dois microssatélites. Nestes casos, foi desenhado 

um par de primers para a amplificação de ambos os locas. 

No processo de seqüenciamento, pode ocorrer o término da polimerização em 

função da repetição nas seqüências, como nos microssatélites, possibilitando, como 

conseqüência, a leitura de apenas um dos lados da seqüência flanqueadora. Outro 
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problema ocorre no final da polimerização que, geralmente, é acompanhada de um 

decréscimo de qualidade da seqüência, dificultando o desenho de primers nesta região. 

Isto poderia ser resolvido promovendo o seqüenciamento no outro sentido da fita de 

DNA, possibilitando o desenho do primer e/ou melhoria em sua qualidade. 

Tabela 4.2 - Caracterização dos clones oriundos da construção da biblioteca enriquecida com 

microssatélites de P. a/ata 

Nº de clones 

sequenciados 

529 

Nº de clones 

com 

m icrossatélites 

221 

Nº de locos 
Enriquecimento 

(%) 

246 41,77 

Nº de prímers 

desenhados 

177 

'&t).f. · Chr~A' - [] 

, Edit Options Help 

12; Id \" I g; I -IlI " I:::::L:: '- I~e' BOQ 
>pcn SB\·e Export Print Next Fnd I -I • 

40 50 60 
C T CC GG C G CC A C T GG GG C T GGG AA T C G A TT C TT G 

Figura 4.8 - Cromatograma correspondente ao clone ALP3B04, onde vários picos indicam a baixa 

qualidade da seqüência polimerizada para o desenho de primers 

>F05.ESD CHROI~T_FILE: F05.ESD PHD_fILE: r05.ESD.PHD . 1 CHEU: TERM DYE: ET TIME: WED 
MAV 9 10:36:58 2007 TEMPLATE: r05 DIRECTION: FYD 
CACACACACACACATGCATGGCCAGCCATAACCGTGCACAATACATGCATGAGACCACCTTCATCAACTTCCTCCCCATCTATTC 
TTGACCAAAACACAAAGGAGACACTTACCTGAAGGACTAGGGTTTTGTAAGCTCAAGGAGAAACCCACGATGCACACAAGAAAGC 
TCTCAACTCTCACAAGGTTTCAATCTCTCACAATGCATAAAGTAAGGTAAAAATGATGGATTATTGGCTTTATTTAGAGGCTGGG 
GTCTCAGGTGATCGAGCTGATGGCCATCTGGAGTGCAAGGTGGCAATTTGCATTAATTGGGGCAAGAAAAATCAAGGGAGGAAAA 
GCCAAGAAAATGGGTTTCCGGTGATACGATCGGTCGTGCGTGATGACACGACCGGTTGGCTCGCTTCTCGAAATTTTTTCCAA 

(CA), D 

I Design Primers I 

Figura 4.9 - Arquivo de saída do programa TROLL, demonstrando um microssatélite localizado próximo 

ao sítio de clonagem, impossibilitando o desenho do primer Foward 
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Neste trabalho, a alta taxa de aproveitamento das seqüências para o desenho 

dos primers foi devido à sua boa qualidade. Isto significa que as mesmas apresentaram 

uma qualidade com, pelo menos, 99% de confiança de que o pico visualizado no 

cromatograma corresponde à base correta (Prhred >20). Em muitos estudos, é possível 

o desenho de poucos primers, comparando-se com o número de seqüências que 

possuem microssatélites. Em amendoim, foi relatado que apenas 22,67% de 

seqüências foram utilizadas no desenho de primers (He et aI., 2003) e, em oliva, esta 

porcentagem foi de 55,55% (DIAZ et aI., 2006). 

Todos os pares de primers aqui desenhados foram analisados, posteriormente, 

pelo programa Gene Runner para a análise de formação de estruturas secundárias, 

como hairpins, dímeros e /oops, baseando-se na variação de entalpia (LiG). Quando 

ocorre a formação de uma estrutura secundária, há liberação de energia para o sistema 

(LiG negativo). Portanto, quanto mais negativo este valor, mais estáveis são as ligações 

dessa estrutura secundária. Um LiG de - 4 Kcal/mol corresponde a um rendimento de 

70% em uma peR, um LiG de dG - 8 Kcal/mol corresponde a um rendimento de 20% e 

quando se tem um LiG de -12 Kcal/mol, não ocorrerá amplificação. Portanto, os 

primers que apresentaram a formação de estruturas secundárias com um LiG < -2,5 

Kcal/mol (cerca de 80% dos prímers) foram redesenhados. Desta forma, obtiveram-se 

amplificações de melhor qualidade, como será discutido no item 4.3. 

O nome do loco, a sequência de bases, o motivo, o tamanho e a classe dos 177 

pares de primers de microssatélites desenhados para P. a/ata encontram-se na tabela 

4.3. 
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Tabela 4.3 - Locos de microssatélites gerados por 177 pares de primers, desenhados para P. a/ata, 

motivo, classe e tamanho do alelo seqüenciado (pb) 

(contínua) 

Loco Motivo Classe Alelo (pb) 

ALP3A01 (TC)5(N)3(CT)7(N)11 (CT)5 INTERROMPIDO 196 

ALP3A07 (GA)8 PERFEITO 240 

ALP3A10 (GT)6 PERFEITO 183 

ALP3A11A (GT)5 e (T)10 PERFEITO 181 

ALP3801A (TTC)6 PERFEITO 191 

ALP38018 (T)i0 PERFEITO 269 

ALP3810 (A)i0 PERFEITO 225 

ALP3C09 (AG)9 PERFEITO 157 

ALP3C12 (CTT)4 PERFEITO 161 

ALP3D09 (AC)5 PERFEITO 248 

ALP3D12 (AAG)9 PERFEITO 249 

ALP3E06 (GA)7 PERFEITO 159 

ALP3E07 (CT)8 PERFEITO 226 

ALP3E09 (AC)6 PERFEITO 184 

ALP3F02 (TC)11 PERFEITO 207 

ALP3F07 (GT)7 PERFEITO 228 

ALP3G06 (TC)8(N)4(CT)5(N)6(TC)7 INTERROMPIDO 223 

ALP3H11 (AC)6 PERFEITO 196 

ALP4A03A (CA)5 PERFEITO 241 

ALP4A03B (AAG)4 PERFEITO 165 

ALP4A06 (CA)7 ; E (AC)6 PERFEITO 178 

ALP4A09 (CTT) 4 PERFEITO 195 

ALP4A10 (TG)6 PERFEITO 206 

ALP4A11 (AC)7 PERFEITO 233 
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Tabela 4.3 - Locos de mícrossatélítes gerados por 177 pares de prímers, desenhados para P. a/ata, 

motivo, classe e tamanho do alelo seqüenciado (pb) 

(continua) 

loco Motivo Classes Alelo 
(pb) 

ALP4A12 (TTC)4 PERFEITO 169 

ALP4803 (GT)6 PERFEITO 228 

ALP4806 (AAG)9 PERFEITO 262 

ALP4807 (GAA)5 PERFEITO 254 

ALP4809 (GA)33 IMPERFEITO 150 

ALP4810 (AGA)4 PERFEITO 185 

ALP4811 (GT)5 PERFEITO 272 

ALP4812 (TG)8 PERFEITO 207 

ALP4C01 (CT)9 PERFEITO 282 

ALP4C07 (AC)5 PERFEITO 225 

ALP4C09 (GA)5(N)11 (GA)15 INTERROMPIDO 215 

ALP4C10 (AC)8 PERFEITO 174 

ALP4Cl1 (TG)5 PERFEITO 261 

ALP4C12 (CT)8(N)6(CT)5 INTERROMPIDO 190 

ALP4D04 (TG)6 PERFEITO 152 

ALP4D09 (CA)6 PERFEITO 100 

ALP4D10 (TG)6 PERFEITO 220 

ALP4D11 (CA)5 PERFEITO 203 

ALP4E06 (TC)5; E (CA)6 PERFEITO 231 

ALP4E08 (TG)7 PERFEITO 243 

ALP4El0 (TG)5 PERFEITO 271 
COMPOSTOI 

ALP4El1A (GTT)4 (N)10(TTC)7 INTERROMPIDO 292 

ALP4F08 (TCT)6; E (TTTTC)3 PERFEITO 247 

ALP4F09 (CAAT)3(AC)9 PERFEITO 228 
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Tabela 4.3 - Locos de microssatélites gerados por 177 pares de primers, desenhados para P. a/ata, 

motivo, classe e tamanho do alelo seqüenciado (pb) 

(continua) 

Loco Motivo Classes 
Alelo 
(pb) 

COMPOSTO/ 
ALP4F10 (CAAT)3(N)19(AC)9 INTERROMPIDO 227 

ALP4F12 (TG)5 PERFEITO 205 

ALP4G03 (GAA)4 PERFEITO 272 

ALP4G05 (CTT)4 PERFEITO 186 

ALP4G08 (A)12 PERFEITO 288 

ALP4H01 (AC)5 PERFEITO 300 

ALP4H02 (GTGA)3; E (AGA)5 PERFEITO 203 

ALP4H03 (TTA)4 PERFEITO 269 

ALP4H04 (GT)11 PERFEITO 252 

ALP4H07 (CT)5; (n)17 (CTTCTC)3 COMPOSTO 152 

ALP5A01 (AGA)4 PERFEITO 288 

ALP5A04A (GCAT)4 PERFEITO 216 

ALP5C04 (AAG)4 PERFEITO 269 

ALP5C06 (AC)6 PERFEITO 221 
COMPOSTO 

ALP5C07 (CA)7(N)9(A)10 INTERROMPIDO 231 

ALP5C09 (TG)6 PERFEITO 168 

ALP5E05 (AC)6 PERFEITO 213 

ALP5E08 (GA)7 PERFEITO 176 

ALP5F02 (CAGA)3 PERFEITO 199 

ALP5F03 (CT)8 PERFEITO 274 

ALP5F05 (AAG)4 PERFEITO 195 

ALP6A10 (AC)5 PERFEITO 287 

ALP6B02A (TCT)s PERFEITO 289 

ALP6B02B (TCGA)3 PERFEITO 210 
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Tabela 4.3 - Locas de microssatélites gerados por 177 pares de primers, desenhados para P. a/ata, 

motivo, classe e tamanho do alelo seqüenciado (pb) 

(continua) 

Loco Motivo Classes Alelo 
(pb) 

ALP6B03 (TG)11 PERFEITO 253 

ALP6B04 (CA)s PERFEITO 219 

ALP6B07 (CT)9(N)8(CT)5 INTERROMPIDO 161 

ALP6B09 (CA)s PERFEITO 283 

ALP6C09 (TIGCAh PERFEITO 254 

ALP6C10 (CA)? PERFEITO 165 

ALP6C12 (AGA)s PERFEITO 166 

ALP6D10 (GT)y PERFEITO 261 

ALP6D11A (GA)11, PERFEITO 161 

ALP6D11B {AG)10 PERFEITO 161 

ALP6E08 (AC)5(n) 13(AC)5 INTERROMPIDO 

ALP6E11 (TC)14 PERFEITO 233 

ALP6F02 (GAA)4 PERFEITO 228 

ALP6G02 (TG)6 PERFEITO 289 

ALP6H02 (TG)g PERFEITO 211 

ALP6H05 (AGA)4 PERFEITO 209 

ALP6H11 (TCACAh PERFEITO 239 

ALP6H12 (CT)5(n)11 (CT)5 INTERROMPIDO 280 

ALP7A01 (TG)5 PERFEITO 280 

ALP7A06 (AAG)6 PERFEITO 266 

ALP7A07 (GCA)3 PERFEITO 247 

ALP7B09 (TG)6 PERFEITO 190 

ALP7C06 (GAAA)3 (n)6 (AGA)4 COMPOSTO 188 

ALP7D03 (AC)7 PERFEITO 231 
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Tabela 4.3 - Locas de microssatélites gerados por 177 pares de primers, desenhados para P. a/ata, 

motivo, classe e tamanho do alelo seqüenciado (pb) 

(continua) 

loco Motivo Classes Alelo 
(pb) 

ALP7El0A (A)11 PERFEITO 222 

ALP7El0B (GAA)6 PERFEITO 179 

ALP7F01 (CA)5 (n)24 (TA)5 COMPOSTO 180 

ALP7F10A {GAACC)3 PERFEITO 162 

ALP7Fl0B (CA)7 PERFEITO 298 

ALP7F12 (CT)7(N)5(CT)5(N)5(CT)5 INTERROMPIDO 251 

ALP7G07 {CA)6 PERFEITO 176 

ALP8A01A (CATG)3 PERFEITO 151 

ALP8A01B (CTT)4(CTT)4 INTERROMPIDO 273 

ALP8A04 (AG)11 PERFEITO 239 

ALP8C02 (AC)5 PERFEITO 278 

ALP8C05 (AGA)4 PERFEITO 253 

ALP8C07 (AC)6 PERFEITO 185 

ALP8D02 (TTC)6 PERFEITO 193 

ALP8D07 (GT)5 PERFEITO 260 

ALP8Dl0 (CA)5 PERFEITO 166 

ALP8EOl (TC)8 PERFEITO 162 

ALP8F03 (TG)6 PERFEITO 216 

ALP8Fl0 (TG)6 PERFEITO 222 

ALP8G03 (AC)5 PERFEITO 249 

ALP8G09 (CA)5 PERFEITO 246 

ALP8H05 (CCAG)3 PERFEITO 160 

ALP10A06A (TCT)5 PERFEITO 267 

ALP10A06B (CT)6 PERFEITO 190 
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Tabela 4.3 - Locas de microssatélites gerados por 177 pares de primers, desenhados para P. alata, 

motivo, classe e tamanho do alelo seqüenciado (pb) 

(continua) 

Loco Motivo Classes 
Alelo 
(pb) 

ALP10A07 (GT)7 PERFEITO 266 

ALP10A10 (AG)14 IMPERFEITO 152 

ALP10A12 (GGTT)3 PERFEITO 171 

ALP10B05 (TG)6 PERFEITO 266 

ALP10B08 (TG)11 PERFEITO 159 

ALP10B10 (TG)7 PERFEITO 280 

ALP10C01 (CT)7 PERFEITO 169 

ALP10D03 (ATAATG)3 PERFEITO 214 

ALP10D11 (GT)5 PERFEITO 208 

ALP10E01 (CA)5 PERFEITO 214 

ALP10E03 (TG)5 PERFEITO 183 

ALP10E04 (CT)5 (CTT)4/(CTT)A COMPOSTO 248 

ALP10E08A (TCT)5 PERFEITO 266 

ALP10E08B (CT)5 PERFEITO 218 

ALP10E10 (AC)6 PERFEITO 259 

ALP10G04A (AG)8 PERFEITO 288 

ALP10G04B (CA)8 PERFEITO 282 

ALP10H06a (CA)5 PERFEITO 261 

ALP10H07A (TCT)4 PERFEITO 233 

ALP10H07B (TC)5 PERFEITO 241 

ALP11A03 (TTC)4 PERFEITO 225 

ALP11A05 (CT)8 PERFEITO 207 

ALP11A06 (GAA)4 PERFEITO 218 

ALP11A08 (TG)5 PERFEITO 224 
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Tabela 4.3 - Locos de microssatélites gerados por 177 pares de primers, desenhados para P. a/ata, 

motivo, classe e tamanho do alelo seqüencíado (pb) 

(continua) 

loco Motivo Classes Alelo 
(pb) 

ALP11C01 (TGCG)3(GT)5 COMPOSTO 226 

ALP11C04 (TTAG)3 PERFEITO 295 

ALP11Cl1 (CT)7(N) 11 (CT) 11 INTERROMPIDO 200 

ALP11C12 (TG)9 PERFEITO 203 

ALP11DOl (GT)6 PERFEITO 299 

ALP11D02 (TC)10 PERFEITO 231 

ALP11D05 (AC)7 PERFEITO 222 

ALP11D08 (TG)10 PERFEITO 288 

ALP11D11 (AG)11 PERFEITO 152 

ALPll EOl (AACC)3 PERFEITO 294 

ALPllE03 (AC)6 PERFEITO 286 

ALP11E07 (CTT)5(TC)7 COMPOSTO 205 

ALP11 E08 (GGTTC)3 PERFEITO 236 

ALP11E09 (GAA)4 E (AGA)4 PERFEITO 224 

ALP11E09 (GAA)4 E (AGA)4 PERFEITO 224 

ALP11F04 (TG)7 PERFEITO 277 

ALP11F06 (CA)5 PERFEITO 164 

ALP11 F08 (TG)6 PERFEITO 189 

ALP11F09 (GGAA)3 PERFEITO 255 

ALP11Fll (A TCTTC)3 E (TTC)5 PERFEITO 290 

ALP11G02 (AC)5 PERFEITO 263 

ALP11G06 (CA)5 PERFEITO 160 

ALP11G08 (TG)6 PERFEITO 167 

ALP11G09 (GA)5(N)5(GA)8 INTERROMPIDO 290 
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Tabela 4.3 - Locos de microssatélítes gerados por 177 pares de prímers, desenhados para P. a/ata, 

motivo, classe e tamanho do alelo seqüenciado (pb) 

(conclusão) 

loco Motivo Classes 
Alelo 
(pb) 

ALP11H01 (AG)47 PERFEITO 257 

ALP11H05 (CT)8 PERFEITO 300 

ALP11H08 (TTTCT)3; E (CTT)6 PERFEITO 238 

ALP12A02 (AGCTT)4 PERFEITO 200 

ALP12B10 (AGA)4 PERFEITO 278 

ALP12D10 (AC)6 PERFEITO 191 

ALP12E01 (GGTTTG)3 PERFEITO 183 

ALP12F09 (CA)5 PERFEITO 261 

ALP12H10 (TC)6 PERFEITO 218 

As seqüências dos primers podem ser obtidos sob consulta pelo seguinte e-mail: 

<hapenha@esalq.usp.br>. 

Considerando que os microssatélites imperfeitos e interrompidos apresentam 

repetições do tipo di, tri, tetra, penta e hexanucleotídicas, observou-se que a classe de 

dinucleotídeos foi a mais freqüente, estando presente em 63,7% das seqüências, 

seguida das classes de trinucleotídeos (19,6%), tetranucleotídeos (4,9%), 

mononucleotídeos (3,2%), pentanucleotídeos (2,9%) e hexanucleotídeos (2,0%). Os 

microssatélites compostos, classificados à parte por apresentarem variados tipos de 

unidade repetitivas, representaram 3,7% das seqüências. (Tab. 4.4 e Fig. 4.10). As 

altas porcentagens de microssatélites do tipo dinucleotídeos (63,7%) e trinucleotídeos 

(19,6%) são explicadas pela utilização de sondas do tipo di e trinucleotídicas durante o 

desenvolvimento da biblioteca. 

Resultados semelhantes foram observados em uma biblioteca desenvolvida para 

Cymbopogon jwarancusa. Sondas do tipo dinucleotídicas e trinucleotídicas foram 

usadas e 68,8% e 21,8% das seqüências foram do tipo dinucleotídicas e 

trinucleotídicas, respectivamente (KUMAR et aI., 2007). Araújo et aI. (2007), utilizando a 
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mesma metodologia utilizada neste trabalho, também encontraram resultados 

semelhantes para o cacau (Theobroma cacao) . 

Tabela 4.4 - Números de microssatélites encontrados, em relação ao tipo de unidade repetitiva (motivo) 

Número de microssatélites Unidade repetida 

8 Mononucleotídeo 

156 Dinucleotídeo 

48 Trinucleotídeo 

12 T etranucleotídeo 

7 Pentanucleotídeo 

5 Hexanucleotídeo 

9 Compostos* 

245 Total 

*Os microssatélites compostos são aqueles que apresentaram variados tipos de unidades repetitivas 
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"C 5 D Tetranucleotídeos E (,) 30 a> c 
ela> • Pentanucleotídeos 
(li -c 20 D Hexanucleotídeos a> 
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o 

• Compostos Cl. 10 

o 
Unidade repetitiva 

Figura 4.10 - Porcentagem de microssatélites encontrados em relação à unidade repetitiva 
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Em relação ao tipo de repetição ou motivo (WEBER, 1990), a classe dos 

microssatélites perfeitos (quando a seqüência repetida não é interrompida por qualquer 

base que não pertença ao motivo) foi a mais abundante, estando presente em 88,6% 

das seqüências, seguida dos interrompidos (quando existe mais de um par de bases 

que não corresponde ao microssatélite), em 6,5%, compostos perfeitos (quando a 

seqüência contém duas seqüências repetidas adjacentes), em 2,0%, compostos 

interrompidos (quando a seqüência contém duas seqüências repetidas adjacentes, e 

os microssatélites estão interrompidos), em 1,6%, e imperfeitos (quando existe, entre 

os motivos, um par de bases que não corresponde ao microssatélite), presente em 

1,3% das seqüências (Tab. 4.5 e Fig. 4.11). Estes resultados são interessantes, pois 

segundo Weber (1990), os microssatélites perfeitos são mais polimórficos do que as 

seqüências que contêm interrupções dentro dos motivos. Resultados semelhantes aos 

aqui apresentados foram observados por Gimenez et aI. (2007), que observaram, em 

uma biblioteca de Arachis hypogaea, que os microssatélites perfeitos também foram 

mais abundantes (63,1 %). 

Tabela 4.5 - Números de microssatélites encontrados na biblioteca de P. a/ata, em relação à classe 

Número de microssatélites Classe 

217 Perfeitos 

3 Imperfeitos 

16 Interrompidos 

5 Compostos perfeitos 

4 Compostos Interrompidos 

245 Total 
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Ao se desenvolver uma biblioteca genômica enriquecida se espera obter 

microssatélites complementares às sondas utilizadas, como obtido por Garcia et aI. 

(2004) que, ao utilizar sondas dinucleotídicas (GA), obtiveram 90% de microssatélites 

em Entandrophragma cy/índricum com repetições do tipo TC/CT. Entretanto, é comum 

ser encontrada, em outras bibliotecas genômicas enriquecidas, a presença de outros 

tipos de microssatélites, além dos complementares às sondas utilizadas na construção 

(SHI et aI., 2007; EMELlNE et aI. , 2006). Como a biblioteca de P. a/ata foi desenvolvida 

com as sondas GT, CT e TTC, esperavam-se apenas microssatélites dos tipos CA, GA 

e AAG, e repetições do tipo di e trinucleotídicas. Entretanto, foram observados 

microssatélites com os mais variáveis tipos de repetição e motivos, como apresentado 

na Tabela 4.6. Este fato pode ser explicado pela baixa estrigência adotada nos 

procedimentos de hibridização, fazendo com que as sondas se hibridizassem não 

completamente pareadas com as seqüências-alvo. 
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Tabela 4.6 - Número de microssatélites encontrados em P. a/ata, em relação ao tipo de unidade repetida 

e ao motivo 

Número de microssatélites 

2 

6 

49 

54 

28 

24 

9 

6 

8 

5 

8 

9 

2 

Motivo [Base(s)] 

T 

G 

ACITG 

CAlGT 

AGITC 

GAlCT 

AT 

AGA 

TTC 

GAA 

CTT 

TCT 

AAG 

CGCA 

TTA 

TCTT 

TTAG 

AACC 

GGTT 

TCGA 

GCAT 

CAGA 

GTGA 

CATG 

CCAG 

AGCTT 

GGTTC 

GGAA 

TTTCT 

GAACC 

TTGCA 

TCACA 

(continua) 

Tipo de repetição 

Mononucleotídeos 

Dinucleotídeos 

T rinucleotídeos 

T etranucleotídeos 

Pentanucleotídeos 



Tabela 4.6 - Número de microssatélites encontrados em P. alata, em relação ao tipo de 

unidade repetida e ao motivo 

Número de microssatélites Motivo [Base(s)] 

TTTTC 

GGTTTG 

ATCTTC 

ATAATG 

TTTCTT 

AAAAAT 

(CTT)n(TC)n 

(TGCG)n(GT)n 

(GTT)n(TTC)n 

(CAAT)n(AC)n 

(CT)n(CTTCTC)n 

(CA)n(A)n 

(GAAA)n(AGA)n 

(GAG)n(GAA)n 

(CT)n(CTT)n 

(conclusão) 

Tipo de repetição 

Hexanucleotídeos 

Compostos 
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A distribuição das classes de microssatélites é extremamente variável entre as 

diferentes espécies de plantas. As repetições dinucleotídicas (TG/AC)ne (CA/GT)n foram 

muito abundantes neste estudo, semelhante ao relatado em estudos com Saccharum 

sp. (CORDEIRO et aI., 2000) e So/anum tuberosum (ASHKENAZI et aI., 2001). Na 

análise da biblioteca de P. a/ata, observou-se que repetições do tipo GT são mais 

abundantes do que as do tipo CT, fato este também observado na biblioteca construída 

por Oliveira et aI. (2005) para P. edu/is f. f1avícarpa. Já Ashworth et aI. (2004), 

trabalhando com abacate (Persea americana), observaram maiores quantidades de 

motivos do tipo CT, em comparação com motivos GT. 

A baixa quantidade de motivos ATITA (apenas uma sequência), fato também 

observado em outras bibliotecas, pode ser atribuído a baixas temperaturas de 

anelamento, à auto-complementariedade das repetições (T A)n e às dificuldades de 

amplificação de seqüências ricas em AT (BROWN et aI., 1996; KUMAR et aI., 2007). 

O porquê das variações dos motivos de microssatélites entre as mais diversas 

espécies de plantas, entretanto, permanece ainda não esclarecido, podendo ter relação 
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com o tipo de enzima escolhida para a restrição do DNA genômico (HAMILTON; 

FLEISCHER, 1999). 

4.3 Validação de uma amostra de primers 

Foram desenhados 177 pares de prímers para os marcadores microssatélites 

desenvolvidos para P. a/ata e, destes, uma amostra de 91 prímers foi sintetizada e 

submetida a testes de validação. 

Os produtos da PCR, usando-se 91 primers, foram visualizados após a corrida 

eletroforética em géis de agarose. Um bom padrão de amplificação foi observado em 59 

deles, como pode ser visto nas Figuras 4.12 e 4.13 (a numeração nos géis corresponde 

à mesma utilizada para designar os primers apresentados na tabela 4.7). Vale ressaltar 

que o DNA de um dos indivíduos utilizados nesta etapa de validação (SV1), 

corresponde àquele usado no desenvolvimento da biblioteca genômica enriquecida. 

Este procedimento serviu como controle da amplificação, pois, obrigatoriamente, o 

tamanho do alelo predito pelo desenho dos primers deveria ser observado. 
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Figura 4.12 - Seleção de primers: Na primeira linha, os números de 1 a 43 correspondem aos primers 

avaliados, cuja lista está tabela 4.7, e, na segunda linha, os números 1 e 2 correspondem 

aos indivíduos SV1 e 1 (1 O), respectivamente 
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Figura 4.13 - Seleção de primers: Na primeira linha, os números de 44 a 91 correspondem aos primers 

avaliados, cuja lista está tabela 4.7, e, na segunda linha, os números 1 e 2 correspondem 

aos indivíduos SV1 e 1 (1 O) , respectivamente 

Como os microssatélites são seqüências cuja amplificação pode gerar 

polimorfismos visualmente detectáveis a partir de 1 pb, foi necessária a utilização de 

géis de alta resolução para a sua visualização e determinação precisa do tamanho dos 

alelos amplificados. Novas reações foram realizadas com os pares de primers que 

amplificaram bandas no teste acima descrito, utilizando-se uma amostra de 12 

indivíduos de P. a/ata pertencentes a uma população F1 e seus genitores. Os produtos 

da PCR foram visualizados em gel de poliacrilamida (Figuras 4.14, 4.15 e 4.16). 

O código dos 59 primers validados (loco), tamanho do alelo seqüenciado 

(esperado), tamanho do(s) alelo(s) observado(s), motivo, se monomórfico ou polimórfico 

entre SV1 e 1 (1 O), e a qualidade da amplificação estão apresentados na tabela 4.7. O 

código do loco é referente às duas letras iniciais da espécie (P. a/ata) , e as letras 

seguintes referem-se à placa de seqüenciamento e respectiva posição. Por exemplo: 

AL (P. a/ata), P8 (placa 8), A08 (posição na placa :linha "A" e coluna "08") . 



71 

Tabela 4.7 - Código do loco, tamanho do alelo esperado e do alelo observado (pb), motivo, temperatura 

de anelamento do prímer (Tm), se polimórfico ou monomórtico entre os indivíduos SV1 e 

2(12) e qualidade de amplificação dos 59 pares de prímers de microssatélites validados 

para P. a/ata 

(continua) 

Alelo Alelo Motivo Análise 
Qualidade 

Número loco esperado observado Tm genética da 
(pb) (pb) amplificação 

ALP3A01 196 196 
(TC)5(N)3(CT)7 

60 M LBA+AOL 
(N)11(CT)5 

2 ALP3A07 240 
230, 

(GA)8 60 P LBA 
212/218 

3 ALP3A10 183 183 (GT)6 60 M LBA 
4 ALP3B10 224 224 (A)10 60 M LBA 
5 ALP3C09 157 157 (AG)9 60 M LBA 
6 ALP3C12 150 150 {CTT)4 60 M LBA+OL 
7 ALP3D09 248 248 (AC)5 60 M LBA 
11 ALP3E09 184 185, (AC)6 60 M LBA+AOL 
12 ALP3F02 202 205 {TC)11 60 M LBA 
13 ALP3F07 296 291 (GT)7 60 M LBA 
15 ALP6B02B 210 210 (TCGA)3 60 M LBA+AOL 

14 ALP3G06 249 249/243 
(TC)8(N)4(CT)5 

60 P LBA 
(N)6(TC)7 

16 ALP6B03 196 196/183 (TG)11 
60-

P LBA 
56 

17 ALP6B04 219 219 (CA)5 
60- M LBA 
56 

18 ALP6807 161 160/161 (CT)9(N)8(CT)5 60 P LBA+AOL 

19 ALP6B09 283 283 (CA)6 
60- M LBA 
56 

20 ALP6C09 254 254 {TTGCA)3 
60- M LBA 
56 

22 ALP6C12 166 166 (AGA)5 60 M LBA 

24 ALP6E08 192 192 
(AC)5(n)13(AC) 

60 M LBA 
5 

26 ALP6F02 228 228 (GAA)4 60 M LBA 
27 ALP6H02 211 211/212 (TG)9 60 P LBA 

28 ALP6H11 239 239 (TCACA)3 
60- M LBA 
56 

30 ALP7A07 247 247 (GCA)3 
60-

P LBA 
56 

31 ALP7B09 190 190 (TG)6 
60-

M LBA 
56 

32 ALP7C06 188 188 
(GAAA)3 (n)6 60- M LBA 

(AGA)4 56 
36 ALP7F10A 162 162/163 (GAACC)3 60 P LBA 
38 ALP7G07 176 176 (CA)6 60 M LBA 

43 ALP8C05 253 253 (AGA)4 
60- M LBA+AOL 
56 

49 ALP11C04 293 290 (TTAG)3 60 M LBA 

50 ALP11C11 200 200 
(CT)7(N) 11 (CT) 

60 M LBA 
11 
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Tabela 4.7 - Código do loco, tamanho do alelo esperado e do alelo observado (pb), motivo, temperatura de 

anelamento do primer (Tm), se polimórfico ou monomórfico entre os indivíduos SV1 e 2(12) e 

qualidade de amplificação dos 59 pares de primers de microssatélites validados para P. a/ata 

(conclusão) 
Alelo Alelo 

Motivo Análise 
Qualidade 

Número loco esperado observado Tm 
genética da 

<eb) <eb) amelifica~ão 

51 ALP11C12 181 181 {TG)9 60 M LBA 
52 ALP11D01 250 250 {GT)6 60 M LBA 
53 ALP11D02 231 231 {TC)10 60 M LBA 
54 ALP11D05 222 228 (AC)7 60 M LBA 
55 ALP11D08 289 291 {TG)10 60 M LBA 
57 ALP11 E01 294 294 (AACC)3 60 M LBA 
60 ALP11E08B 236 242 (GGTIC)3 60 M LBA 

61 ALP11E09 224 224 
(GAA)4 E 

60 M LBA 
(AGA)4 

62 ALP11F04 277 277 {TG)7 60 M LBA 
63 ALP11F06 164 170 (CA)5 60 M LBA 
64 ALP11F08 189 189 (TG)6 60 M LBA 
67 ALP11G02 326 326 (AC)5 60 M LBA+AOL 
69 ALP11G09 290 290 (GA)5{N)5(GA)8 60 P LBA+AOL 
72 ALP10A06A 267 267 (TCT)5 60 M LBA 
73 ALP10A06B 190 190 (CT)6 60 M LBA 
74 ALP10A07 266 266 (GT)7 60 M LBA 
78 ALP10A10 152 152 (AG)14 60 M LBA 
76 ALP10A12 171 175 (GGTI)3 60 M LBA 
77 ALP10B05 266 266 (TG)6 60 M LBA 
78 ALP10B08 283 283/282 (TG)11 60 P LBA+AOL 
80 ALP10C01 169 169 (CT)7 60 M LBA+AOL 
81 ALP10D03 210 210 (ATAATG)3 60 M LBA 
82 ALP10D11 274 270 (GT)5 60 M LBA 
83 ALP10E01 297 300 (CA)5 60 M LBA 
84 ALP10E03 259 259 (TG)5 60 M LBA 

85 ALP10E04 248 248/250 
(CT)5 

60 P LBA 
(CTT)4/{CTI)A 

87 ALP10E08B 218 218 {CT)5 60 M LBA 
88 ALP10E10 285 285 (AC)6 60 M LBA 
91 ALP10H06A 261 261 {CA}5 60 M LBA 

LBA-O par de primers amplifica em P. a/ata o alelo esperado; LBA+AOL: o par de primers amplifica em P. 

a/ata o alelo esperado, mas amplifica bandas (alelos) de outros locas. As seqüências dos pares de 

primers de cada loco podem ser obtidas sob consulta pelo e-mail: hapenha@esalq.usp.br 

Os alelos amplificados variaram de 150 a 326 pb, como era predito pelo desenho 

dos prímers (150 a 330 pb). Os prímers validados apresentaram os seguintes padrões 

de amplificação, sendo que uma amostra pode ser visualizada nas figuras 4.14, 4.15 e 

4.16: 10 pares de prímers amplificaram o alelo esperado pelo seqüenciamento, mas 

outros locos foram amplificados (LBA+AOL) e 49 amplificaram apenas o alelo esperado 

pelo seqüenciamento (LBA). 
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ALP3AOl ALP11DOl ALP3C12 ALP11G02 ALP6C12 

! 12345678910111 2 r--123456789101112 1234567891011 12 
12345678910111 2330 

! .... 330 330 250 

j . 

) . 1 , --.. 250 

f; 
250 

250 
330 

; 

I'"" 
~ # 

200 

r ~ ; 
200 150 250 ~ 

150 --. --. ... 
200 .. 

150 

150 100 

ALP11D05 ALP10B05 ALP10E03 ALP7Fl0A ALP11C04 

12345678910111 2 '-, 330 123456789 10111 2 330 123456789101112330 123456789101112 330 123456789101112 
330 

--.. ---_ ..... ,""'. 
250 • 250 --.. --... - ....... ·. 250 250 250 

" 200 200 200 200 200 

.' 

.. 150 150 150 150 150 

Figura 4.14 - Validação dos primers de P. a/ata: o código do primer (loco) está acima de cada figura 

(gel).Os números 1 e 2 correspondem aos genitores SV3 e 2(12), respectivamente, e 3 a 

12, às plantas da respect iva F 1. As setas indicam os alelos esperados. Os cinco primeiros 

primers (topo) amplificaram, além do alelo predito pelo seqüenciamento, outras bandas 

in específicas (LBA+AOL) . Os cinco últimos primers amplificaram apenas o alelo esperado 
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ALPllF04 

123456789101112 330 

ALPllE08B 

123456789101112 
330 

ALP10A12 
12345678 9101112 

330 

ALPll F06 
123456789 101112 

330 

ALPl l F08 
123456789 1011 12 

330 

r. 

250 250 250 250 250 

... ---+ < .. 
I 
t 

200 _ 200 200 200 200 

---+ 
---+ 

---+ 

" 
150 150 150 150 150 

ALP10A06B ALP10A06A ALP3Bl0 ALP3F07 ALP7G07 

123456789101112 1234567891011 12 '123456789101112 123456789101112 12345678910111 2 
330 330 330 330 330 

---+ 
---+ 

.' 
250 250 250 250 250 

200 200 200 200 200 

150 150 150 150 150 

Figura 4. 15 - Validação dos primers de P. a/ata: o código do primer (loco) está acima de cada figura (ge l). 

Os números 1 e 2 correspondem aos genitores SV3 e 2(12), respectivamente, e 3 a 12, às 

plantas da respectiva FI ' As setas ind icam os alelos esperados. Todos os primers (topo) 

amplificaram apenas o alelo predito pelo seqüenciamento (LBA) 
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ALP3A07 
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Figura 4.16 - Validação dos primers de P. a/ata: o código do primer (loco) está acima de cada figura (gel) . 

Os números 1 e 2 correspondem aos genitores SV3 e 2(12), respectivamente , e 3 a 12, às 

plantas da respectiva FI . As setas indicam os alelos esperados. Todos os 5 primers (topo) 

apresentaram se polimórficos entre os genitores 

Verificou-se que 9 pares de prímers revelaram polimorfismo entre SV3 e 2(12) , 

correspondendo à taxa de 15,25% (Fig. 4.16). Este nível de polimorfismo se deve ao 

número reduzido de locas e indivíduos analisados no presente trabalho e dos genitores 

utilizados para cruzamento, mas isto parece ser característico do genoma de Passiflora, 

tal como relatado por Oliveira et aI. (2007). 

A totalidade dos primers (100%) amplificou o alelo esperado, e apenas 17% 

deles amplificaram, também, outros locas. Estes resultados foram bastante 

satisfatórios, quando comparados a outras espécies vegetais, como Euca/yptus grandis 

e E. urophy/la. Apenas 35% das amplificações foram perfeitamente claras e de fácil 

interpretação em Euca/yptus (BRONDANI et aI., 1998). Oliveira (2006), que desenvolveu 

primers de microssatélites para o maracujá-amarelo, obteve, em um total de 108, 

apenas 64,5% de amplificações com o tamanho do loco predito pelo sequenciamento, 

sendo que em 35,2% delas outros locas também foram observados. 

A qualidade das seqüências observadas neste trabalho deve-se aos cuidados no 

desenho dos primers (citados o tópico 3.4.8), por exemplo ~G < -2,5 Kcal/mol, 
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garantindo assim, pelo menos, 80% de amplificação via PCR. Outros cuidados também 

foram tomados, como não desenhar primers com terminações com mais de 3 guaninas 

ou citosinas no terminal 3', evitando o seu anelamento inespecífico e, também, não 

desenhar primers com terminações 3' com várias adeninas e timinas, para que esta 

região, a qual servirá de início para a extensão da cadeia pela DNA polimerase, permita 

estabilidade para o anelamento do primer. 

A presença de bandas inespecíficas na amplificação de locos de microssatélites 

pode ser resultado da ocorrência de locos duplicados no genoma de espécies diplóides 

ou da natureza poliplóide da espécie da espécie em estudo (BUTELER et aI., 1999; 

ASHWORTH et a/., 2004). 

Neste trabalho, bandas inespecíficas foram observadas em 17% dos casos e são 

mais comuns em microssatélites muito grandes, tal como observado no loco ALP3A01 

de tamanho {(TC)s(N)J(CTh(N)l1 (CT)s}. Isto resultou em amplificação de baixa 

qualidade com muitas bandas in específicas (Fig. 4.14, primeiro gel). Cregan et aI. 

(1994) atribuíram o aparecimento de bandas inespecíficas, na maioria dos casos, à 

natureza dinucleotídica da seqüência de microssatélites. 

As seqüências de microssatélites de P. a/ata disponibilizadas neste trabalho, 

aliada à alta qualidade das mesmas, abrem a possibilidade de diversos estudos 

genéticos para esta espécie. 



77 

5 CONCLUSÕES 

É possível a transferibidade de pares de primers de microssatélites de Passiflora 

edulis f. flavicarpa (maracujá-amarelo) para P. a/ata (maracujá-doce), indicando que as 

seqüências flanqueadoras de microssatélites estudadas são conservadas. 

O protocolo para o desenvolvimento de bibliotecas enriquecidas em 

microssatélites é eficiente em maracujá-doce, e permite a obtenção de uma elevada 

quantidade de seqüências microssatélites de P. a/ata. 

Os procedimentos adotados para o desenho dos pares de primers de 

microssatélites são eficientes, permitindo a obtenção de amplificações de boa 

qualidade. 

Os locos de microssatélites validados em P. a/ata podem ser utilizados como 

marcadores genéticos. 
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