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RESUMO 

Construção de uma biblioteca genômica de Passiflora edulis f. flavicarpa 
inserida em BACs (Bacterial Artificial Chromosome) e mapeamento 

cromossômico usando hibridação in situ fluorescente 
 

Passiflora (Passifloraceae) é um grande gênero de espécies vegetais encontradas, 
principalmente, na flora tropical. Algumas passifloras são cultivadas como plantas 
ornamentais, frutíferas ou exploradas pelas suas propriedades medicinais. A 
principal espécie comercial brasileira, o maracujá-azedo (Passiflora edulis f. 
flavicarpa, 2n = 18), ocupa 95% da área plantada. Os frutos são consumidos in 
natura ou processados pela indústria de suco. Estudos genéticos e cromossômicos 
têm sido gerados para esta espécie. Entretanto, devido ao pequeno tamanho e a 
similaridade morfológica dos seus cromossomos, as medições do cariótipo 
convencional do maracujá-azedo têm levado a resultados inconsistentes, sendo 
necessário o desenvolvimento de marcadores cromossomos-específicos. Estes 
marcadores são produzidos a partir da identificação de sequências de cópia-única 
em clones de bibliotecas de BACs (Bacterial Artificial Chromosome), que são 
utilizadas como sondas em ensaios de FISH (Hibridização in situ Fluorescente). 
Neste trabalho, foi construída uma biblioteca genômica de maracujá-azedo em BACs 
contendo 82.944 clones, com tamanho médio dos insertos de 108 kb, e provendo 
uma cobertura de seis vezes o genoma. A biblioteca apresentou baixa contaminação 
com cpDNA e mtDNA (~0,04% e 0%, respectivamente), e foi possível o isolamento 
de oito clones contendo genes putativos de P. edulis f. flavicarpa. Estes clones 
foram marcados e utilizados como sondas em ensaios de FISH. Destas sondas, 
quatro apresentaram sinal único de hibridização, e foram mapeadas nos 
cromossomos 1 (gene ERS), 3 (gene ACCO) e 4 (genes G3PD e CYCD1). As 
demais sondas (genes LOX, NDID e MIPS) apresentaram sinais de hibridização 
subteloméricos ou pericentroméricos, indicando a presença de DNA repetitivo nos 
clones; a sonda contendo o gene EMB não revelou sinal fluorescente. Com base em 
análises de FISH, definiu-se, no presente trabalho, um novo cariótipo para o 
maracujá-azedo, com marcadores específicos para os cromossomos 1, 3 e 4, 
localizando, também, sítios de DNAr 45S nos cromossomos 7 e 8, e um sítio de 
DNAr 5S no cromossomo 5. A exploração da biblioteca de BAC, bem como o mapa 
físico aqui estabelecido, representa importantes avanços para guiar pesquisas 
futuras sobre o gênero Passiflora. 
 

 

Palavras-chave: BAC-FISH, biblioteca em BACs, citogenética, maracujá, Passiflora 
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ABSTRACT 

 

Construction of a BAC (Bacterial Artificial Chromosome) library for Passiflora 

edulis f. flavicarpa and chromosomal mapping using fluorescent in situ 

hybridization 

 
Passiflora (Passifloraceae) is a large genus of plant species essentially found in the 
tropical flora. Some passiflora are grown as ornamentals, cultivated for their edible 
fruits, or exploited due to their medicinal properties. The main Brazilian commercial 
species, the yellow passion fruit (Passiflora edulis f. flavicarpa, 2n = 18) occupies 
95% of all planted orchards. The fruits are eaten fresh or used for industrial juice 
production. Genetic and chromosomal studies have been carried out on the species. 
However, due to the small size and morphological similarity of their chromosomes, 
the conventional measures of the karyotype have produced some inconsistent 
results, being imperative the development of chromosome-specific markers. These 
markers are produced by identifying BAC (Bacterial Artificial Chromosome) library 
clones that harbor single copy sequences, which are used as probes in FISH 
(Fluorescent in situ Hybridization) assays. In the present work, a yellow passion fruit 
genomic BAC library of 82.944 clones was constructed, with average insert sizes of 
108 kb, and covering six times the genome equivalent. The library has shown a low 
level of cpDNA and mtDNA contamination (~0.04% and 0%, respectively), and it was 
possible the isolation of eight clones harboring putative genes of P. edulis f. 
flavicarpa. These clones were labeled and used as probes in FISH assays. Of these 
probes, four have shown single hybridization signals, and they were mapped on 
chromosome 1 (ERS gene), 3 (ACCO gene), and 4 (G3PD and CYCD1 genes). The 
other probes (LOX, NDID and MIPS gene) revealed subtelomeric or pericentromeric 
signals, suggesting the presence of repetitive DNA sequences in the clones; the 
probe harboring the EMB gene did not reveal any hybridization signal. Based on 
FISH analyses, a new karyotype for the passion fruit was established in the present 
work, with specific markers in chromosomes 1, 3 and 4; we also mapped 45S rDNA 
sites in chromosomes 7 and 8, and one 5S rDNA site in chromosome 5. The 
exploitation of the BAC library, as well as the physical map here established, 
represents novel and essential advances to guide future researches on the Passilfora 
genus. 
 
 
Keywords: BAC-FISH, BAC-library, cytogenetics, Passiflora, passion fruit 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O gênero Passiflora é o maior da família Passifloraceae, sendo formado por 

aproximadamente 525 espécies (ULMER; MACDOUGAL, 2004). Tem origem na 

América tropical, apresentando mais de 135 espécies nativas do Brasil (LIMA et al., 

1999; CERVI; MILWARD-DE-AZEVEDO; BERNACCI, 2012). Dentre as principais 

espécies do gênero, destaca-se o maracujá-azedo, P. edulis f. flavicarpa, em virtude 

de seu interesse comercial, como planta frutífera. O Brasil é o maior produtor desta 

espécie, que está presente em 95% dos pomares comerciais do país, com uma 

produção anual, em 2009, de 731.515 toneladas, numa área cultivada de 50.795 ha. 

Foram desenvolvidos mapas de ligação para essa espécie, baseados em 

marcadores RAPDs (Random Amplified Polymorphic DNAs) (CARNEIRO et al., 

2002), AFLPs (Amplified Fragment Length Polymorphisms) (LOPES et al., 2006) e 

AFLPs e SSRs (Simple Sequence Repeats) (OLIVEIRA et al., 2008). Os mapas 

revelaram a presença de 9 grupos de ligação (GLs), correspondendo ao 

complemento haplóide dos cromossomos da espécie. 

As análises citogenéticas em maracujá-azedo foram feitas por diversos 

autores, e revelaram um número cromossômico de 2n = 18 (veja revisão de SOUZA; 

PEREIRA; VIEIRA, 2008). Entretanto, a caracterização da morfologia de cada um de 

seus cromossomos ainda não está bem estabelecida. Os relatos disponíveis na 

literatura são conflitantes quanto à posição do centrômero e ao número e a 

localização de constrições secundárias, regiões organizadoras de nucléolo (RONs), 

e dos sítios de DNAr 5S e 45S (OLIVEIRA, 1996; MAYEDA, 1997; SOARES-

SCOTT, 1998; MELO et al., 2001; CUCO; VIEIRA; AGUIAR-PERECIN, 2003, CUCO 

et al., 2005; MELO; GUERRA, 2003; PRAÇA et al., 2008). Estes conflitos se devem 

à semelhança morfológica e de tamanho de seus cromossomos, dificultando a 

definição de um cariótipo-consenso para o maracujá-azedo. 

Uma estratégia que auxilia na definição do cariótipo é o desenvolvimento de 

marcadores específicos para cada par cromossômico, que podem ser obtidos a 

partir da hibridização in situ fluorescente (FISH) de sequências de cópia única. 

Entretanto, a localização física e precisa de genes ou sequências de DNA não 

repetitivo, através de hibridização in situ, é restrita, pois a cromatina condensada 

impede a localização confiável de sondas menores que 10 kb. Como forma de 

superar esta limitação, foi desenvolvida a técnica de BAC-FISH. Os BACs (Bacterial 
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Artificial Chromosome) são vetores que carregam insertos de aproximadamente 100 

a 150 kb, inseridos em bactérias, constituindo bibliotecas genômicas (SHIZUYA et 

al., 1992). A partir delas, é possível se fazer o isolamento de um BAC que contenha 

uma sequência de interesse e marcá-lo para ser utilizado como sonda em ensaios 

de FISH (JIANG; GILL, 2006).  

O DNA de alto peso molecular (High Molecular Weight - HMW) recombinante 

é uma das principais tecnologias que vem sendo desenvolvidas e largamente 

utilizadas em pesquisas genômicas modernas (ZHANG et al., 2012). O mais notável 

uso dessa tecnologia é na construção de bibliotecas de grandes insertos, em 

cromossomos artificiais de bactérias (BACs), como descrito anteriormente. Várias 

espécies vegetais cultivadas têm se beneficiado destas tecnologias, como soja (WU 

et al., 2004), tomate (BUDIMAN et al., 2000), arroz (AMMIRAJU et al., 2006), 

girassol (BOUDIZI et al., 2006), cana-de-açúcar (FIGUEIRA et al., 2012), café (NOIR 

et al., 2004), ervilha (COYNE et al., 2007), milho (WEI et al., 2009), algodão (HU et 

al., 2010), entre outras. 

As bibliotecas em BACs são essenciais para vários estudos genômicos 

avançados, como a clonagem posicional de genes de herança simples ou 

quantitativa (Quantitative Trait Loci – QTL, ZHANG et al., 2007), mapeamento físico 

genômico por fingerprinting (TAO et al., 2001; REN et al., 2003; WU et al., 2005; 

ZHANG et al., 2006, 2011), isolamento de genes (COYNE et al., 2007; PAIVA et al., 

2011), estudos de sintenia, análises do genoma funcional em larga escala (CHANG 

et al., 2011; JOHNSON et al., 2011), sequenciamento genômico (VENTER; SMITH; 

HOOD, 1996, ZHANG et al., 2001; SATO et al., 2011) e o mapeamento físico 

cromossômico (PEDROSA et al.; 2002; TANG et al., 2009; WAI et al., 2010). 

Quando os BACs utilizados no mapeamento físico cromossômico são 

selecionados com base em marcadores geneticamente mapeados, é possível se 

estabelecer a relação entre os GLs e os cromossomos da espécie. Ainda, o mapa 

cromossômico gerado pode ser usado para estimar as frequências de recombinação 

em diferentes regiões do genoma e esclarecer distorções dos mapas de ligação 

(PEDROSA et al., 2002). Além disso, com a disponibilidade de BACs cromossomo-

específicos, é possível o mapeamento comparativo entre espécies próximas do 

mesmo gênero ou tribo, graças à conservação de sequências nucleotídicas 

observada entre táxons próximos (PEDROSA et al., 2002; LYSAK et al., 2005). 
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As informações acima mencionadas embasam os objetivos gerais desta tese 

que são, essencialmente, a construção de uma biblioteca genômica do maracujá-

azedo (Passiflora edulis f. flavicarpa) inserida em BACs, e sua exploração para o 

mapeamento físico de genes putativos nos cromossomos desta espécie.  

Mais detalhadamente, o presente trabalho visou atingir aos seguintes 

objetivos específicos: (i) construir uma biblioteca de maracujá-azedo inserida em 

clones de BACs; (ii) identificar, via hibridização de macroarrays, os clones da 

biblioteca que contivessem sequências de DNA cloroplastidial (cpDNA), mitocondrial 

(mtDNA) e genes putativos de P edulis flavicarpa; (iii) isolar BACs contendo esses 

genes putativos e prepará-los para uso em ensaios de hibridização in situ; (iv) 

mapear citogeneticamente os BACs selecionados com genes de cópia única e (v) 

disponibilizar a biblioteca de BACs para uso da comunidade científica. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1 O gênero Passiflora 

 

O gênero Passiflora pertence à família Passifloraceae, ordem Malphighiales, e 

suas espécies são encontradas principalmente em regiões tropicais e subtropicais 

das Américas, África e Ásia.  

Não há um consenso entre os autores sobre o número de espécies incluídas 

na família Passifloraceae: Watson e Dallwitz (1992) citam a ocorrência de 530 

espécies distribuídas em 18 gêneros, quais sejam: Adenia, Ancistrothyrsus, 

Androsiphonia, Barteria, Basananthe, Crossostemma, Deidamia, Dilkea, Efulensia, 

Hollrungia, Mitrostemma, Paropsia, Paropsiopsis, Passiflora, Schlechterina, 

Smeathmannia, Tetrapathaea, Tryphostemma, Viridivia. Vanderplank (1996) e 

Feuillet (2004) apontam 630 e 700 espécies, respectivamente, classificadas em 18 

gêneros. Este número variável se deve à inclusão subsequente de novas espécies, 

às sinonímias existentes e a discordâncias relativas à taxonomia. 

O gênero Passiflora é o mais volumoso da família (ULMER; MACDOUGAL 

2004), sendo a maioria natural do Neotrópico. O número de espécies de Passiflora 

descritas no Brasil é 135, sendo 83 endêmicas (CERVI et al., 2012). 

Através da análise de caracteres florais e vegetativos, Killip (1938), o primeiro 

naturalista a fazer um estudo aprofundado sobre o gênero, propôs 22 subgêneros 

para Passiflora, quais sejam: Apodogyne, Astephia, Tryphostemmatoides, 

Deidamioides, Plectostemma, Chloropathanthus, Murucuja, Pseudomurucuja, 

Psilanthus, Adenosépala, Tacsoniopsis, Rathea, Tacsonia, Distephana, 

Calopathanthus, Tacsonioides, Passiflora, Dysosmia, Dysosmioides, Polyanthea, 

Astrophea e Manicata. Entretanto, estudos mais recentes, aliando aspectos 

evolutivos a análises morfológicas, indicaram que a classificação de Killip não reflete 

adequadamente as relações filogenéticas entre as espécies, e sugeriram uma 

redução para apenas quatro subgêneros: Astrophea, Decaloba, Deidamioides e 

Passiflora (FEUILLET; MACDOUGAL, 2003).  

Por sua vez, o subgênero Passiflora é dividido em seis superseções, e estas 

se encontram subdivididas em 16 seções e 11 séries, como pode ser visualizado na 

Tabela 1. As espécies do subgênero Passiflora apresentam características 

morfológicas comuns, principalmente: são trepadeiras herbáceas, com brácteas 
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inteiras, flores grandes e coloridas, filamentos da corona com duas a várias séries, 

opérculo encurvado e ovário estreitando-se em direção ao ápice. Seus frutos 

geralmente são ovóides e com coloração amarela, entretanto, existem frutos de 

coloração vermelha, verde e roxa, e que produzem um grande número de sementes 

(VANDERPLANK, 2000; ULMER; MACDOUGAL, 2004). 

 

Tabela 1 – Divisão do subgênero Passiflora em superseções e séries, e número de espécies dentro 
de cada subgrupo 

 

Fonte: Adaptado de Ulmer e MacDougal (2004) 

 

Classificação 

 

Número de espécies 

  236 
Superseção Passiflora   19 
  Série Passiflora 13  
  Série Palmatisectae 01  
  Série Pedatae 01  
  Série Setaceae 04  
Superseção Stipulata   95 
 Seção Granadillastrum  66  
 Seção Calopathanthus  01  
 Seção Tacsonioides  04  
 Seção Kermesinae  04  
 Seção Dysosmia  20  
Superseção Laurifolia   42 
  Série Laurifoliae 21  
  Série Quadrangulares 06  
  Série Tiliifolia 14  
  Serie Marginatae 01  
Superseção Coccinea   14 
Superseção Distephana   05 
Superseção Tacsonia   61 
 Seção Rathea 03  
 Seção Insignes 05  
 Seção Colombiana 19  
  Série Colombianae 09  
  Série Leptomischae 08  
  Série Quindiensae 02  
 Seção Parritana 02  
 Seção Fimbriatispula  02  
 Seção Tacsoniopsis  02  
 Seção Elkea  15  
 Seção Tacsonia  05  
 Seção Boliviana  02  
 Seção Trifoliata  01  
 Seção Manicata  05  



 

 

29 

As espécies comerciais deste subgrupo, quais sejam P. edulis (o maracujá-

roxo), P. edulis f. flavicarpa (o maracujá-azedo) e P. alata (o maracujá-doce) são 

alógamas, condicionadas pelo fenômeno da autoincompatibilidade, do tipo 

esporofítica (BRUCKNER et al., 1995; FERREIRA et al., 2010). As mamangavas 

(Xylocopa spp.) são os principais agentes polinizadores, devido ao tamanho, uma 

vez que podem fazer a coleta de pólen e a polinização ao mesmo tempo (MELETTI 

et al., 2003). Outros insetos somente coletam o pólen, não conseguindo promover a 

polinização cruzada e, por conseguinte, a geração de frutos. A polinização realizada 

pelos ventos é praticamente nula, tendo em vista que o pólen do maracujá é 

bastante pegajoso e pesado (RUGGIERO; LAM-SANCHEZ; BANZATTO, 1976). 

 
2.2 Espécies comerciais de Passiflora  

 

O termo maracujá é utilizado para designar o fruto e a planta das espécies do 

gênero Passiflora. É uma forma generalizada de referir-se a umas das plantas mais 

atraentes, não só pela beleza das suas flores, que são cultivadas para o uso 

ornamental, mas também pelos diversos produtos derivados de suas folhas e frutos. 

As folhas e, em menor concentração, os frutos possuem um composto denominado 

passiflorina, um calmante natural (veja revisão de LIMA; CUNHA, 2004). Os frutos 

são cultivados principalmente para a produção de suco industrializado, mas, 

também, para o consumo in natura (LIMA, 1999). Mais recentemente, a indústria de 

cosméticos tem utilizado os maracujás para a produção de óleos, cremes e 

perfumes.  

Os frutos de maracujás são produzidos em diversas regiões do mundo, com 

merecido destaque para os países americanos Equador, Colômbia, Peru e Brasil, 

sendo alguns países europeus os principais importadores da fruta e do suco 

industrializado. 

As principais espécies, encontradas nas Américas, com propriedades 

sedativas são P. caerulea L. (maracujá de flor azul) e P. incarnata (maracujá de flor 

roxa), e as comerciais produtoras de frutos comestíveis são P. edulis (maracujá-

roxo), P. edulis f. flavicarpa (maracujá-azedo), P. alata (maracujá-doce), P. 

macrocarpa (maracujá-melão), P. quadrangularis (maracujá-açú), P. ligularis 

(maracujá-urucu), P. laurifolia (maracujá-laranja), P. maliformis (maracujá-maçã), P. 

caerulea (maracujá-azul) (ULMER; MACDOUGAL, 2004).  
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A espécie mais cultivada no Brasil é o maracujá-azedo, por ser mais vigorosa 

e adaptada aos dias quentes e por apresentar frutos de maior tamanho (LIMA, 

1999). A segunda mais cultivada é o maracujá-doce que, embora não seja tão 

difundida quanto à cultura do maracujá azedo, vem ganhando importância dentro do 

mercado de frutas in natura devido aos preços diferenciados e baixa acidez.  

O maracujá-azedo está presente em 95% dos pomares comerciais do país, 

com uma produção anual, em 2009, de 731.515 toneladas, numa área de 50.795 ha 

(Figura 1), representando um valor de produção de R$ 669 milhões (IBGE, 2010). 

Segundo Lima (2001), o agronegócio do maracujá no Brasil emprega 250.000 

pessoas entre empregos diretos e indiretos. A cultura é bem aceita pelos pequenos 

produtores rurais, por ser uma atividade que gera renda em áreas relativamente 

pequenas, em comparação com outras culturas, além de possibilitar um rápido 

retorno dos investimentos. A cultura está presente em, praticamente, todas as 

regiões do país, sendo o Pará, a Bahia, São Paulo, Sergipe, Minas Gerais e Goiás 

os principais estados produtores (FNP, 2004).  

 

 
Figura 1 – Área colhida (ha) de maracujá-azedo nas mesoregiões brasileiras em 2009  
Fonte: (IBGE, 2010) 
 

As espécies comerciais de Passiflora são pouco estudadas do ponto de vista 

genético e os programas de melhoramento são bastante incipientes. A maioria das 

variedades foi produzida por seleção fenotípica, ou massal, suas mudas são 

multiplicadas por viveiristas, sem seguir, entretanto, um programa de seleção 
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genética em longo prazo. Há alguns estudos relevantes, conduzidos no Brasil, 

avaliando populações específicas, que resultaram em estimativas de parâmetros 

genéticos e que sugerem estratégias que podem ser seguidas para o 

desenvolvimento de variedades geneticamente melhoradas (MORAES et al., 2005; 

GONÇALVES et al., 2009). 

Estudos de natureza teórica vêm sendo igualmente conduzidos, entre eles, 

aqueles sobre a geração de mapas de ligação. Os mapas de ligação são formados 

por grupos de ligação (GLs), nos quais está arranjada a ordem e a distância entre os 

marcadores genéticos, sejam morfológicos ou moleculares. Os grupos de ligação 

correspondem ao complemento haplóide dos cromossomos de uma espécie.  

O primeiro mapa de ligação para o maracujá-azedo foi desenvolvido por 

Carneiro et al. (2002), baseado em RAPDs (Random Amplified Polymorphic DNAs). 

A população de mapeamento foi composta por 90 plantas F1 derivadas do 

cruzamento simples entre os acessos ‘IAPAR-123’ (genitor feminino) e ‘IAPAR-06’ 

(genitor masculino). Outro mapa, utilizando 117 plantas desta mesma população, foi 

construído baseado em AFLPs (Amplified Fragment Length Polymorphisms) por 

Lopes et al. (2006). Ambos os mapas foram construídos utilizando uma estratégia 

conhecida como duplo pseudocruzamento teste, que é baseada em marcadores 

dominantes. Como consequência, os mapas gerados são relativos a cada genitor 

(GRATTAPAGLIA; SEDEROFF, 1994). 

Anos depois, foi construído um mapa único (integrado) de maracujá-azedo, 

com base em dados de AFLPs e SSRs (Simple Sequence Repeats), por Oliveira et 

al. (2008). Também, foi desenvolvido, recentemente, um mapa de ligação para o 

maracujá-doce, baseado inicialmente em marcadores AFLPs e alguns SSRs 

(NUNES, 2010), e posteriormente adensado com outros locos de SSRs, marcas M-

AFLPs, RGAs (Resistance Genes Analogs) e SNPs (Single Nucleotide 

Polymorphisms) (PEREIRA, 2010). 

Comparando os primeiros mapas desenvolvidos para o maracujá-azedo com 

os mais recentes, observa-se um considerável aumento do seu tamanho (Tabela 2), 

o que também ocorreu para os mapas de maracujá-doce. 
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Tabela 2 - Comparação dos mapas de ligação de maracujás, publicados por diversos autores 

Espécie 

Nº de 

indivíduos

da F1 

Genitor 
N° de 

GLs* 

Comprimento 

do mapa (cM) 
Referência 

P. edulis f. 

flavicarpa 

90 
♀ 9 727,7 Carneiro et al. 

(2002) ♂ 9 783,5 

117 
♀ 9 488,9 Lopes et al. 

(2006) ♂ 9 790,2 

160 - 10 1687,0 
Oliveira et al. 

(2008) 

P. alata 
180 - 9 1725,3 Nunes (2010) 

180 - 9 2574,7 Pereira (2010) 

*GLs: Grupos de ligação 

 

Sendo assim, verificou-se um aumento da cobertura do genoma e maior 

comprimento de mapa. Segundo Braga (2011), que se utilizou do mapa construído 

por Pereira (2010) para mapear locos quantitativos em resposta da população F1 à 

infecção por Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae, contribuíram para esse 

aumento as novas abordagens estatísticas nas análises de ligação (WU et al., 2002) 

implementadas no software ONEMAP (MARGARIDO et al., 2007), o maior número e 

a diversidade de marcadores disponíveis, bem como o considerável aumento no 

número de indivíduos das populações genotipadas, que variou de 90 a 180 (Tabela 

2).  

Consequentemente, houve um aumento nos tamanhos dos grupos de ligação. 

Para o maracujá-azedo o menor GL tem 101,3 cM enquanto o maior tem 307,1 cM 

(OLIVEIRA et al., 2008); já para o maracujá-doce, o menor GL tem 143,3 cM 

enquanto o maior tem 407,6 cM (PEREIRA, 2010). Cada grupo de ligação 

representa um cromossomo da espécie. Devido ao fato de algumas regiões 

cromossômicas não estarem cobertas por marcadores ou haver uma inibição da 

fração de recombinação em regiões centroméricas, por exemplo, um grupo de 

ligação pode se apresentar fragmentado em grupos menores. Isto ocorre devido à 

informação genética disponível não ser suficiente para que estes fragmentos 

possam ser ligados aos seus respectivos grupos de ligação (PEREIRA, 2010). Uma 

estratégia para solucionar este problema é selecionar marcas mapeadas, e utilizá-
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las como sonda para hibridização in situ nos cromossomos da espécie, 

estabelecendo, portanto, a relação entre o GL e o respectivo cromossomo, tal como 

será abordado adiante. 

 

2.3 Estudos cromossômicos em Passiflora 

 

Características cariotípicas (número, forma e tamanho dos cromossomos), 

padrão de bandas, número e localização de sítios específicos de DNA nos 

cromossomos, além do comportamento dos cromossomos durante os processos 

meióticos e mitóticos são os principais aspectos estudados pela Citogenética 

(SINGH, 1993). O gênero Passiflora, bem como os demais gêneros das 

passifloráceas, tem sido muito pouco estudado citologicamente. As mais amplas 

contagens cromossômicas foram realizadas por Bowden (1945), Beal (1969a, 

1969b, 1973), Storey (1950), Guerra (1986) e Snow e MacDougal (1993). Segundo 

Soares-Scott (1998) há informações citogenéticas, registradas na literatura, para 68 

espécies de Passiflora, 8 subespécies e 14 híbridos interespecíficos, sendo que os 

estudos restringem-se em sua maioria à contagem do número cromossômico.  

As espécies de Passiflora estudadas possuem certa amplitude para tamanho 

e número de cromossomos, podendo ser agrupadas segundo o número básico de 

cromossomos (x). De acordo com Melo e Guerra (2003), as espécies podem ser 

divididas em quatro grupos: x = 6 (maior parte pertencente ao subgênero Decaloba), 

x = 9 (maior parte pertencente ao subgênero Passiflora), x = 10 (maior parte 

pertencente ao subgênero Astrophea) e x = 12 (maior parte pertencente ao 

subgênero Deidamioides). Segundo estes autores, muitas espécies são diplóides, 

com 2n = 12, 2n = 18 ou 2n = 20, embora algumas tetraplóides (2n = 24), 

hexaplóides (2n = 36) e octaplóides (2n = 72) tenham sido encontradas. Melo et al. 

(2001), revisando a citotaxonomia do grupo, consideraram x = 6 o número básico 

principal e x = 9, x = 10 e x = 12, os números básicos secundários. O menor número 

haplóide, x = 6, sugere a ocorrência de poliploidia durante a evolução do gênero.  

Em P. foetida foram identificados, 2n = 18, 20, 22 e 28, o que indica, 

provavelmente, a ocorrência de disploidia na evolução desse grupo cariotípico. Uma 

possível triploidia do número básico x = 6 foi sugerida para a origem das espécies 

com 2n = 18, que representam as espécies comerciais importantes, inclusive P. 

edulis f. flavicarpa (STOREY, 1950). Melo et al. (2001) sugeriram que o número x = 
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9 é derivado de x = 6 por poliploidia (de x = 6 → x = 12), seguida de disploidia 

reducional (x = 12 → x = 9), considerando, dessa forma, as espécies com 2n = 18 

diplóides. 

Em Passiflora, a análise de alguns cariótipos tem possibilitado reconhecer 

diferenças na morfologia dos cromossomos entre subgêneros e seções, quanto ao 

número e às posições de satélites e constrições secundárias, ao número e 

comprimento de cromossomos e à posição do centrômero (VIEIRA et al., 2004). 

Mayeda (1997) analisou nove espécies de Passiflora, quais sejam: P. alata, P. 

edulis, P. edulis f. flavicarpa, P. incarnata, P. giberti, P. amethystina, P. maliformis, P. 

coccínea e P. capsularis. A autora concluiu que os cariótipos das espécies são bem 

similares, com cromossomos metacêntricos e submetacêntricos. O cromossomo 1 

apresentou centrômero submediano em todos os taxa, à exceção de P. maliformis, 

que é metacêntrico. Os cromossomos 2 e 4 são metacêntricos, à exceção de P. 

capsicularis e P. amethystina, que se apresentaram submetacêntricos. Ainda, o 

cromossomo 6 apresentou-se muito váriável, sendo metacêntrico em seis taxa, e 

submetacêntrico em P. alata, P. incarnata e P. coccinea. 

Em maracujá-azedo (2n = 18), análises do cariótipo revelaram valores médios 

de comprimento dos cromossomos metafásicos variando de 3,16 µm (par 1) a 1,82 

µm (par 9), totalizando um comprimento para o complemento haplóide de 22,66 µm. 

Ainda, observou-se que os pares 1 e 8 são submetacêntricos, e os demais 

metacêntricos (CUCO et al., 2005). Praça et al. (2008) realizaram um estudo 

particularmente importante, já que usaram metáfases mais distendidas que os 

demais autores e, consequentemente, observaram valores médios dos 

cromossomos maiores, variando de 3,75 µm (par 1) a 2,2 µm (par 2), com o 

comprimento total do complemento haplóide de 26,65 µm.  

Variações no número e na localização de constrições secundárias presentes 

no cariótipo do maracujá-azedo foram observadas por diferentes autores. Oliveira 

(1996) descreveu uma constrição secundária no cromossomo 8 da espécie; Mayeda 

(1997) e Cuco et al. (2003) relataram a presença de constrições secundárias nos 

cromossomos 8 e 9, enquanto Soares-Scott (1998) identificou constrições 

secundárias nos braços longo dos pares cromossômicos 4 e 7. Recentemente, 

Praça et al. (2008), que utilizou preparações com cromossomos mais distendidos (tal 

como citado acima), reveleram a localização destas constrições nos cromossomos 1, 

2, 7 e 8.  
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Estudos envolvendo bandamento em regiões organizadoras do nucléolo 

(RONs) usando a prata para fins de detecção das RONs ativas (SCWARZACHER et 

al., 1980), foram feitas em P. alata, P. amethystina P. coccinea, P. edulis f. 

flavicarpa, P. incarnata and P. maliformis (MAYEDA, 1997). Em algumas espécies, 

foi revelada a existência de mais de um par de cromossomos portadores de RONs, 

como observado em P. coccinea, onde foram visualizados de 1 a 6 nucléolos na 

intérfase mitótica (MAYEDA, 1997). Em P. edulis f. flavicarpa, a autora identificou 

estas regiões associadas com a constrição secundária nos cromossomos 8 e 9. 

Melo et al. (2001) aplicaram a técnica de bandamento CMA3 (Cromomicina 3) 

e DAPI (4',6-diamidino-2-phenlindol) em oito espécies de Passiflora, quais sejam: P. 

capsularis, P. rubra, P. tricuspis, P. foetida, P. caerulea, P. edulis, P. racemosa e P. 

amethystina. Os autores observaram de um a três pares de blocos CMA3 positivos, 

mas não encontraram heterocromatina DAPI positiva.  

Com o advento da citogenética molecular, a hibridização in situ fluorescente 

(FISH) tornou possível a detecção da localização específica de genes de DNAr 

ativos ou inativos, sendo que mais detalhes sobre esta técnica serão abordados no 

tópico 2.5. 

Melo e Guerra (2003) investigaram a variabilidade dos sítios de DNAr 5S e 

45S em 20 espécies de Passiflora, observando que as espécies com x = 6 

apresentam apenas um par de sítios de DNAr 45S e 5S, enquanto as com x = 9 e x 

= 10 frequentemente apresentam mais de um par de sítios de DNAr 45S e apenas 

um par de DNAr 5S. Em maracujá-azedo, estes autores observaram sítios de DNAr 

45S no braço longo dos cromossomos 7 e 9, e um sinal de DNAr 5S localizado no 

braço longo do cromossomo 5. Posteriormente, Praça et al. (2008) observaram 

sinais de 45S positivos no braço curto do cromossomo 7, e no braço longo do 

cromossomo 8. 

Estudos sobre o conteúdo de DNA também estão disponíveis para algumas 

espécies do gênero. Souza et al. (2004) através da técnica de citometria de fluxo, 

demonstraram que o conteúdo 2C de DNA, em picogramas, variou entre as espécies 

estudadas. O valor de 1,83 pg foi encontrado para P. suberosa, 3,16 pg para P. 

edulis f. edulis, 3,40 pg para P. mucronata, 3,43 pg para P. edmundoi, 3,88 pg para 

P. laurifolia, 3,92 pg para P. gilberti e 5,36 pg para P. quadrangularis. Para o 

maracujá-azedo, o valor encontrado foi 3,19 pg.  
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Um recente trabalho, utilizando a mesma técnica, revelou o conteúdo de DNA 

para 50 espécies de Passiflora, sendo 36 do subgênero Passiflora, e 13 do 

subgênero Decaloba. Ainda, analisaram a espécie P. deidamioides, derivada de 

outro grupo. As variações entre o maior e menor genoma foram maiores que 10X, 

sendo de 2C = 0,424 pg em P. organensis, subgênero Decaloba; a 2C= 4,416 pg em 

P. alata, subgênero Passiflora (YOTOKO et al., 2011).  

 

2.4 Fundamentos e uso da técnica de hibridização in situ fluorescente  

 

A técnica de FISH (Fluorescent In Situ Hybridization) tem sido amplamente 

utilizada para localizar sequências de DNA em cromossomos mitóticos ou meióticos, 

em núcleos interfásicos e em fibras de cromatina estendidas (DONG et al., 2001). A 

detecção dessas sequências in situ tem gerado avanços importantes na citogenética 

de plantas, destacando-se a construção de mapas físicos (cromossômicos), a 

investigação detalhada da estrutura cromossômica, o acompanhamento da 

quantidade de cromatina introduzida em cruzamentos interespecíficos e a análise de 

pareamentos intergenômicos em plantas híbridas (SOARES-SCOTT, 2005). 

Segundo Guerra (2004), o princípio dessa técnica consiste na ligação não 

covalente de determinada sequência de DNA de fita simples ou RNA, denominada 

sonda, com uma sequência de nucleotídeos complementar situada no núcleo da 

célula. O objetivo é verificar se a célula possui essa sequência e qual a sua exata 

localização. A técnica baseia-se no fato que o DNA é formado por duas fitas 

complementares, as quais podem ser separadas em fitas simples, ou desnaturadas 

e, posteriormente, renaturadas, voltando ao estado de fita dupla. Durante a 

renaturação do DNA cromossômico, caso haja sonda disponível no meio de 

hibridização, as cópias da sonda competirão com as fitas do DNA cromossômico e 

poderão ser hibridizadas in situ, isto é, no sítio exato onde aquela sequência ocorre 

naturalmente. A Figura 2 esquematiza as principais etapas da técnica de FISH.  

A FISH foi utilizada, pela primeira vez, por Gall e Pardue (1969), para análises 

cromossômicas e por Buongiorno-Nardelli e Amaldi (1969), em cortes histológicos. A 

alta especificidade e o aprimoramento das técnicas utilizadas nos anos posteriores 

permitiram modificar a técnica inicial em algo mais informativo, sendo aplicada na 

área da biologia do desenvolvimento, citotaxonomia, citogenética clínica e 

melhoramento genético (PEDROSA-HARAND; GUERRA, 2004). 
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Figura 2 - Esquema simplificado da técnica de hibridização in situ. (a) A seqüência de DNA a ser 

usada como sonda deve ser isolada e marcada. (b) Paralelamente, devem ser preparadas 
lâminas com cromossomos espalhados. (c, d, e) Posteriormente, os DNAs da sonda e dos 
cromossomos devem ser desnaturados e colocados em contato para que ocorra a 
renaturação e a hibridização in situ. (f, g) A localização da sonda é feita por uma molécula 
reconhecedora ligada a um fluorocromo e observada sob microscopia de fluorescência 

Fonte: Brasileiro-Vidal e Guerra, (2002) 
 

Para observar as regiões hibridizadas com a sonda, é necessário associar 

algo que permita a visualização da sonda e do restante dos cromossomos. A 

detecção da sonda era feita, inicialmente, por autorradiografia, utilizando 

radioisótopos ou pela associação da sequência de DNA com um sistema enzimático 

(geralmente a fosfatase alcalina). Atualmente, é realizada mediante o emprego de 

fluorocromos (moléculas que fluorescem quando excitadas por um comprimento de 

luz específico). A marcação das sondas envolve a incorporação de análogos de 

nucleotídeos trifosfatados, diretamente associados a compostos fluorescentes 

(marcação direta), ou a moléculas repórteres marcadoras que serão detectadas 
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através de reagentes secundários (detecção indireta). As moléculas marcadoras 

mais usadas na marcação indireta são a biotina e a digoxigenina, enquanto os 

fluorocromos mais utilizados para sinalizar a presença das sondas são o FITC 

(isotiocianato de fluoresceína), de cor verde, e a rodamina ou CY3, de cor vermelha 

(SOARES-SCOTT et al., 2005). 

As primeiras sondas detectadas foram as de sequências de DNA repetitivo, 

cujas unidades de repetição podem estar distribuídas em tandem ou dispersas ao 

longo do genoma. As sequências em tandem ocorrem em blocos de centenas a 

milhares de cópias, localizadas em um ou mais sítios de um dado genoma. Essa 

categoria inclui o DNA codificador, como genes de DNAr, e não-codificador, como o 

DNA telomérico, centromérico e outros, que vêm sendo utilizados em diversos 

estudos, uma vez que fornecem importantes informações sobre a estrutura, função e 

evolução dessas sequências e outras regiões dos cromossomos, como a 

heterocromatina, os centrômeros e os telômeros (LEITCH et al., 1994; JIANG; 

FRIEBE; GILL, 1994; SCHMIDT; HESLOP- HARRISON, 1998).  

Os genes ribossomais 5S e 45S têm sido as sequências mais utilizadas como 

sondas na hibridização in situ. A unidade de repetição do DNAr 45S é uma 

sequência com cerca de 9,2 kb contendo os genes de DNAr 18S, 5,8S e 26S, 

sempre nesta ordem. Esses genes foram conservados durante a evolução vegetal, o 

que permite a hibridização com o uso de uma sonda ou sequência de uma espécie 

em qualquer outra espécie vegetal. Com sondas 18S, Montijn et al. (1998), por 

exemplo, identificaram essa região nos cromossomos de Petunia hybrida, em 

diferentes fases do ciclo celular. Com sondas de DNAr  45S e 5S, Brasileiro-Vidal et 

al. (2003) identificaram essas regiões em cromossomos de Thinopyrum ponticum 

(trigo alto). Esses dados, juntamente com o padrão de hibridização de sequências 

complementares às sondas pAs1 e pSc1, auxiliaram na identificação de grupos 

cromossômicos inteiros ou segmentos cromossômicos, em linhagens melhoradas de 

trigo alto. Sondas de DNAr 45S foram utilizadas, também, por Marcon, Barros e 

Guerra (2005), juntamente com fluorocromos base-específicos, como a cromomicina 

A3, a distamicina e DAPI (4’,6-diamidino-2-fenil-indol), em estudos visando ao 

acompanhamento de mudanças evolutivas no cariótipo de espécies do gênero 

Selaginella. Em Passiflora, como descrito anteriormente, já foi relatado o uso das 

sondas de DNAr 5S e 45S, em 20 espécies (MELO; CERVI; GUERRA, 2001; CUCO 

et al., 2005). 
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Tanto cromossomos mitóticos metafásicos como os meióticos paquitênicos 

podem ser utilizados no mapeamento por FISH. Os cromossomos metafásicos são 

mais fáceis de serem obtidos e são particularmente úteis para a estimativa do 

tamanho cromossômico. Por outro lado, os cromossomos paquitênicos têm como 

vantagem uma melhor resolução espacial do que os cromossomos mitóticos, por 

serem menos condensados (PEDROSA-HARAND; GUERRA, 2004). O mapeamento 

por FISH em cromossomos paquitênicos vem sendo utilizado em estudos de 

diversas espécies como tomate (ZHONG; JONG; ZABEL, 1996; PETERSON; 

LAPITAN; STACK, 1999), batata (SONG; JIANG, 2001), Arabidopsis (FRANSZ et al., 

2000; LYSAK et al., 2001), Medicago (KULIKOVA et al., 2001), arroz, (CHENG et al., 

2001), sorgo (ISLAM-FARIDI et al., 2002; KIM et al., 2005, KIM; KLEIN; KLEIN, 

2005), Brassica (HOWELL et al., 2005), soja (WALLING et al., 2006) e milho 

(AMARILLO; BASS, 2007).  

Com o desenvolvimento de microscópios mais potentes, resultando no 

aumento da sensibilidade e da resolução, foi possível utilizar como sonda 

sequências de DNA de cópia única e determinar a posição física de um gene ou 

marcador de DNA. Inicialmente, a maioria dos trabalhos de mapeamento de 

sequências únicas, ou com pequeno número de cópias, em cromossomos de 

plantas, através da FISH, foi realizada utilizando famílias de genes em que as várias 

cópias estão localizadas numa mesma região cromossômica, assegurando um 

tamanho mínimo para a sequência alvo e gerando um sinal reproduzível nos 

cromossomos (PEDERSEN; GIESE; LINDE-LAURSEN, 1995; FUCHS; KUHNE; 

SCHUBERT, 1998). Entretanto, poucas famílias gênicas apresentando tais 

características estão disponíveis para o mapeamento por FISH.  

Como solução desse problema foi desenvolvida a técnica de BAC-FISH. Os 

BACs são vetores que carregam insertos de aproximadamente 100 a 150 kb, 

inseridos em bactérias, podendo constituir bibliotecas genômicas. É possível se 

fazer o isolamento de um BAC que contenha uma sequência de interesse. Assim, o 

princípio da técnica de BAC-FISH consiste em isolar BACs que possuam a 

sequência-alvo, e marcá-lo para ser utilizado como sonda em ensaios de FISH 

(JIANG; GILL, 2006). O desenvolvimento dessas bibliotecas forneceu um meio de 

superar essa limitação e tem trazido contribuições importantes para inúmeras 

pesquisas, como será descrito a seguir. 
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2.5 Bibliotecas genômicas inseridas em BACs  

 

O DNA de alto peso molecular (High Molecular Weight - HMW) recombinante 

é uma das principais tecnologias que vem sendo desenvolvidas e largamente 

utilizadas em pesquisas genômicas modernas. O mais notável uso dessa tecnologia 

é na construção de bibliotecas de grandes insertos inseridas em cromossomos 

artificiais de levedura (Yeast Artificial Chromosome - YAC, BURKE; CARLE; OLSON, 

1987), cromossomos artificiais de bactérias (BAC, SHIZUYA et al., 1992), 

cromossomo artificial de bacteriófago P1 (Bacteriophage P1-Derived Artificial 

Chromosome – PAC, IOANNOU et al., 1994), na transformação de plantas 

competentes em BIBAC (ou BAC binário, HAMILTON et al., 1996), clonagem de 

grandes insertos baseada em plasmídeos (Large-Insert Plasmid-Based Clone – 

PBC, TAO et al., 1998) e transformação de cromossomos artificiais competentes 

(Transformation-Competent Artificial Chromosomes – TAC, LIU et al., 1999).  

Tanto os BACs, PACs, BIBACs, PBCs como os TACs são clonados em 

vetores baseados em plasmídeos e utilizam bactérias como hospedeiro (ZHANG et 

al., 2012). As tecnologias de BACs e YACs têm vantagens consideráveis sobre os 

sistemas pré-existentes de clonagem de DNA (WU et al., 2004). Os plasmídeos, 

cosmídeos e vetores baseados no fago lambda só permitem a clonagem de 

fragmentos de DNA de até 45 kb, enquanto os BACs permitem a clonagem de 

fragmento de até 300 kb (ZHANG; WOO; WING, 1996), e os YACs permitem a 

clonagem de fragmentos de até 1.000 kb (BURKE et al., 1987). Sendo assim, a 

capacidade de clonagem de BACs e YACs é várias vezes maior que os sistemas 

convencionais de plasmídeos. 

Com a clonagem de grandes insertos em YACs e BACs, houve a redução do 

número de clones necessários para representar uma biblioteca genômica de um 

organismo, com a vantagem de possuírem ampla cobertura. Os clones de uma 

biblioteca de DNA de grandes insertos podem ser individualmente dispostos em 

placas de 384 poços. Esta mudança transformou as bibliotecas de DNA em 

“verdadeiras” bibliotecas, onde todos os clones são individualmente dispostos em 

placas (“livros”) e codificados (“identificados”). Como cada clone possui um nome 

único ou código, ele pode ser individualmente identificado e compartilhado entre os 

pesquisadores (ZHANG et al., 2012). 
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Portanto, é muito mais conveniente o uso de bibliotecas de grandes insertos 

do que o de bibliotecas convencionais em pesquisas genômicas. As bibliotecas de 

grandes insertos tornaram possível a realização de experimentos que são difíceis ou 

até impossíveis de se realizar quando se utilizam bibliotecas convencionais com 

pequenos insertos (ZHANG et al., 2012). 

À primeira vista, os YACs (com capacidade de clonagem de 1.000 kb) 

parecem ter uma vantagem considerável sobre BACs (com capacidade de clonagem 

de 300 kb). No entanto, os YACs possuem várias desvantagens, como o elevado 

número de clones quiméricos, a instabilidade e a dificuldade na purificação do 

inserto. Estes problemas têm limitado a utilidade das bibliotecas em YACs em 

pesquisas genômicas. Embora a capacidade de clonagem em BACs seja muito 

menor, os BACs são estáveis no hospedeiro bacteriano, possuem baixo quimerismo, 

e o seu DNA é facilmente purificado. Portanto, a tecnologia de clonagem em vetores 

BACs tornou-se o método de escolha para a construção de bibliotecas de grandes 

insertos de DNA na investigação genômica moderna (PETERSON et al., 2000). 

A construção de uma biblioteca em BACs consiste em, resumidamente, 

extrair o DNA da espécie em estudo de núcleos previamente inseridos em plugs de 

agarose, fragmentá-lo utilizando enzimas de restrição, fazer a seleção de 

fragmentos de tamanhos grandes, e colocá-los em vetores que podem então ser 

manipulados (Figura 3). Esses fragmentos do genoma são inseridos em Escherichia 

coli, e o conjunto desses fragmentos é denominado de “biblioteca genômica”. 
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Figura 3 – Representação esquemática da construção de uma biblioteca genômica inserida em BACs 

 

Ao contrário do que o seu nome descreve, os BACs não são vetores criados a 

partir de cromossomos artificiais per se, mas são fatores bacterianos do tipo F 

modificados. Apesar de serem capazes de carregar insertos de até 500 kb, o 

tamanho típico de um fragmento clonado em BAC é de 80 a 200 kb (PETERSON et 

al., 2000). A maioria dos vetores BAC contém as características de seleção comuns 

à maior parte dos vetores, como resistência a antibióticos e um sítio de clonagem 

múltipla associado a um gene repórter (o que possibilita a inativação do repórter por 

inserção do fragmento). A estabilidade de clones BAC é, em parte, devida à 

presença do fator F, que impede que mais de um BAC habite simultaneamente uma 

mesma célula bacteriana (YUKSEL; PATERSON, 2005). Uma vantagem adicional 

dos BACs é que estes clones são relativamente fáceis de manipular e de se 

propagar, quando comparados com vetores virais ou baseados em levedura. 

Consequentemente, os BACs têm suplantado os YACs como os vetores mais 

comuns utilizados diversas pesquisas genômicas (KELLEY et al., 1999). 

Bibliotecas genômicas de grandes insertos foram construídas em vetores 

BACs para várias espécies vegetais, como: cana-de-açúcar (FIGUEIRA et al., 2012), 

soja (MAREK; SHOEMAKER, 1997), tomate (BUDIMAN et al., 2000), café (NOIR et 

al., 2004), arroz (AMMIRAJU et al., 2006), girassol (BOUZIDI et al., 2006), ervilha 
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(COYNE et al., 2007), milho (WEI et al., 2009) e algodão (HU et al., 2010), entre 

outras. 

As bibliotecas em BACs são essenciais para vários estudos genômicos 

avançados, como a clonagem posicional de genes de herança simples ou 

quantitativa (Quantitative Trait Loci – QTL, ZHANG et al., 2007), mapeamento físico 

genômico por fingerprinting (TAO et al., 2001; REN et al., 2003; WU et al., 2005; 

ZHANG et al., 2006, 2011), mapeamento físico cromossômico (PEDROSA et al., 

2002; TANG et al., 2009; WAI et al., 2010), isolamento de genes (COYNE et al., 

2007; PAIVA-JORGE et al., 2011), estudos de sintenia (MA et al., 2010), análises do 

genoma funcional em larga escala (CHANG et al., 2011; JOHNSON et al., 2011) e 

sequenciamento genômico (VENTER; SMITH; HOOD, 1996; ZHANG et al., 2001; 

SATO et al., 2011). 

A facilidade de sequenciamento dos clones de BAC possibilitou o 

desenvolvimento da estratégia de BAC-end Sequencing (VENTER et al., 1998), que 

tem facilitado aos pesquisadores a ter uma primeira visão sobre a composição de 

um genoma, pela análise das sequências das pontas dos insertos da biblioteca 

(BERGÈS, 2012, comunicação pessoal) e o mapeamento de genes de cópia simples 

(PETERSON et al., 2000). Os BAC-ends também são úteis para a busca de 

marcadores microssatélites e SNPs, os quais vêm sendo utilizados para o 

desenvolvimento e a saturação de mapas de ligação em diversas espécies (HAN et 

al., 2011; RABBI et al., 2012).  

Marcas moleculares usadas na construção de mapas de ligação podem ser 

localizadas em BACs específicos, possibilitando a sobreposição desses mapas 

diretamente sobre mapas físicos (de sequências) baseados em BAC. Como 

exemplo, em maçã (Malus domestica), foi feita a integração do mapa de contig (HAN 

et al., 2011) com um mapa de ligação, que foi desenvolvido utilizando marcadores 

SNPs identificados em BAC-ends derivados de BACs do mapa físico (HAN et al., 

2011).  

Esta sobreposição também pode ser realizada em mapas cromossômicos, 

resultando na integração de ambos os mapas (TANG et al.; 2009, FONSECA et al., 

2010; FEBRER et al., 2010). Para tal, é importante a disponibilidade de grandes 

insertos para a construção de sondas para FISH, que podem ser obtidos em 

bibliotecas de BACs. A localização física e precisa de genes ou sequências de DNA 

não repetitivas, através de hibridização in situ, é restrita à utilização dessas grandes 
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sondas, pois a cromatina condensada impede a localização confiável de sondas 

menores que 10 kb. Portanto, a disponibilização destas grandes sequências em 

FISH é de suma importância para o mapeamento físico de genes. 

 

2.6 Mapeamento físico com ênfase em BAC-FISH 

 

Os mapas físicos podem ser representados pelos mapas de sequências, 

mapas de restrição, mapas de contig e mapas cromossômicos, os quais diferem 

entre si pelo grau de resolução.  

O mapa físico de maior resolução mostra a sequência nucleotídica de cada 

cromossomo do genoma (ou mapa de sequências). Neste mapa é feita a 

determinação completa de todos os pares de bases, para cada cromossomo, de um 

dado complemento. O mapa de restrição mostra a ordem e a distância entre os 

sítios de corte de enzimas de restrição. Cada cromossomo é isolado e cortado com 

enzimas de restrição em grandes segmentos os quais são posteriormente 

subdivididos em segmentos menores. Os mapas de contigs envolvem a 

segmentação de um cromossomo em pequenos segmentos que são clonados e 

ordenados formando blocos contíguos de DNA. Os mapas cromossômicos se 

baseiam no mapeamento de fragmentos de DNA diretamente nos cromossomos, 

através da hibridização in situ fluorescente (FISH). 

Apesar de não serem tão detalhados quanto aos mapas físicos baseados em 

contigs, a geração de mapas cromossômicos é financeiramente menos onerosa. 

Além disso, a FISH permite posicionar as sequências mapeadas em relação à 

eucromatina, heterocromatina, centrômeros e telômeros, permitindo, também, 

mapear clone a clone, ao longo dos cromossomos, gerando mapas cada vez mais 

densos, na medida em que mais clones vão sendo mapeados (JIANG; GILL, 1996).  

Mesmo quando um mapa físico de contigs está disponível, o mapa 

cromossômico permite reunir contigs que não puderam ser agrupados por outros 

métodos, ancorar os diferentes contigs em relação à estrutura cromossômica e 

avaliar o tamanho dos gaps remanescentes nesses mapas (CHENG et al., 2001). 

Desta forma, o mapeamento cromossômico por FISH foi utilizado para auxiliar na 

produção de um mapa de alta resolução dentro de um contig em Arabidopsis 

(FRANSZ et al., 1996), e para estimar os tamanhos físicos de lacunas entre BACs 
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do arroz (CHENG et al., 2001, FENG et al., 2002) e tomate (KOO et al., 2008, 

SZINAY; CHANG; KHRUSTALEVA, 2001). 

Utilizando como sondas os BACs contendo segmentos de interesse, é 

possível o mapeamento cromossômico de sequências de cópias únicas, como 

genes ou marcadores geneticamente mapeados. Quando os BACs utilizados são 

selecionados com base nestes marcadores, é possível a integração dos mapas de 

ligação e cromossômicos, e o mapa integrado gerado pode ser usado para estimar 

as frequências de recombinação em diferentes regiões do genoma, além de 

esclarecer distorções dos mapas de ligação (PEDROSA et al., 2002).  

Dong et al. (2000) utilizaram uma biblioteca de batata contendo 23.808 clones 

para a seleção de clones de BACs os quais foram marcados e utilizados como 

sonda para a identificação dos 12 cromossomos do complemento (2n = 24). Essa 

caracterização disponibilizou dados para estudos mais detalhados de cada 

cromossomo, além de gerar ferramentas para análises comparativas com outras 

espécies de Solanaceae, como, por exemplo, o tomate (2n = 24). Também, os 13 

pares cromossômicos de Gossypium arboreum (2n = 26) puderam ser identificados 

em uma só FISH com a utilização de um coquetel contendo 22 sondas de BACs e 

de sequências contendo sítios de DNAr 5S e 45S. Além disso, a localização desses 

marcadores foi comparada com o mapa de ligação construído para a espécie 

(WANG; GUAN; GUO, 2008). 

Um mapa cromossômico do feijão comum (Phaseolus vulgaris) foi 

desenvolvido por hibridização de 35 BACs selecionados a partir de marcadores 

moleculares previamente mapeados em oito grupos de ligação do mapa de P. 

vulgaris (2n = 22), mais sondas de DNAr 5S e 45S (FONSECA et al., 2010). 

Juntamente com três cromossomos previamente mapeados (3, 4 e 7) (PEDROSA-

HARAND et al., 2009), foram disponibilizados 43 pontos de ancoragem entre o mapa 

de ligação e o mapa cromossômico da espécie, e uma nova nomenclatura foi 

estabelecida para os cromossomos, baseada na numeração dos GLs (Figura 4). 
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Figura 4 – Idiograma do feijão-comum comparativamente ao mapa de ligação, estabelecido por 

Vallejos et al. (1992) 
Fonte: Fonsêca et al. (2010) 
 

A relação entre o mapa cromossômico (físico) e o de ligação pode mostrar 

variações nas distâncias e localizações entre marcadores. Um exemplo pode ser 

evidenciado na comparação entre as distâncias física e a de ligação entre 

marcadores mapeados no cromossomo 1 de sorgo. A proximidade de marcadores 

na região mediana do grupo de ligação não corresponde a distâncias equivalentes 

no cromossomo, indicando que a recombinação é inibida em presença da 

heterocromatina pericentromérica (ISLAM-FARIDI et al., 2002; Figura 5).  

Com a disponibilidade de BACs cromossomos-específicos, é possível o 

mapeamento comparativo entre espécies próximas do mesmo gênero ou tribo, 

graças à conservação de sequências nucleotídicas observada entre táxons próximos 

(PEDROSA et al., 2002; LYSAK et al., 2005). Com o aumento no número de mapas 

cromossômicos estabelecidos com BACs em plantas, uma grande quantidade de 

marcadores cromossômicos se tornaram disponíveis para análises comparativas. 

Essa abordagem possibilita um estudo de evolução cariotípica mais detalhado do 

que pode ser realizado através de bandamento cromossômico ou FISH com 

sequências repetitivas e tem permitido revelar a natureza de certos rearranjos 

cromossômicos. 
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Figura 5 - Representação diagramática da localização cromossômica de 20 BACs de uma biblioteca 

de sorgo, do sítio de DNAr 18-28S e do clone CEN38, associado ao centrômero, no 
cromossomo 1 de sorgo (à direita). As posições correspondentes no respectivo grupo de 
ligação estão mostradas à esquerda 

Fonte: Islam-Faridi (2002) 
 
Como exemplo de estudos comparativos tem-se o caso de Brassicaceae 

realizados por LYSAK; BERR; PECINKA (2006). Neste estudo, um conjunto de 

BACs cromossomos-específicos foi utilizado como sonda no mapeamento das 

seguintes espécies: Arabidopsis thaliana (n = 5), A. lyrata (n = 8), Capsella rubella (n 
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= 8), Neslia paniculata (n = 7), Turritis glabra (n = 7) e Hornungia alpina (n = 6). A 

partir do pressuposto número cromossômico ancestral, n = 8, foi possível elucidar os 

mecanismos de evolução, formadores dos cariótipos de A. thaliana e das espécies 

relacionadas. O estudo revelou que os eventos responsáveis pela diminuição do 

número cromossômico em A. thaliana foram: a geração de cromossomos 

acrocêntricos a partir de inversões pericêntricas, translocação recíproca e, ainda, a 

eliminação de um microcromossomo decorrente dessa translocação (LYSAK 

LYSAK; BERR; PECINKA, 2006).  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Material vegetal 

 

Para a construção da biblioteca em BACs (Bacterial Artificial Chromosome), 

preparação do DNA bloqueador Cot, amplificação das sondas utilizadas no screening 

da biblioteca e preparo das sondas usadas nos ensaios de FISH, foi empregado o 

DNA derivado de folhas jovens de maracujá-azedo (P. edulis f. flavicarpa), acesso 

‘IAPAR-123’, cedido pela Estação Experimental de Londrina do Instituto Agronômico 

do Paraná (IAPAR), Londrina/PR. Este acesso é o genitor feminino de uma 

população de mapeamento constituída por 160 plantas F1, a qual foi utilizada para a 

construção de mapas de ligação para o maracujá-azedo, baseando-se em diversos 

tipos de marcadores moleculares (CARNEIRO et al., 2002; LOPES et al., 2006; 

OLIVEIRA et al., 2008). 

Para a confecção das lâminas utilizadas nos ensaios de hibridização in situ 

foram utilizadas sementes de maracujá-azedo oriundas da referida população F1. 

 

3.2 Extração e quantificação do DNA genômico do maracujá-azedo 

 

A extração do DNA foi realizada conforme o método CTAB, descrito por 

Murray e Thompson (1980) e Rogers e Bendich (1985). A quantificação do DNA foi 

feita em géis de agarose 1% (p/v) submetidos à eletroforese e coloração em banho 

de SyBr Safe (Invitrogen) a 5 µg/ml durante 25 min., sendo a concentração das 

amostras estimada por comparação visual com àquela fluorescência emitida pelas 

bandas de DNA do fago λ, de concentrações conhecidas. 

 

3.3 Construção da biblioteca de maracujá-azedo em BACs 

 

Esta etapa foi realizada no “Centre National de Ressources Génomiques 

Végétales/Institut National de la Recherche Agronomique” (CNRGV/INRA), em 

Toulouse, na França, e a biblioteca foi construída baseando-se no protocolo de 

Peterson et al. (2000), que se resume nas etapas seguintes: 
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3.3.1 Isolamento dos núcleos contendo o DNA de alto peso molecular  

 

Para o isolamento dos núcleos contendo o DNA de alto peso molecular foram 

utilizados 30 gramas de folhas jovens de maracujá, as quais foram imersas em 

nitrogênio liquido. Em seguida, foram maceradas com o auxilio de um cadinho e 

pistilo até a obtenção de um pó, o qual foi transferido para um béquer, em gelo, 

contendo 300 ml de tampão SEB-BME [tampão de extração baseado em sucrose: 

10% v/v TKE (10mM Tris-HCL, pH 8,0; 10 mM EDTA, pH 8,0; 100 mM KCl), 0,5M 

sucrose, 4 mM espermidina, 1 mM tetrahidrocloretoespermina, 0,1% p/v ácido 

ascórbico, 2,0% p/v PVP-40, e 1,3% p/v dietilditiocarbamato de sódio]. Essa mistura 

permaneceu por 12 min. no gelo, e, durante esse tempo, o conteúdo foi gentilmente 

misturado a cada 2 min. O homogeinado foi filtrado em duas membranas Miracloth 

em funis acoplados a tubos do tipo falcon de 50 ml. Foi adicionado 1/20 de volume 

de tampão SEB+BME/Triton (0,2% v/v β-mercaptoetanol; 10% v/v Triton em 

SEB+BME) em cada um dos tubos, que foram deixados no gelo por 10 min. Durante 

este tempo, os frascos foram agitados gentilmente a cada 2 min. Em seguida, foi 

dado um spin nos tubos em uma centrífuga a 650xg por 20 min. (4°C). 

O sobrenadante foi descartado, e foram adicionados 10 ml de tampão 

SEB+BME a cada pellet, ressuspendendo os núcleos. Esta etapa foi repetida três 

vezes para que fosse realizada uma completa lavagem dos núcleos e estes 

pudessem ser concentrados em apenas um tubo falcon. A cada tubo, foi colocado 

tampão SEB+BME até o volume de 50 ml e, em seguida, essa solução foi 

centrifugada durante 15 min. a 14000 rpm (4°C). 

Em seguida, o sobrenadante foi descartado, e os núcleos foram 

ressuspendidos em 20 ml de tampão SEB (sem b-mercaptoetanol), a amostra foi 

centrifugada e, devagar, o sobrenadante foi removido com o auxílio de uma ponteira 

com a ponta cortada, deixando no tubo apenas 2 ml de solução na qual o pellet foi 

ressuspendido. 

 

3.3.2 Preparação dos plugs 

 

Primeiramente, foi preparada, em um tubo de 50 ml, uma solução contendo 

0,15 g de agarose LMP (Low Melting Point) e 10 ml de tampão SEB. Essa solução 
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foi transferida para um microondas e aquecida até estar totalmente dissolvida. Após 

esta dissolução, a mistura foi colocada a 45°C. 

Os moldes de plugs de agarose (BioRad) foram colocados no gelo. Os 

moldes devem estar bem limpos, por lavagem com etanol 70% e esterilização sob 

luz UV. A parte inferior dos moldes foi fechada com fita crepe. Em seguida, o tubo 

contendo os núcleos foi colocado, em estufa, a 45°C durante 10 min. 

Foi misturado um volume igual de solução de agarose e dos nucleos pré-

aquecidos, utilizando uma pipeta de 1 ml com ponteira com a ponta cortada, e os 

poços dos moldes dos plugs foram preenchidos com a mistura agarose+núcleos 

(aproximadamente 80 µl). Em seguida, mantiveram-se os plugs a 4°C, durante 30 

min., para solidificarem. 

Após esta etapa, os plugs foram empurrados para fora dos moldes para um 

tubo de 50 ml contendo tampão de lise (1,0% p/v N-lauroylsarcosina; 0,3 mg/ml 

proteinase K; 1,3 mg/ml N-dietilditiocarbamato dissolvido em 0,5 M EDTA; pH 9,1). 

Os plugs foram incubados nesse tampão durante 24 h, a 50°C. Após esse 

tempo, o tampão foi descartado, e foram adicionados 50 ml de tampão de lise 

fresco. Essa solução com os plugs foi incubada por mais 24 h a 50°C. Após este 

tempo, os plugs foram lavados durante 1 h em EDTA 0,5 M; pH 9,1 a 50°C, 1 h em 

EDTA 0,05 M pH 8,0 a 4°C. Então, o tampão foi trocado e os plugs + tampão foram 

armazenados a 4°C. 

 

3.3.3 Teste de digestão 

 

Para a realização dos testes de digestão, os plugs contendo o DNA foram 

lavados três vezes em TE (Tris-HCl 10 mM; pH 8,0; EDTA 1 mM) gelado com 0,1 

mM PMSF (Phenylmethyl Sulfonyl Fluoride), com duração de 1 h cada lavagem. 

Três plugs “testes” foram transferidos para um tubo contendo 10 ml de tampão H3M 

(Tampão SB 10% p/v; espermidina 10% p/v; BSA 1% p/v; DTT 0,1% p/v), e foram 

incubados durante 1 h, sob agitação. Foram marcados de a a k (Tabela 3), 11 tubos 

tipo eppendorf, contendo 250 µl de tampão H3M em cada um deles e, então, 

colocados em recipiente contendo gelo. Com o auxílio de uma espátula, os três 

plugs testes foram transferidos para uma lâmina de microscópio. Usando uma 

lamínula, cada plug foi cortado lateralmente e transversalmente para resultar em 

vários pequenos pedaços de tamanhos iguais (aproximadamente 40 pedaços). 
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Colocou-se ½ plug macerado no tubo a, e ¼ de plugs macerados nos outros 10 

tubos restantes (b - k). Em um tubo de 1,5 ml, foram misturados 20 µl de HindIII (10 

unidades/µl) com 70 µl de água estéril e 10 µl de tampão 10X HindIII para produzir 

uma solução a 2 unidades/µl (Diluição 1). Adicionaram-se 10 µl desta solução em 80 

µl de água estéril e 10 µl do tampão 10X HindII para produzir uma solução a 0,2 

unidades/µl (Diluição 2). 

Utilizando a enzima HindIII concentrada e suas diluições 1 e 2, foi 

acrescentada, uma quantidade específica de enzima em cada um dos 11 tubos para 

se fazer o teste de digestão (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Concentrações de HindIII utilizadas no teste de concentração de enzima de restrição  
 
Tubo Solução de enzima 

adicionada ao tubo (µl) 

Quantidade de 

enzima (unidade) 

Concentração final de enzima 

no tubo (unidade/ml) 

a 0 diluição 2 0 0 

b 1,5 diluição 2 0,15 0,6 

c 2 diluição 2 0,2 0,8 

d 2,5 diluição 2 0,25 1 

e 3,5 diluição 2 0,35 1,4 

f 5 diluição 2 0,5 2 

g 10 diluição 2 1 4 

h 0,75 diluiçao 1 1,5 6 

i 1,25 diluição 1 2,5 10 

j 2,5 diluição 1 5 20 

k 2,5 HindIII não diluída 50 200 

 

O conteúdo de cada tubo foi vagarosamente agitado e, em seguida, foram 

incubados dentro do gelo durante 1 h, sob agitacão (50 rpm). Após, os tubos foram 

retirados do gelo e colocados em banho-maria a 37°C, por exatos 10 min., sendo 

retornados, imediatamente, para o gelo. 

Em seguida, 40 µl de 0,5 EDTA (pH 8,0) foram adicionados em cada tubo, e 

foram agitados gentilmente para promover o contato entre a agarose e o EDTA. Os 

tubos foram mantidos no gelo. 
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Foi preparado um gel de agarose 1% (p/v) usando 0,25X TBE (89mM Tris 

base; 89 mM ácido bórico; 2 mM EDTA) usando o aparato CHEF (BioRad), e um 

pente próprio com 15 dentes. Colocou-se o ladder PFG lambda (New England 

Biolabs) nos poços 2 e 14. Usando-se a ponta de uma espátula, o macerado não-

digerido (1/2 plug-tubo a) foi transferido para o poço no 3 do gel. Assim por diante, foi 

transferido ¼ de plug do tubo b para o poço no  4, ¼ de plug do tubo c no poço no 5, 

até o poço no 13. O gel de eletroforese em campo pulsado - PFGE (Pulsed Field Gel 

Electrophoresis) foi corrido com os seguintes parâmetros: voltagem = 6 V/cm; tempo 

de corrida = 18 horas, a 12,5°C. Após a corrida, o gel foi corado em solução de 

brometo de etídio (5 µg/ml) por 30 min. e fotografado. Foi determinada, observando-

se o gel, a concentração ótima de enzima para se produzir fragmentos entre 100 a 

300 kb. As concentrações que resultaram em melhores resultados foram 

selecionadas para a próxima etapa. 

 

3.3.4 Digestão 

 

Após ter sido determinada a concentração ótima de enzima para produzir 

fragmentos entre 100 a 300 kb, foi feita a digestão dos plugs contendo os núcleos. 

Após a digestão, o DNA foi separado em dois géis (0,25X TBE, 1% agarose p/v) de 

campo pulsado sucessivos, Seleção I e Seleção II, para se verificar e selecionar os 

fragmentos de tamanho adequado para a construção da biblioteca. Na primeira 

seleção, o DNA parcialmente digerido foi colocado em um grande poço cortado no 

meio de um gel de agarose LMP (Agarose Pulsed-Field Low Melting Point, SeaKem 

Gold) 1% p/v, e separado em eletroforese de campo pulsado (6 V/cm, 18 h, 12,5°C). 

A região contendo fragmentos entre 80 a 250 pb foi excisada do gel e dividida em 

três blocos iguais. Para a segunda seleção, esses três blocos foram colocados em 

um segundo gel e separados por eletroforese de campo pulsado (6 V/cm, 16 h, 

12,5°C). Após terminar a segunda seleção, os pedaços de gel com fragmentos de 

diferentes tamanhos (a, b e c) foram excisados, e submetidos à eletroeluição em 1X 

TAE durante 90 min. no Electro-Eluter (BioRad) e, em seguida, o DNA recuperado 

teve suas concentrações estimadas em gel de agarose 1% p/v. 
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3.3.5 Ligação e transformação  

 

Após a estimativa da concentração do DNA de alto peso molecular, 120 a 200 

ng foram misturados com o vetor pIndigoBAC-5 (HindIII-cloning ready, Epicentre 

Techonologies) e ligados com DNA T4 ligase, seguido de uma dessalinização em 

solução de agarose 1%-100 mM sacarose. A ligação então foi submetida à 

transformação (por eletroporação, a 13 KV/cm) em células eletrocompetentes 

DH10B (Invitrogen). Fez-se o plaqueamento em meio de cultura para Escherichia 

coli (Luria-Bertani – LB-agar+X-gal+IPTG). 

 

3.3.6 Seleção dos recombinantes e estimativa do tamanho dos insertos 

 

Após o plaqueamento e crescimento das colônias de bactérias, foi realizada 

uma seleção das colônias azuis (sem inserto) e brancas (com inserto) - sistema 

LACz .  

Inicialmente, foi feito um plaqueamento-teste utilizando 100 µl do 

transformado a, b e c, em três placas de Petri. Em seguida, foram selecionados 86 

clones para se estimar o tamanho dos insertos. Estes clones foram isolados 

manualmente e crescidos overnight em placas de 96 poços do tipo deepwell, 

contendo 2 ml de meio LB + glicerol 6% + cloranfenicol 12,5 µg/ml, a 350 rpm. No 

dia seguinte, a placa foi centrifugada durante 10 min. a 10000 rpm, e o sobrenadante 

foi descartado. Em seguida, o pellet resultante foi diluído em 300 µl de solução 

F1+RNAse (Tris-Cl 50 mM; EDTA 10 mM; pH 8,0; RNase 0,1 mg/ml) e foram 

adicionados 300 µl de solução de lise F2 (NaOH 200 mM; SDS 1%). Esta solução foi 

homogeneizada, incubada a temperatura ambiente por 5 min., e acrescida de 300 µl 

de solução de neutralização F3 (C2H3KO2  3,0 M; pH 5,5). 

Posteriormente, foi realizada uma filtração durante 5 min. dessa solução em 

uma placa-filtro de 96 poços (Macherey-Nagel) no NucleoVac 96 Vacuum Manifold 

(Macherey-Nagel). Após a filtração, o DNA foi submetido à precipitação com 630 µl 

de isopropanol, centrifugação durante 1 h a 10000 rpm, e o o sobrenadante foi 

descartado. O pellet resultante foi lavado com 500 µl de etanol absoluto gelado. Foi 

realizada, novamente, uma centrifugação durante 20 min. a 10000 rpm, e o pellet foi 

seco a 37°C. Finalmente, o DNA foi ressuspendido em 30 µl de água ultra pura, 

digerido com a enzima NotI e separado em gel de agarose em PFGE a 6 V/cm. A 
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corrida se deu por 16 h, e a coloração foi feita em solução de brometo de etídio (5 

µg/ml) para visualização. 

Após a realização deste teste, 1 ml dos tubos contendo misturas de 

transformação selecionadas foi espalhado em placas do tipo Q-trays (22.5 x 22.5 

cm) contendo LB-X-Gal-IPTG-CM, que foram incubadas a 37°C overnight. 

Para reduzir-se o tempo de seleção, devido à alta quantidade de colônias, a 

mesma foi realizada usando-se um sistema automatizado e robotizado de seleção 

(Genetix Q-Pix2, Genetix) (Figura 6). Neste sistema, as placas foram escaneadas e, 

através de um software (Q-Soft XP Picking) que diferencia as cores e a distância 

entre as colônias, somente as colônias brancas e isoladas foram repicadas 

automaticamente em novas placas (384 poços cada) contendo meio de cultura 

apropriado. 

 

 
 
Figura 6 - Sistema automatizado e robotizado de seleção de clones (Genetix Q-Pix2, Genetix) 
 

Posteriormente, foi realizada uma réplica por placa, para garantir a 

manutenção do material, e as mesmas foram organizadas para estocagem a -80°C.  
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3.4 Screening da biblioteca para o isolamento e a validação de clones 

contendo genes putativos e sequências de cpDNA e mtDNA de maracujá-azedo 

 

3.4.1 Preparo das membranas 

 

Todos os clones obtidos pela construção da biblioteca foram espotados em 

pontos duplos usando uma matriz de 6 x 6 em membranas de nylon (Millipore), de 

22.2 x 22.2 cm, carregadas positivamente, usando o robô Qpix2 (Genetix). Cada 

conjunto de duas membranas continha todos os clones da biblioteca. 

As membranas de nylon duplamente espotadas foram transferidas para 

placas do tipo Q-Tray contendo LB-agar+12,5 µg/ml de cloranfenicol. Os clones 

bacterianos cresceram por 17 h a 37°C, e, em seguida, foram transferidos para 4°C 

até as colônias ficarem confluentes. 

As membranas foram mantidas durante 4 min. em papel Whatmann 3 MM, 

saturado com tampão de desnaturação (0,5 M de NaOH; 1,5 M NaCl), tratadas 

durante 10 min. a 100°C com o mesmo tampão, e neutralizadas durante 10 min. em 

papel Whatmann 3MM saturado com tampão de neutralização (1,5 M Tris-HCl; pH 

7,4; 1,5 M NaCl). Imediatamente as membranas foram incubadas a 37°C durante 45 

min. com 250 mg/l de proteinase K em 100 mM de Tris-HCl pH 8,0; EDTA 50 mM; 

NaCl 0,5 M. Finalmente, as membranas foram secas durante 45 min. a 80°C e 

fixadas sob luz violeta (UV-crosslinked) durante 50 seg (120,000 µJ.cm-2). Em 

seguida, as membranas foram guardadas a temperatura ambiente até o uso. 

 

3.4.2 Obtenção do DNA para o preparo das sondas 

 

Nove genes putativos de Passiflora, que tiveram sua prospecção in silico, 

desenho e síntese de primers realizados por Pereira (2010), três sequências de 

cpDNA (psbA, psbD e ndhb) e três sequências de mtDNA (ccb256, ccb452 e cox3) 

(DUMINILL; PEMONGE; PETIT, 2002) foram selecionados para serem utilizados 

como sondas na etapa de screening da biblioteca de BACs (Tabela 4). Isolaram-se 

sequências (via PCR) que tiveram um padrão claro de amplificação, bastante DNA e 

bandas únicas. Para tal, uma amostra de DNA do acesso ‘IAPAR-123’ foi utilizada 

como template para a amplificação dos fragmentos especificados por cada par de 

primer. As reações continham cerca de 20 ng de DNA genômico, 1X tampão de 
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PCR; 1,5 mM de MgCl2; 1 U de enzima Taq DNA polimerase; 0,2 mM de cada dNTP; 

0,3 µM de cada primer, e água ultra-pura para um volume final de 16 µl. As 

amplificações foram realizadas em termociclador (Eppendorf) utilizando o seguinte 

programa: desnaturação inicial a 94°C por 5 min., seguida de 30 ciclos de 94°C por 

40 segundos, 54°C por 40 segundos e 72°C por 1 min., e extensão final a 72 °C por 

8 min. As amostras foram purificadas utilizando os procedimentos do kit QIAquick 96 

PCR Purification Kit (Qiagen). Para verificar as amplificações, alíquotas de 5 µl de 

cada reação foram submetidas à eletroforese em gel de agarose 1% (p/v) e 

visualizadas sob luz UV, utilizando-se como marcador de massa molecular o ladder 

100 pb. 

 

Tabela 4 - Genes putativos de Passiflora, códigos, sequências dos primers e tamanhos esperados 
dos amplicons 

Gene ou produto gênico Código Primers foward e reverse 
Amplicon 

(pb) 

Cyclin-dependent protein 
kinase regulator 

CYCD1 
CTCTCCAGGTTTCAGTCTCG 
TTGCTTAGCCCATCACACC 587 

NADP-dependent 
isocitrate 
dehydrogenase  

NDID 
CAAGGTCGCTAATCCCATC 
TTTCTGGTAAGCCGTGTTC 598 

Ethylene response sensor ERS 
GCTTATGCAGTTTGGTGC 
CAGAAAGATCAGGCCAATC 647 

1-aminocyclopropane-1- 
carboxylate oxidase  

ACCO 
AGGATATGGACTGGGAGAGC 
TCGCACCATCTGTTTGAGC 488 

Myo-inositol 1-phosphate 
synthase  MIPS 

AAATGAAGTCCGTCCTGGTG 
GGAGCCAATCCAATACAAGC 565 

Embryo defective 2765 EMB 
TGAGAGTGTTGTGCCAAGC 
GAGGGTTCCTTCTTCATCAC 523 

Lipoxygenase  LOX 
AACATGCCAACCGAGGAC 
TTGATGGACATATCTGGAACC 671 

Glyceraldehyde-3-
phosphate 
dehydrogenase  

G3PD CATCCTTTCTGCGGTGATC 
CTTTCATGCTGCCCTCTG 

595 

1-aminocyclopropane-1- 
carboxylate synthase  

ACCS GTTGGGTACGATCTTGGAC 
CTCAGGGCAGTGAAAAGAG 

592 

Fonte: Adaptado de Emshwiller e Doyle (1999) 

 

 

 



 

 

58 

3.4.3 Marcação, purificação e quantificação das sondas 

 

Para a marcação das sondas foram utilizados, aproximadamente, 100 ng de 

DNA por membrana e o kit “Ready-To-Go DNA Labelling Beads (-dCTP)” (GE-

Healthcare). O DNA foi desnaturado durante 10 min. a 100°C, resfriado 

imediatamente no gelo por 2 min. e, em seguida, centrifugado (brevemente). Neste 

tubo que contêm o DNA foi adicionada a esfera do kit que contém a enzima Klenow, 

os hexanucleotideos dATP, dTTP, dGTP e, cuidadosamente (com os aparatos 

necessários para proteção radiológica), 4,5 µl de [α-33 P] dCTP 50 µCi. Essa solução 

foi vortexada suavemente e deixada por 1 h e 30 min. a 37°C. Após este tempo, a 

sonda foi purificada utilizando o kit "Ilustra Probe Quant G-50 Micro Columms" (GE), 

que retêm os fragmentos de DNA menores que 50 pb e os dNTPs não incorporados. 

Primeiramente, as colunas foram preparadas para receber o DNA e, em seguida, os 

50 µl de sonda marcada foram adicionados à coluna e centrifugados durante 2 min., 

a 14000 rpm. Após recuperar a sonda purificada, foi feita sua contagem utilizando 1 

µl da sonda purificada e 4 ml de líquido de cintilação em tubo específico para o 

contador de cintilação líquida Triathler LSC (Hidex). 

 

3.4.4 Preparação das membranas, pré-hibridização e hibridização 

 

Antes de iniciar a hibridização, as membranas foram incubadas durante 15 

min. em 6X SSC a 50°C. Em seguida, as membranas foram pré-hibridizadas durante 

3 h e 30 min. em 50 ml de tampão de hibridização (6X SSC; 5X Denhardt; 0,5% 

SDS; 100 µg.ml-1 DNA de esperma de salmão desnaturado) a 68°C. As 

hibridizações foram feitas com altas condições de estringência a 68°C, overnight, 

usando 50 ml de tampão de hibridização fresco suplementado com a sonda 

desnaturada. As membranas foram lavadas por 15 min., a 50°C, em tampão 2X SSC 

- 0,1% SDS, seguindo-se uma segunda lavagem a 50°C, por 30 min., em tampão 

0,5X SSC-0,1% SDS. Finalmente, elas foram envoltas em um filme plástico, 

expostas ao General Purpose PhosphorImager Screen (Amersham Biosciences) por 

três dias e, finalmente escaneadas usando o Storm System (Amersham Bioscience), 

com uma resolução de 50 µm. As análises para a identificação dos clones positivos 

foram feitas usando o software HDFR (Incogen). 
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3.4.5 Validação dos clones isolados 

 

Os clones previamente selecionados foram submetidos à validação utilizando 

os primers dos genes correspondentes (Tabela 4). Para tal, o DNA dos clones foi 

extraído utilizando-se o kit NucleoBond® Xtra Maxi/Maxi Plus (Macherey-Nagel), 

como descrito no item 3.3.6. O DNA destes BACs foi usado como template para a 

amplificação dos fragmentos especificados por cada par de primers. As reações 

continham aproximadamente 20 ng de DNA de BAC, 1X de tampão de PCR, 1,5 mM 

de MgCl2, 1 U de enzima Taq DNA polimerase, 0,2 mM de cada dNTP, 0,3 µM de 

cada primer e água ultra-pura para um volume final de 16 µl. As amplificações foram 

realizadas em termociclador utilizando o seguinte programa: desnaturação inicial a 

94 °C por 5 min., seguida de 30 ciclos de 94 °C por 40 s, 54 °C por 40 s e 72 °C por 

1 min., e extensão final a 72 °C por 8 min. Para verificar as amplificações, alíquotas 

de 5 µl de cada reação foram submetidas à eletroforese em gel de agarose 1% (p/v) 

e visualizadas sob luz UV, utilizando-se como marcador de massa molecular o 

ladder 100 pb. 

 

3.5 Estudos cromossômicos em maracujá-azedo 

 

Esta etapa foi realizada no Laboratório de Citogenética Vegetal de Plantas da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e consistiu das seguintes etapas: 

 

3.5.1 Obtenção de preparações metafásicas 

 

3.5.1.1 Germinação de sementes 

 

Os tratamentos foram compostos por eventos de hidratação das sementes e 

escarificação da região oposta ao hilo. Primeiramente, as sementes foram tratadas 

com hipoclorito de sódio 4% durante 20 min. e lavadas com água destilada estéril 

por 20 min. Em seguida, as sementes foram escarificadas fisicamente por meio de 

corte. Após a escarificação, as sementes foram deixadas em uma placa de Petri 

contendo papel filtro embebido de água esterilizada. Este papel filtro era trocado a 

cada dois dias e umidificado diariamente. Elas permaneceram a 23°C, no escuro, 

por 10 horas e a 30°C por 14 horas. Após aproximadamente 10 dias, período 
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necessário para que as raízes atingissem 1 a 3 cm, as raízes foram coletadas e, 

imediatamente, iniciou-se a etapa de pré-tratamento.  

 

3.5.1.2 Pré-tratamento das raízes 

 

As raízes foram mergulhadas em uma solução de 8-hidroxiquinolina (8HQ) 2 

mM, e testadas em diferentes tempos de incubação e temperaturas (Tabela 5). Após 

o tratamento com as condições escolhidas, foi utilizada uma pinça para pegar cada 

raiz, que foi levemente encostada em papel filtro para a retirada do excesso do 8HQ. 

Então, as raízes foram colocadas em frascos escuros contendo uma solução 

fixadora (Carnoy, 3 partes de etanol 100%: 1 parte de ácido acético). Estes frascos 

foram mantidos sob agitação durante 2 h, a temperatura ambiente e, em seguida, a 

solução fixadora foi trocada por uma nova, e as raízes foram mantidas a -20°C. 

 

Tabela 5 – Testes de tempo de incubação e temperatura para a escolha do pré-tratamento com 8HQ 
2 mM para maracujá-azedo 

Tempo de incubação 

(horas) 
Temperatura (°C) 

24 8 

22 10 

20 10 

5 18 

 

3.5.1.3 Preparo das lâminas 

 

Para o preparo das lâminas para os ensaios de FISH, primeiramente, as 

raízes selecionadas (2 raízes por lâmina) foram lavadas durante 5 min., em água 

destilada, por três vezes. Em seguida, elas foram colocadas no centro de uma 

lâmina e digeridas durante 1 h e 30 min., a 37°C, com 8 µl de solução enzimática 

(Pectinase 20%-Celulase 2%) em câmara úmida. Após a digestão, a solução 

enzimática foi retirada com papel filtro e foi acrescentada uma gota de ácido acético 

60%. Após 10 min, se adicionou uma gota de ácido acético 45%, e as raízes foram 

maceradas com o auxílio de duas seringas. Uma lamínula foi colocada em cima 

dessas raízes maceradas, para o espalhamento e esmagamento das células, e a 
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mesma foi retirada em nitrogênio líquido. As lâminas foram então coradas com 8µl 

de fluorocromo DAPI (4'6-diamidino-2-phenylindole) e selecionadas em microscópio 

de epifluorescência Leica DMLB (Leica). As melhores lâminas contendo metáfases 

foram descoradas em Carnoy durante 30 min., em etanol 100% durante 1 h, e foram 

secas durante 30 min. em estufa a 60°C. As lâminas foram então armazenadas a -

20°C até o momento do uso. 

 

3.5.2 Obtenção das sondas 

 

3.5.2.1 Extração de DNA de BACs 

 

A extração do DNA dos BACs foi feita segundo as especificações do 

fabricante do kit Qiagen Plasmid Mini Kit (Qiagen), com adaptações. Um pré-inóculo 

foi preparado a partir da transferência de uma colônia de bactérias crescida em meio 

sólido em placa de Petri, para 2 ml de meio 2YT líquido (1,6 %  bacto-triptona; 1,0 % 

extrato de levedura; 0,5% NaCl pH 7,0) + cloranfenicol (1:2000) em tubos de ensaio 

de 10 ml. A multiplicação bacteriana se deu por, aproximadamente, 6 h a 37ºC, a 

300 rpm, sob agitação. Utilizou-se 1 ml desse pré-inóculo para inocular 20 ml de 

meio 2YT líquido, que cresceu overnight a 37ºC, sob agitação a 300 rpm. Em 

seguida, esses 20 ml foram centrifugados em um tubo tipo falcon a 3000 rpm, por 10 

min., e o sobrenadante foi descartado. O pellet foi ressuspendido, suavemente, em 

2,4 ml de tampão P1 (Tris-Cl 50 mM; EDTA 10 mM, pH 8,0) com RNase (0,1 mg/ml); 

2,4 ml do tampão P2 (NaOH 200 mM; SDS 1%) foram adicionados e misturados por 

inversão até a solução ficar homogênea, e essa solução foi mantida a temperatura 

ambiente por exatos 5 min. Após este tempo, 2,4 ml do tampão P3 gelado (C2H3KO2 

3,0 M, pH 5,5) foram adicionados e misturados por inversão, sendo em seguida, 

incubados em gelo por 5 min. e centrifugados a 14.000 rpm por 10 min. 

Após a centrifugação, o sobrenadante (incolor) foi transferido, 

cuidadosamente, para uma coluna do kit QIAprep spin (Qiagen) previamente 

equilibrada com tampão QBT (750 mM NaCl; 50 mM MOPS  pH 7,0; 15% 

isopropanol;  0,15% Triton X-100). Cada coluna foi lavada com 1 ml de tampão QC 

(1,0M NaCl; 50 mM MOPS, pH 7,0; 15% isopropanol) por quatro vezes. Em seguida, 

o DNA, que ficou preso à coluna, foi eluído adicionando-se 800 µl de tampão QF 

(NaCl 1,25 M; Tris-Cl 50 mM, pH 8,5; isopropanol 15%), aquecido a 65ºC. 
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O DNA foi, então, precipitado com 560 µl de isopropanol à temperatura 

ambiente e centrifugado a 14.000 rpm, durante 30 min. O sobrenadante foi vertido, 

seco a temperatura ambiente, e foi adicionado 1 ml de etanol 70% (a temperatura 

ambiente), e o tubo centrifugado imediatamente a 14.000 rpm por 5 min. O 

sobrenadante foi novamente invertido, seco a temperatura ambiente, ressuspendido 

em 10 µl de Tris HCl 10 mM pH 8,5, e armazenado a −20ºC. 

O DNA recém-extraído e submetido à digestão de 1 µl de DNA com 1U de 

HindIII foi quantificado em gel de agarose 1% (p/v), durante 20 min., a 8 V/cm, 

comparando-se a intensidade das bandas geradas com as bandas do marcador de 

peso molecular de 1 kb (Biolabs). 

 

3.5.2.2 Seleção de clones a serem utilizados como sondas para FISH 

 

Para a seleção dos clones a serem utilizados como sondas nos ensaios de 

FISH, 0,6 µl de cada clone em meio líquido pré-selecionado foi espotado em uma 

membrana de nylon carregada positivamente (Roche) que foi, então, transferida 

para uma placa de Petri contendo LB-agar + 12,5 ug/ml de cloranfenicol. Os clones 

bacterianos cresceram por 17 h a 37°C. Em seguida, esta membrana foi mantida 

durante 4 min. em papel Whatmann 3MM saturado com tampão de desnaturação 

(0,5 M de NaOH; 1,5 M NaCl), tratada durante 10 min. a 100°C com o mesmo 

tampão, e neutralizada  durante 10 min. em papel Whatmann 3 MM saturado com 

tampão de neutralização (1,5 M Tris-HCl pH 7,4, 1,5 M NaCl). Imediatamente, a 

membrana foi incubada a 37°C por 45 min. com 250 mg/l de proteinase K em 100 

mM de Tris-HCl pH 8,0; EDTA 50 mM; NaCl 0,5 M. Finalmente, a membrana foi seca 

por 2 h a 80°C. Esta membrana foi, então, submetida a uma detecção 

quimioluminescente. Primeiramente, ela foi submetida a uma pré-hibridização com 5 

ml de solução DIG Easy Hyb (Roche Applied Science) em tubo adequado, a 37°C 

durante 30 min., e sob agitação suave em forno de hibridização. A solução de pré-

hibridização foi descartada e 5 ml de DIG Easy Hyb acrescido de 125 ng de sonda 

desnaturada de DNA genômico do acesso IAPAR-123 foram adicionados ao tubo 

contendo a membrana. Esta mistura de hibridização permaneceu a 37°C overnight, 

sob agitação suave no forno de hibridização. No dia seguinte, foram realizadas 

lavagens pós-hibridização, que consistiram em retirar do tubo a solução de 

hibridização, e lavar a membrana em 60 ml de uma solução de 2X SSC/0,1% SDS 
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duas vezes, por 5 min., a 68°C, e com uma solução de 0,5X SSC; 0,1% SDS, duas 

vezes, por 15 min. a 68°C. Após as lavagens sob estringência, a membrana foi 

lavada durante 5 min. em 25 ml de tampão de lavagem (0,1 M ácido maléico; 0,15 M 

NaCl; pH 7,5 0,3% v/v; Tween 20%) e incubada em 70 ml de tampão de bloqueio 

(0,1 M ácido maléico; 0,15 M NaCl; NaOH sólido até chegar a pH 7.5), durante 30 

min. Após este tempo, esta solução foi descartada e a membrana foi incubada com 

20 ml de tampão de bloqueio+anticorpo Anti-Digoxigenin-AP – 15.000:1 (Roche 

Applied Science) durante 30 min. A solução de anticorpo foi retirada e a membrana 

lavada duas vezes, por 15 min. cada, com 70 ml de tampão de lavagem. A solução 

foi, então, descartada, e foram adicionados 20 ml de tampão de detecção (0,1 M 

Tris-HCl; 0,1 M NaCl, pH 9.5), durante 5 min. A membrana foi retirada do tubo e 

colocada em uma sacola plástica, onde foram adicionados 500 µl de solução diluída 

de CDP-Star® Reagent (Roche) (0,1% em tampão de detecção) e mantida durante 5 

min. a temperatura ambiente. Após este tempo, foi retirado o excesso de líquido, a 

membrana foi vedada, e prosseguiu-se à etapa de revelação, que foi feita totalmente 

no escuro. O filme de raios-X (Hyper Film ECL -GE) foi cortado no tamanho da 

membrana e o conjunto membrana-filme foi exposto dentro de um cassete digital 

(GE), durante 5 min. Após este tempo, o filme de raios-X foi colocado em uma 

solução de revelação (Kodak) até aparecer a imagem. Então, este foi lavado em 

água e transferido para uma solução fixadora (Kodak) durante 10 min. Finalmente, o 

filme foi lavado em água e secou a temperatura ambiente, para posterior análise. 

 

3.5.2.3 Marcação das sondas 

 

A marcação dos BACs selecionados para o uso como sondas nos ensaios de 

FISH foi feita por nick translation, segundo as recomendações dos fabricantes dos 

kits Nick Translation Mix (Roche) e do Nick Translation System (Invitrogen), com 

algumas modificações. Resumidamente, foram realizadas reações com o volume 

final de 10 µl, onde foram adicionados: 500 ng de DNA (6,8 µl); 0,2 µl de Cy3-dUTP 

1mM ou Cy5-dUTP 1mM; 1µl de dNTPmix-dTTP 0,2 mM e 2 µl de tampão da enzima 

(0,5 U/µl DNA polimerase I e 10 pg/µl DNase I em Tris-HCl pH 7,5; MgCl2, glicerol e 

BSA). As reações foram incubadas a 15oC por 1 a 6 horas até os fragmentos 

gerados estarem entre 200 e 500 pb. Como forma de controle do tamanho dos 

fragmentos, de meia em meia hora, 0,4 µl da reação de nick translation era corrida 
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em um gel de agarose 1% (p/v), por 20 min. a 8 V/cm, juntamente com um marcador 

de peso molecular de 1 kb (Biolabs). Ao atingir o tamanho ideal (entre 200 a 500 pb), 

a reação foi interrompida com 1 µl EDTA 0,5 M, e precipitada overnight com 2 µl de 

acetato de sódio 3M, pH 5,2 e 50 µl de etanol absoluto a -20oC. No dia seguinte, a 

reação foi centrifugada durante 30 min., a 4°C, a 14.000 rpm. O sobrenadante foi 

retirado com uma micropipeta, e foram adicionados 100 µl de etanol 70% a -20ºC. 

Em seguida, essa solução foi centrifugada durante 14.000 rpm por 5 min., o 

sobrenadante foi retirado, e o pellet foi seco na bancada e ressuspendido, 

suavemente, usando-se uma micropipeta em 10 µl de 1X TE pH 8,0.  

 

3.5.2.4 Obtenção do DNA bloqueador Cot 

 

Para a obtenção do DNA bloqueador, seguiu-se o protocolo adaptado de 

Zwick et al. (1997). Aproximadamente 500 µg de DNA genômico puro foi 

fragmentado em pedaços menores que 1 kb utilizando água fervente durante 40 min. 

O tamanho dos fragmentos foi verificado correndo 5 µl do DNA fragmentado em gel 

de agarose 1%, 20 min. a 8 V/cm, e a concentração foi estimada pelo Gene Quant 

(Amershan Biosciences). Em seguida, o DNA foi diluído para a concentração de 0,5 

µg/µl em uma solução de NaCl 0,3M, desnaturado por 10 min., a 95ºC, incubado em 

gelo por 10 segundos e incubado na temperatura de reassociação (Tre) durante 18 

horas e 50 min., a 65°C. 

Após este tempo, foram adicionados 4,2 µl de S1 nuclease 100 U/µl 

(Invitrogen) e 93,8 µl de tampão S1 10X [(0.5 M NaOAc pH 4,5; 45 mM ZnSO04 

(Invitrogen)]. Essa reação foi incubada a 37ºC por 90 min., e o DNA foi lavado 

adicionando o mesmo volume presente no tubo de uma solução de 

fenol:clorofórmio:isoamil 25:24:1 (ΦCIA). Esta solução foi centrifugada a 14.000 rpm 

por 3 min., e a fase aquosa (fase superior) foi pipetada para um tubo novo. O DNA 

foi então precipitado com 2,5X volumes de etanol absoluto a -20 ºC, overnight. Na 

manhã seguinte, os tubos foram centrifugados a 14.000 rpm, por 30 min., a 4°C. O 

sobrenadante foi descartado e 100 µl de etanol 70% foram acrescentados no tubo. 

Uma nova centrifugação foi feita durante 5 min. antes de descartar o sobrenadante 

novamente. O pellet foi seco a temperatura ambiente e ressuspendido em 10 µl de 

1X TE pH 8,0. O DNA foi quantificado pelo Gene Quant (Amershan Biosciences) e 

diluído para a concentração de 5 µg/µl. 
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3.5.3 Hibridização in situ fluorescente 

 

A hibridização in situ fluorescente foi realizada segundo o protocolo descrito 

por Pedrosa et al. (2002), com algumas modificações, e está descrita a seguir: 

 

3.5.3.1 Pré-tratamento das raízes 

 

As lâminas de cromossomos mitóticos foram primeiramente incubadas a 60°C 

durante 30 min. e, após esfriarem, foram incubadas em 50 µl de solução de RNase 

100 µg/ml em 2X SSC (NaCl 300mM; Na3C6H5O7 30 mM; HCl 1N; pH 7,0) por 1 h, a 

37ºC, em câmara úmida pré-aquecida. Após esta etapa, as lâminas foram lavadas 

três vezes, durante 5 min., em 2X SSC. Em seguida, foram incubadas com 100 µl de 

solução de pepsina 10 µg/ml em HCl 0,01N, por 20 min., a 37ºC, em câmara úmida 

pré-aquecida. Para retirar a solução anterior, as lâminas foram lavadas três vezes, 

durante 5 min., em 2X SSC e foram incubadas, em jarro de Coplin, em uma solução 

de formaldeído 3,7% em 1X PBS, por 10 min., a temperatura ambiente. Em seguida, 

foram lavadas três vezes, por 5 min., em 2X SSC. As lâminas foram desidratadas 

em uma série alcoólica: 3 min. em etanol 70% e 3 min. em etanol 100%, e secaram 

por 1 hora a temperatura ambiente. 

 

3.5.3.2 Hibridização in situ  

 

A mistura de hibridização foi realizada com 76% de estrigência, segundo a 

tabela mostrada a seguir (Tabela 6): 

 

Tabela 6 – Reagentes, concentrações e volume utilizados no preparo da mistura de hibridização  

Reagente 
Concentração 

inicial 

Volume 

(µl) 

Concentração 

final 

Formamida 100% 5 50% 

Dextrano sulfato 50% 2 10% 

SSC 20X 1 2X 

DNA bloqueador 5 µg/µl 0-1 0 a 500 ng/µl 

Sonda 50 ng/µl 1-2 5 a 10 ng/µl 

H2O destilada  q.s.p. 10 µl por lâmina  



 

 

66 

A mistura de hibridização foi agitada em vórtex por 10 s aquecida a 75ºC por 10 

min. e transferida para recipiente com gelo por 5 min. A mistura foi centrifugada e 10 

µl foram aplicados em cada lâmina, cobrindo-a com lamínula de vidro (20 mm X 20 

mm). As lâminas foram desnaturadas a 75ºC por 5 min., em termociclador 

(Eppendorf) com adaptador para in situ. Após a desnaturação, a lamínula foi vedada 

na lâmina com cola plástica, e as lâminas incubadas em câmara úmida pré-aquecida 

a 37ºC, por 40 horas. 

 

3.5.3.3 Banhos pós-hibridização 

 

Após a hibridização, a cola plástica foi retirada com uma pinça e as lâminas 

foram mergulhadas em 2X SSC, à temperatura ambiente, por 5 min., até caírem as 

lamínulas. As lâminas foram incubadas: 

� duas vezes em 2X SSC a 42ºC por 5 min., 

� duas vezes em 0,1X SSC a 42ºC por 5 min. (72% de estringência), 

� duas vezes em 2X SSC a 42ºC por 5 min., 

� uma vez em 2X SSC à temperatura ambiente, por 10 min. 

 

As lâminas foram montadas com 8 µl de DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole), 2 

µg/ml em Vectashield (Vector Laboratories), sendo o excesso retirado com papel 

filtro, e a lamínula foi vedada com esmalte incolor, para posterior análises 

microscópicas. 

 

3.5.3.4 Rehibridização de lâminas 

 

As lâminas submetidas ao FISH puderam ser reutilizadas em novas 

hibridizações. Para tal, foram realizadas lavagens para se retirar a sonda anterior 

que consistiram em, primeiramente, remover o esmalte da lâmina hibridizada com 

um estilete, e lavá-las em 4X SSC/0,1% Tween 20, até cair a lamínula. As lâminas 

foram submetidas aos seguintes procedimentos: 

� lavagem três vezes por 30 min. a 1 hora em 4X SSC/0,1% Tween 20, 

� lavagem duas vezes por 5 min. em 2X SSC, 

� desidratação em série alcoólica: 3 min. em etanol 70% e 3 min. em etanol 

96%, 
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� secagem por 30 min. a temperatura ambiente. 

Após estas lavagens, as lâminas foram submetidas a novas hibridizações. 

 

3.5.4 Medições cromossômicas  

 

As imagens foram capturadas por microscópio de epifluorescência Leica 

DMLB, equipada com câmera Cohu, utilizando o software Leica QFISH. Para o 

processamento final, as imagens foram sobrepostas e coloridas artificialmente 

usando-se o software Adobe® Photoshop® versão 10.0, e ajustadas apenas em brilho 

e contraste. O tamanho dos braços cromossômicos foi medido a partir das imagens 

de DAPI, e o tamanho relativo, bem como a razão entre braços foram calculados 

para cinco metáfases mitóticas, usando a ferramenta do Adobe® Photoshop® 10.0.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Construção da biblioteca de maracujá-azedo em BACs 

 

Uma biblioteca de BACs com alta cobertura foi desenvolvida com sucesso 

neste trabalho. Para isso, foi requerido trabalho de alta qualidade em todas as 

etapas da construção, que possui vários pontos críticos para se evitar a quebra do 

DNA de alto peso molecular (aqui designado HMW DNA - High Molecular Weigh 

DNA), e que serão discutidos a seguir. 

 

4.1.1 Isolamento dos núcleos contendo o DNA de alto peso molecular  

 

Protocolos convencionais de extração de DNA tendem a promover quebras 

no DNA em pequenos fragmentos e, com isto, se usados, perde-se a vantagem da 

capacidade de vetores BACs carregarem grandes insertos. Por isso, para a extração 

do HMW DNA, foi necessária a utilização de um protocolo adequado a evitar 

quebras, onde se isolam, primeiramente, os núcleos das células, como será descrito 

adiante.  

Alguns problemas encontrados na tentativa de se isolar o DNA nuclear de 

plantas não são encontrados em pesquisas com animais. Por exemplo, (i) as 

paredes celulares de plantas devem ser fisicamente quebradas ou enzimaticamente 

digeridas sem o prejuízo de integridade dos núcleos, (ii) os cloroplastos devem ser 

separados dos núcleos e/ou preferencialmente destruídos, um processo importante, 

uma vez que as cópias do genoma do cloroplasto podem compreender uma grande 

parte do DNA vegetal, (iii) a presença de compostos secundários voláteis, tais como 

polifenóis, deve ser evitada por interagirem com o DNA nuclear, e (iv) as matrizes de 

carboidratos, muitas vezes formadas após a homogeneização do tecido, devem ser 

evitadas pois servem como uma “armadilha” de núcleos (PETERSON et al., 2000).  

A preparação de núcleos adequados para a construção de uma biblioteca de 

BACs pode ser um dos passos mais difíceis do processo (FRIJTERS et al.,1997; 

WANG et al., 1995). Neste trabalho, primeiramente, isolaram-se os núcleos das 

células, para evitar quebras do DNA durante a extração. Estes núcleos foram 

extraídos de folhas jovens de maracujá-azedo, pois, a utilização de folhas mais 

velhas, em experimentos prévios, resultaram em fragmentos de DNA de tamanho 
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pequeno em pouca quantidade (média de fragmentos de 50 kb, e concentração de 

0,5 ng/µL). São consideradas folhas velhas as que possuem mais de 2 meses de 

idade. Elas são mais escuras e mais grossas, e possuem maiores concentrações de 

polifenóis e carboidratos, justificando, portanto, a obtenção de fragmentos DNA em 

baixa quantidade e de tamanho pequeno. 

Para se evitar a contaminação da biblioteca por cpDNA, os exemplares de 

maracujá-azedo, que tiveram suas folhas utilizadas para a extração, permaneceram 

por cinco dias no escuro. Também, foi adicionada uma solução de 10% v/v de 

TritonX-100 no tampão de extração, durante a preparação dos núcleos, para romper 

rapidamente a membrana da organela (BAIG et al., 2009). Estes cuidados também 

foram adotados em estudos anteriores, sendo observada uma baixa porcentagem de 

contaminação de cpDNA (CHENG et al., 2001; LIU et al., 2001; QU et al., 2003; 

BAIG et al., 2009). 

Diferentemente das extrações comuns de DNA (MURRAY; THOMPSON, 

1980), utilizou-se, nesta extração, tampão de extração resfriado (4°C). A solução 

tampão+núcleos foi suavemente misturada, pois os núcleos ficam extremamente 

frágeis no tampão utilizado, devido à ausência de cátions bivalentes associados com 

uma extrema condição osmótica (ZHAO; STODOLSKY, 2004). 

Como citado, algumas espécies de plantas possuem altas concentrações de 

carboidratos e polifenóis, como o amendoim, por exemplo. Estas substâncias 

resultam, durante a extração dos núcleos, em um extrato de alta viscosidade, que é 

difícil de ser filtrado, aumentando consideravelmente o tempo de exposição dos 

núcleos à ação de substâncias oxidantes (GUIMARÃES et al., 2008). Para reduzir a 

contaminação do DNA com carboidratos e polifenóis, se incluiu, nesta etapa, a 

combinação do tampão de extração contendo PVP-40 e filtração em membranas 

Miracloth.  

Os núcleos isolados foram colocados em cubos de agarose que fornecem 

suporte físico para prevenir a quebra do DNA e, então, incubados em tampão de 

extração contendo proteinases para digerir proteínas e detergente para emulsificar 

os lipídeos nucleares. Ainda, toda manipulação do HMW DNA foi feita utilizando 

ponteiras com orifícios largos (cortadas), evitando-se assim, a quebra mecânica. 

Utilizando estes cuidados, obtiveram-se 35 cubos (Figura 7) contendo HMW DNA e 

em alta quantidade. 
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Figura 7 – Cubos de agarose com os núcleos de maracujá-azedo, contendo HMW DNA 

 

4.1.2 Digestão 

 

Após a extração dos núcleos, a construção da biblioteca de BACs requer a 

clivagem do DNA em fragmentos com elevado peso molecular por ação de enzimas 

de restrição. Aqui, foram selecionados fragmentos entre 80 a 200 kb e, para a sua 

obtenção, o HMW DNA foi submetido à digestão parcial. O teste com concentrações 

crescentes de HindIII exigiu que, primeiramente, os cubos de agarose fossem 

submetidos à clivagem mecânica (com o auxílio de uma lâmínula de vidro), visando 

aumentar a superfície de contato do HMW com a enzima de restrição. Nos cubos de 

agarose, os HMW DNAs foram parcialmente digeridos com uma enzima de restrição.  

A quantidade crescente de HindIII mostrou um claro padrão de aumento de 

digestão, sendo as concentrações de 1, 1,4 e 2 U/ml selecionadas para serem 

utilizadas nos ensaios finais visando à digestão parcial do HWM DNA (Figura 8). 

Uma pequena degradação do DNA foi observada no plug controle (0 - incubação a 

37°C, sem enzima de restrição). Ainda, foi observada digestão total no plug “200”, 

que serviu de controle, já que uma alta concentração de enzima (200 U/ml) foi 

usada. 
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Figura 8 – Resultado do teste de digestão por restrição com HindIII do HMW DNA de maracujá-

azedo. A primeira e a última canaleta contêm o marcador de peso molecular 

PFGE/lambda. Da 2a até a 12a canaleta estão as amostras digeridas com concentrações 

crescentes de HindIII 

 

O uso de uma enzima de restrição adequada, em concentração ideal, é 

importante porque cada enzima reconhece sítios de restrição que são distribuídos 

em diferentes frequências nos genomas dos organismos (LEWIN et al., 2007). Feito 

isto, procedeu-se a digestão de 14 cubos contendo o HMW DNA.  

Após a digestão, a seleção dos fragmentos por tamanho foi feita por 

eletroforese de campo pulsado. Dois ciclos de seleção são recomendados para 

obter fragmentos de tamanhos maiores, uma vez que o segundo ciclo de seleção 

elimina pequenos fragmentos de DNA, que podem ter ficado “presos” aos 

fragmentos na primeira seleção (NAKAMURA et al., 1997).  

Os resultados do primeiro ciclo de seleção foram satisfatórios, pois se 

eliminou uma grande quantidade de HWM DNA de tamanhos maiores que 200 kb e 

menores que 80 kb (Figura 9). Três blocos de agarose contendo o HMW DNA foram 

excisados do gel em regiões entre: 200 a 160 kb (Bloco 1), 160 a 120 kb (Bloco 2), e 
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120 a 80 kb (Bloco 3). Os três blocos de agarose foram então sujeitos à segunda 

etapa de seleção (Figura 10) e eletroeluídos.  

 

 
Figura 9 – Gel de agarose parcialmente reconstruído. A porção do gel não visível continha 

fragmentos de tamanho entre 80 a 200 kb, usados no 2º ciclo de seleção. Na primeira e 
última canaletas, visualiza-se o marcador de peso molecular PFGE 

 

Esses procedimentos permitiram a geração de uma biblioteca de insertos 

grandes, com uma distribuição de tamanho estreita, aumentando a eficiência de 

transformação desses grandes insertos nos clones de BACs.  
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Figura 10 – Gel de agarose parcialmente reconstruído depois do 2o ciclo de seleção. Os blocos 1, 2 e 

3 (não visíveis) continham fragmentos de tamanhos entre 80 a 200 kb. Nas canaletas 
indicadas por “L” visualiza-se o marcador de peso molecular PFGE 

 

A opção pela eletroeluição resultou em altas concentrações de HMW DNA 

nos isolamentos dos blocos 2 e 3 (3ng/µl e 2ng/µl), e baixa concentração no 

isolamento do bloco 1 (0,3 ng/µl) (Figura 11). Esta baixa concentração pode ter sido 

devido a erros durante a recuperação do HMW DNA na eletroeluição, uma vez que 

havia uma alta quantidade de HMW DNA neste bloco.  

 

 
Figura 11 – Estimativa em gel de agarose da concentração do HMW DNA eluído (canaletas 1 a 3), 

por comparação com DNAs do fago λ (canaletas 4 a 13). Os números correspondem às 
concentrações em ng 

 

4.1.3 Seleção dos recombinantes e estimativa do tamanho dos insertos 

 

Após a conclusão da etapa de isolamento e quantificação do HMW DNA, 

prosseguiu-se para as etapas de ligação e transformação utilizando o DNA derivado 

dos três blocos. A baixa quantidade de HMW DNA derivada do bloco 1 resultou em 

uma baixa eficiência de transformação, com aproximadamente 224 colônias em 100 

µl de transformado plaqueado (Figura 12.1). Portanto, este HMW DNA transformado 
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não foi utilizado nas etapas subsequentes da construção da biblioteca de BACs. Já 

as transformações realizadas com o HMW DNA derivado dos blocos 2 e 3 

mostraram-se eficientes, com uma estimativa de 2400 e 2480 clones em 100 µl, 

respectivamente (Figuras 12.2 e 12.3), que foram utilizadas nas etapas 

subsequentes. 

 
Figura 12 – Resultado dos testes para avaliar a eficiência de transformação, utilizando 100 µl de 

transformantes derivados do bloco 1, 2 e 3, em placas de Petri contendo LB-ágar+X-
gal+IPTG 

 

O número esperado e ideal de colônias por placa, a partir de 100 µl de 

transformado plaqueado, é de 1500 a 2000 (ZHAO; STODOLSKY, 2004). O sistema 

computacional utilizado para replicar as colônias (QSoftXP Picking) diferencia as 

colônias brancas (com insertos) das azuis (sem insertos). O sistema exclui colônias 

azuis e aquelas que cresceram muito próximas. Se mais do que duas colônias 

crescerem próximas, elas não serão repicadas pelo robô (Q-PixII XT - Genetix). 

Portanto, não são desejáveis altas concentrações de colônias por placa, bem como 

baixas densidades de colônias, pois isto deixa o trabalho pouco eficiente, sendo 

necessária uma quantidade muito grande de placas e muitos ciclos de repicagem 

pelo Q-PixII. 

Mesmo quando uma ligação resulta em uma boa quantidade de clones 

recombinantes (> 200 clones por µl de ligação), como nos blocos 2 e 3, isto não 

necessariamente implica que houve uma ligação de boa qualidade para a 

construção da biblioteca de BACs. Uma biblioteca de boa qualidade, como já 

discutido, necessita ter insertos de grande tamanho, com representação adequada 

do genoma alvo, e uma baixa quantidade de clones “vazios”, ou seja, clones de 

coloração branca, mas que não possuem insertos (ZHANG et al., 2012).  
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Sendo assim, foi essencial determinar os tamanhos dos insertos e a 

porcentagem de clones “vazios”, já que a ligação rendeu uma quantidade alta de 

clones brancos. Isso foi feito analisando a presença e o tamanho de insertos de 86 

clones aleatórios da biblioteca, por restrição com a enzima NotI. Desses, 41 

continham HMW DNA do bloco 2 e 43 do bloco 3 (Figura 13). Nesta amostra, o 

número de clones sem inserto ou amostra sem vetor+inserto foi igual a 2 (0,02%). A 

maior parte das bibliotecas de BACs publicadas possui uma frequência de clones 

“vazios” menor que 5%, embora existam relatos de bibliotecas com frequências de 

10% (COYNE et al., 2007; ZHANG et al., 2012). 

 
Figura 13 – BACs derivados do bloco 2 (emcima) e 3 (embaixo) após a digestão com a enzima NotI, 

Na primeira e última canaleta visualiza-se o marcador de peso molecular PFGE (L), e V 
indica o vetor de 7,5 kb. As setas em vermelho indicam os clones sem inserto ou a 
ausência dos mesmos 
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As análises para determinar a distribuição de tamanho dos insertos revelaram 

que 87% dos clones tiveram insertos maiores do que 90 kb, tendo sido observados 

fragmentos de 50 até 196 kb (Figura 14). A média do tamanho dos fragmentos 

derivados do bloco 2 foi 112 kb, e do bloco 3 foi 104,5 kb; a média geral foi de 108 

kb. Isto indica que os cuidados tomados na construção da biblioteca de maracujá-

azedo para evitar a quebra do HMW DNA foram eficientes. 

 

 
Figura 14 – Distribuição do tamanho (em kb) dos insertos na biblioteca de BAC de maracujá-azedo  
 

Muitas bibliotecas genômicas com tamanhos de insertos entre 100 a 200 kb 

vêm sendo construídas e utilizadas em diversas pesquisas genômicas. Em frutíferas, 

particularmente em pêra, uma biblioteca construída usando o mesmo vetor (pIndigo) 

e a mesma enzima (HindIII) que no presente trabalho, mostrou fragmentos de 

tamanhos entre 25 a 150 kb, com uma média de 105 kb, sendo que 79% dos clones 

continham insertos maiores que 100 kb (COYNE et al., 2007). 

O tamanho do genoma de Passiflora foi estimado em, aproximadamente, 1,6 

pg ou 1563 Mpb, por complemento haplóide (SOUZA et al., 2004). Observando-se 

esta estimativa, seriam necessários 14.472 clones para se ter o genoma todo 

clonado (com insertos de tamanho igual a 108 kb). Entretanto, devido à redundância, 

estimou-se ser necessário um maior número de clones. Sendo assim, foram gerados 

82.944 clones, o que corresponde a uma densa cobertura de ~6X. Isso significa que 

a probabilidade de se isolar uma sequência de cópia única desse genoma é maior 

que 99,69%, segundo a distribuição de Poisson: [(N=log (l-P) /log (G-l/n)]. 

Considerando uma média de inserções em BACs de 100 kb foram 

necessários 7.000 e 23.000 clones, respectivamente, para cobrir os genomas de 
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Arabidopsis thaliana (125 Mb) e do arroz (450 Mb) (CHOI et al., 1995; ZHANG et al., 

1996). No entanto, para espécies com grandes genomas, tais como a cevada (5.000 

Mb) e o trigo diplóide (5.600 Mb), foram requeridos 250.000 e 280.000 clones, 

respectivamente, para uma cobertura semelhante (LIJAVETZKY et al., 1999; YU et 

al., 2000; CENCI; CHANTRET; KONG, 2003). 

Os clones de uma biblioteca de BAC podem ser individualmente dispostos em 

placas contendo até 384 clones. Isto fez com que as bibliotecas de HMW DNA 

fossem transformadas em "verdadeiras bibliotecas”, já que todos os clones são 

dispostos individualmente e etiquetados com nome e código de barras. Com isto, 

elas podem ser individualmente identificadas e compartilhadas entre pesquisadores. 

A biblioteca de BACs do maracujá-azedo aqui construída se inicia com o código 

Ped-B-Flav-35821 indo até Ped-B-Flav-36036. Como cada placa é dividida em 

colunas identificadas por letras, e colunas numeradas, cada clone é facilmente 

identificado e isolado. 

Portanto, para a pesquisa genômica, é muito mais conveniente se utilizar 

bibliotecas de grandes insertos organizadas do que bibliotecas de pequenos 

insertos. Os clones de interesse podem ser obtidos muito mais rapidamente e as 

bibliotecas de BACs têm tornado possível a condução de diversos experimentos que 

são difíceis (ou impossíveis) quando se utiliza uma biblioteca convencional de 

pequenos insertos. Isto inclui, por exemplo, o “chromosome walking” em um grande 

genoma.  

 

4.2 Screening da biblioteca para o isolamento e validação de clones contendo 

sequências de cpDNA, mtDNA e gênicas de maracujá-azedo 

 

Existem dois métodos de screening de uma biblioteca de BAC para uma 

sequência ou gene de interesse: amplificação por PCR de pools de DNA isolados 

dos clones (GREEN; OLSEN, 1990), e filtros de alta densidade (WOO et al., 1994). 

Para a seleção por PCR de pools de BACs, é necessário um agrupamento 

(pooling) da biblioteca, envolvendo combinações de placas. Essa combinação é feita 

de forma que um mínimo de reações de amplificação seja realizado para a 

identificação de um clone específico dentro da biblioteca (GREEN; OLSEN, 1990). A 

técnica de PCR e o condensamento da biblioteca, através dos pools, representando 

vários grupos de clones, propiciam uma forma rápida de seleção e caracterização da 
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biblioteca, sendo possível encontrar uma única sequência alvo (GARDINER et al., 

2004). Entretanto, a produção desses pools requer tempo e tem custo relativamente 

elevado, além do gasto com altas quantidades de primers para realizar a busca das 

sequências de interesse.  

Portanto, em espécies que não possuem esse pool de clones, como o caso 

do maracujá-azedo, utiliza-se a segunda estratégia, ou seja, filtros de alta densidade 

ou macroarrays. No presente trabalho, utilizou-se o padrão de matrix 6 x 6 e, assim, 

foi possível se obter todos os clones "espotados" em apenas duas membranas de 

22,2 x 22,2 cm.  

O screening com as sondas de DNA cloroplastidial e mitocondrial, isoladas via 

PCR (Figura 15), e marcadas radioativamente, permitiram a identificação de 35 e 5 

clones, respectivamente (Figura 16). Estes resultados são consistentes com a baixa 

frequência de contaminação com DNA cloroplastidial e mitocondrial (0,4 – 0%) 

relatadas em recentes caracterizações de bibliotecas de BACs construídas para 

plantas (COYNE et al., 2007; GUIMARÃES et al., 2008; LIN et al., 2011; RAMPANT 

et al., 2011). 

 

 
Figura 15 – Gel mostrando os resultados da amplificação de cpDNA e mtDNA, utilizando como 

template o DNA genômico de maracujá-azedo. As canaletas 1 a 3 mostram o DNA 
amplificado com os primers de genes cloroplastidiais psbA, psbD e ndhb, 
respectivamente, e as canaletas 4 a 6 mostram o DNA amplificado com os primers de 
genes mitocondriais ccb256, ccb452 e cox3, respectivamente. Nas canaletas tc e tm 
foram usados os primers de psbA e ccb256 e o DNA de eucalipto como template. 
Concentrações padrões de 5 a 55 ng de DNA de fago λ são mostradas após o 
marcador de peso molecular (“L”) 
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Não existem estudos sobre a caracterização do DNA de organelas de 

espécies de Passiflora. Portanto, a detecção destes clones representam ferramentas 

importantes para investigar a estrutura desses genomas em estudos futuros.  

O screening com sondas gênicas permitiram a identificação de 78 clones 

positivos. Como exemplo, na figura 17 podemos observar a hibridização com as 

sondas dos genes ACCO, LOX e EMB. Todos os clones selecionados foram 

isolados, submetidos à validação via PCR com um par de primers específico para 

reconhecer cada gene (Tabela 4 - Material e Métodos), e demonstraram produtos de 

tamanhos preditos para pelo menos, um dos genes-alvo (Figuras 18 a 26). 

 

 

 

Figura 16 – Screening da biblioteca de maracujá-azedo utilizando como sonda os genes 
cloroplastidiais psbA, psbD e ndhb (a) e os genes mitocondriais ccb256, ccb452 e 
cox3 (b) 

 

 

a 

b 
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Figura 17 – Screening da biblioteca de maracujá-azedo utilizando como sonda os genes ACCO, LOX 

e EMB 

 

Encontraram-se nove clones contendo os produtos da PCR com os primers 

específicos para o gene ERS (Ethylene response sensor - Figura 18), 14 clones para 

o gene G3PD (Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase - Figura 19), 18 clones 

para o gene ACCO (Aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase - Figura 20), 7 clones 

para o gene MIPS (Myo-inositol 1-phosphate synthase - Figura 21), 5 clones para o 

gene NDID (NADP-dependent isocitrate dehydrogenase - Figura 22), 7 clones para o 

gene CYCD1 (Cyclin-dependent protein kinase regulator - Figura 23), 8 clones para 

o gene EMB (Embryo defective 2765 - Figura 24) e 10 clones para o gene LOX 

(Lipoxygenase - Figura 25). Na amplificação usando os primers para o gene ACCS 

(Figura 26), todos os clones apresentaram-se positivos. Estes dados foram 

descartados, pois, provavelmente, devia se tratar de contaminação.  

 

 
Figura 18 – Validação dos clones, utilizando primers específicos para o gene ERS. As setas indicam 

os amplicons dos clones positivos. Na canaleta "L" visualiza-se o marcador de peso 
molecular, na canaleta "G" o DNA genômico de maracujá-azedo (controle positivo), e na 
canaleta "C" está o controle negativo 
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Figura 19 – Validação dos clones, utilizando primers específicos para o gene G3PD. As setas indicam 

os amplicons dos clones positivos. Na canaleta "L" visualiza-se o marcador de peso 
molecular, na canaleta "B" o DNA genômico de maracujá-azedo (controle positivo), e na 
canaleta "C" está o controle negativo 

 

 
Figura 20 – Validação dos clones, utilizando primers específicos para o gene ACCO. As setas 

indicam os amplicons dos clones positivos. Na canaleta "L" visualiza-se o marcador de 
peso molecular, na canaleta "G" o DNA genômico de maracujá-azedo (controle 
positivo), e na canaleta "C" está o controle negativo 

 

 
Figura 21 – Validação dos clones, utilizando primers específicos para o gene MIPS. As setas indicam 

os amplicons dos clones positivos. Na canaleta "L" visualiza-se o marcador de peso 
molecular, na canaleta "G" o DNA genômico de maracujá-azedo (controle positivo), e na 
canaleta "C" está o controle negativo 

 

 
Figura 22 – Validação dos clones, utilizando primers específicos para o gene NDID. As setas indicam 

os amplicons dos clones positivos. Na canaleta "L" visualiza-se o marcador de peso 
molecular, na canaleta "G" o DNA genômico de maracujá-azedo (controle positivo), e na 
canaleta "C" está o controle negativo 
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Figura 23 – Validação dos clones, utilizando primers específicos para o gene CYCD1. As setas 

indicam os amplicons dos clones positivos. Na canaleta "L" visualiza-se o marcador de 
peso molecular, na canaleta "G" o DNA genômico de maracujá-azedo (controle 
positivo), e na canaleta "C" está o controle negativo 

 

 
Figura 24 – Validação dos clones, utilizando primers específicos para o gene EMB. As setas indicam 

os amplicons dos clones positivos. Na canaleta "L" visualiza-se o marcador de peso 
molecular, na canaleta "G" o DNA genômico de maracujá-azedo (controle positivo), e na 
canaleta "C" está o controle negativo 

 

 
Figura 25 – Validação dos clones, utilizando primers específicos para o gene LOX. As setas indicam 

os amplicons dos clones positivos. Na canaleta "L" visualiza-se o marcador de peso 
molecular, na canaleta "G" o DNA genômico de maracujá-azedo (controle positivo), e na 
canaleta "C" está o controle negativo 

 

 
Figura 26 – Validação dos clones, utilizando primers específicos para o gene ACCS. As setas indicam 

os amplicons dos clones positivos. Na canaleta "L" visualiza-se o marcador de peso 
molecular, na canaleta "G" o DNA genômico de maracujá-azedo (controle positivo), e na 
canaleta "C" está o controle negativo 
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Os dados de hibridização demonstraram a utilidade da biblioteca construída 

no presente trabalho, na facilitação do isolamento de genes e validação da cobertura 

do genoma da espécie. Estes clones que foram validados foram isolados e 

rearranjados em uma nova placa, conforme demonstrado na Figura 27. 

 

 
 

Figura 27 – Rearranjo dos clones contendo oito genes de maracujá-azedo e validados via PCR 

 

4.3 Obtenção e marcação das sondas utilizadas nas etapas de FISH 

 

Os clones que foram validados e isolados na etapa anterior foram então 

submetidos às etapas de isolamento e marcação para uso em FISH. 

Clones contendo insertos de grande tamanho podem abrigar sequências 

repetitivas que, por sua vez, podem impedir a visualização e a localização de 

sequências de cópia única (JIANG; GILL, 1996). Portanto, foi necessária a 
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realização de um teste, por dot-blot, para quantificar o DNA repetitivo em cada clone 

selecionado. Assim, o DNA desnaturado de cada BAC selecionado foi "espotado", 

seguindo o mesmo padrão da placa de rearranjo (Figura 27), em uma membrana e 

submetido à hibridização utilizando a fração Cot-100, derivada do genoma de 

maracujá-azedo (Figura 28), que corresponde à fração repetitiva do genoma isolada 

no presente trabalho. 

Os clones que apresentaram sinais mais fracos de hibridização foram, então, 

selecionados, isolados e marcados para serem utilizados como sonda para FISH: 

135G05 (gene EMB), 79I13 (gene LOX), 215I08 (gene G3PD), 63N22 (gene NDID), 

125I23 (gene CVCD), 134H15 (gene ACCO), 170O10 (gene MIPS) e 198H23 (gene 

ERS). Anteriormente a esta pré-seleção, outros clones tinham sido selecionados 

aleatoriamente: 187G07 (gene EMB), 209G15 (gene LOX), 191K22 (gene ACCO) e 

178K06 (gene MIPS). 

 

 
Figura 28 - Hibridização dos clones contendo genes putativos de maracujá-azedo com uma sonda de 

DNA repetitivo (fração Cot-100 do genoma) 
 

A extração dos insertos dos BACs é feita de forma semelhante à extração de 

DNA plasmidial, técnica comumente conhecida como miniprep. Entretanto, esta 

extração, em geral, é mais difícil pelo fato de apenas uma cópia do BAC estar 

presente por célula. O rendimento é, portanto, muito menor e, frequentemente, pode 

haver contaminação por DNA fragmentado, visível como um rastro em eletroforese 

em gel de agarose. Por isso, a utilização de kits para a miniprep com colunas de 
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purificação é bastante conveniente. Altas concentrações de DNA, variando de 50 

ng/µl até 400 ng/µl foram obtidas usando-se estes kits (Figura 29). 

 
Figura 29 - Quantificação de 1µl de DNA resultante da miniprep de diversos clones, digerido com a 

enzima HindIII, cuja concentração variou de 50 ng/µl (2a canaleta) até 400 ng/µl (5a 
canaleta). Na última canaleta visualiza-se o marcador de peso molecular utilizado, 
também, para a quantificação das amostras 

 

A marcação dos BACs para uso como sonda foi feita por nick translation, da 

mesma forma que para outras sondas geradas a partir de segmentos maiores que 

200 pb. Diferentes moléculas marcadoras podem ser utilizadas, inclusive fluoróforos 

acoplados a nucleotídeos, como o Cy3-dUTP. Embora essa marcação direta não 

permita a amplificação do sinal, a ausência de background oriundo da detecção leva 

a um melhor contraste entre o sinal fraco e o fundo, tornando a visualização do sinal 

mais clara. 

A reação de nick translation foi feita marcando-se 1 µg de DNA, que mostrou-

se limpo e razoavelmente bem quantificado. Finalmente, uma boa marcação da 

sonda só é assegurada se o tamanho dos fragmentos gerados pela polimerização 

for acompanhado por eletroforese em gel de agarose. Espera-se encontrar 

fragmentos de 200 a 500 pb (Figura 30).  

 

 
Figura 30 – Digestão do inserto dos BACs 17N01 (à esquerda) e 178K06 (à direita), visando obter 

fragmentos de tamanho adequado para a marcação por nick translation. Na última 
canaleta visualiza-se o marcador de peso molecular 
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4.4 Estudos cromossômicos em maracujá-azedo 

 

4.4.1 Obtenção de raízes e preparações metafásicas 

 

Uma questão importante colocada por citogeneticistas é qual deve ser o grau 

de condensação dos cromossomos para se definir o cariótipo e mapeamento por 

FISH. Os cromossomos mitóticos metafásicos são os mais utilizados, por que as 

pontas de raízes são facilmente obtidas em diversas espécies de plantas (JIANG; 

GILL, 2006). Este foi o tipo celular utilizado no presente trabalho, pela facilidade de 

germinar sementes de maracujá-azedo em laboratório. 

A germinação de sementes, segundo Bewley e Black (1994) e Castro, 

Bradford e Hilhorst (2004) é um processo composto por três fases, quais sejam, 

embebição (fase I), ativação dos processos metabólicos requeridos para o 

crescimento do embrião (fase II) e iniciação do crescimento do embrião (fase III). A 

duração de cada fase depende de propriedades inerentes à semente, como a 

permeabilidade do tegumento, composição química e o tamanho das sementes e, 

também, das condições durante a embebição, como temperatura, composição do 

substrato e presença de reguladores vegetais (CARVALHO; NAKAGAWA, 2000).  

As sementes de maracujá-azedo não requerem limpeza, secagem ou 

armazenamento antes da semeadura. Porém, a remoção da polpa e a lavagem das 

sementes aceleram a sua germinação. Observou-se, em testes iniciais de 

germinação de sementes envoltas pelo arilo, uma alta taxa de desenvolvimento de 

fungos, o que acarretou a morte das sementes e a perda de material. 

Posteriormente, as sementes foram lavadas, diversas vezes, para se extrair 

manualmente o arilo, tratadas com hipoclorito de sódio 4% (v/v) durante 20 min., e 

lavadas com água destilada esterilizada, durante 20 min. Desta forma, reduziu-se 

drasticamente a contaminação por fungos, aumentando a taxa de germinação. Os 

tratamentos foram compostos por eventos de hidratação das sementes e 

escarificação da região apical. Esses tratamentos foram escolhidos baseando-se em 

experimentos levando à quebra de dormência para diferentes espécies de Passiflora 

(ELLIS; HONG; ROBRECHTD, 1985; ESPINOSA et al., 1992; MELO, 1999; 

ALEXANDRE et al., 2004; DELANOY et al., 2006). Tsuboi e Nakagawa (1992) 

observaram que a escarificação com lixa promoveu uma maior germinação e vigor 

de sementes de maracujá-azedo. Ainda, as sementes permaneceram a 23°C, no 
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escuro, durante 10 horas, e a 30°C durante 14 horas, conforme sugerido por Ferreira 

(1998), com algumas adaptações. 

Outro fator importante para a germinação é a composição do substrato onde 

as sementes serão germinadas. No presente trabalho, a manutenção das sementes 

em papel filtro umedecido levou a uma alta taxa de germinação, maior que 80%. 

Esta taxa se deve a cuidados na condição das sementes, com troca de papel filtro a 

cada dois dias, e umidificação diária, com água esterilizada. Todos esses cuidados 

resultaram em germinações a partir de 7 dias, com uma média de 10 dias para obter 

raízes de 1 cm, tamanho ideal para se iniciar as etapas de pré-tratamento (Figura 

31).  

 

 
Figura 31 - Sementes de maracujá-azedo em papel umidecido, após 8 dias de incubação 

 

Segundo Guerra e Souza (2002), os meristemas destacados da planta e 

mantidos em ambiente úmido continuam seus ciclos celulares, normalmente, 

durante horas, ou mesmo, dias, dependendo do órgão de origem. Daí a importância 

de se pré-tratar, adequadamente, os meristemas para a análise cromossômica. As 

substâncias utilizadas atuam (i) bloqueando o ciclo mitótico em metáfase, 

acarretando um acúmulo de células neste estágio, (ii) provocando maior contração 

cromossômica, permitindo melhor visualização das constrições primárias e 

secundárias e, consequentemente, proporcionando melhor definição da morfologia 

cromossômica, e (iii) produzindo um maior espalhamento cromossômico, devido à 

destruição ou inibição das fibras do fuso (WALKER, 1973; GUERRA, 1986; 

SHARMA; SHARMA, 1999; SINGH, 1993).  
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Vários testes foram feitos a fim de se obter uma boa morfologia 

cromossômica, sendo que a concentração de 8-hidroxiquinolina (8-HQ) de 2 mM e o 

tempo de 5 h, a 18°C, foram adequados. Temperaturas mais elevadas com essa 

substância podem causar aderências cromossômicas (SINGH, 1993).  

A principal finalidade da fixação é permitir a precipitação das proteínas, 

mantendo a forma e estrutura do conteúdo celular sem causar qualquer distorção 

dos componentes celulares da raíz, promovendo, assim, a conservação por longos 

períodos, sem que a amostra sofra decomposição. Por isso é importante a utilização 

de um fixador que penetre rapidamente no tecido, pois esta é uma etapa bastante 

crítica para a obtenção de bons resultados, especialmente quando se pretende, 

posteriormente, aplicar técnicas de bandamento cromossômico e hibridização in situ 

(GUERRA; SOUZA, 2002). No presente trabalho, o fixador em solução de 3 partes 

de etanol para 1 parte de ácido acético mostrou-se adequado. 

A condição de hidrólise mais adequada, mediante digestão enzimática com 

celulase (Sigma) a 2% e pectinase (Sigma) a 20%, a 37°C, durante 1h e 30 min., 

usada neste trabalho, coincidiu com aquela sugerida em protocolos rotineiros 

usados em diversas espécies vegetais (GUERRA; SOUZA, 2002). Nesta etapa, 

objetiva-se o rompimento da parede celular de forma a propiciar condições 

adequadas para o espalhamento cromossômico, além de possibilitar a contagem 

cromossômica, sendo fundamental para o sucesso da aplicação da técnica de 

hibridização de DNA in situ (GUERRA; SOUZA, 2002; PEDROSA-HARAND; 

GUERRA, 2004). 

A remoção da parede celular possibilitou a visualização de cromossomos 

íntegros e espalhados sobre as lâminas. A qualidade dos cromossomos também foi 

observada em função da ausência de sobreposição e por estarem no mesmo plano 

focal. Tais características nem sempre são observadas em preparações 

cromossômicas realizadas com a técnica convencional de esmagamento, devido à 

presença de fragmentos celulares, como restos de parede celular. Esse 

procedimento vem sendo aplicado por diferentes autores na preparação de lâminas 

metafásicas, em maracujá-azedo (MAYEDA, 1997; SOARES-SCOTT, 1998; MELO; 

CERVI; GUERRA, 2001; CUCO; MONDIN; VIEIRA; AGUIAR-PERECIN, 2003; 

MELO; GUERRA, 2003). 
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4.4.2 Estabelecimento do cariótipo 

 

Visualizaram-se metáfases completas com 18 cromossomos individualizados, 

sem sobreposição, no mesmo plano de foco da lâmina e com constrições primárias 

e secundárias definidas (Figura 32), facilitando a montagem dos cariogramas e a 

classificação dos pares cromossômicos. 

Este número cromossômico (2n = 18) coincide com o de um grande número 

de espécies de Passiflora, incluindo as espécies do mesmo subgênero que o 

maracujá-azedo (subgênero Passiflora): P. incarnata, P. edmundoi, P. kermesia, P. 

nitida, P. laurifolia, P. amethystina, P. caerulea, P. elegans, P. gilberti, P. cincinnata, 

P. edulis Sims. f. edulis, P. filamentosa, P. alata,  P. quadrangularis, P. seemannii, P. 

malacophylla, P. setacea, P. actinia, P. galbana, P. jilekii, P. mucronata, P. ligularis, 

P. maliformis (veja revisão de SOUZA; PEREIRA; VIEIRA, 2008). Coincide, também, 

com os trabalhos publicados com a mesma espécie aqui estudada, o maracujá-

azedo (STOREY, 1950; OLIVEIRA, 1996; MAYEDA, 1997; SOARES-SCOTT, 1998; 

MELO; CERVI; GUERRA, 2001; CUCO; VIEIRA; AGUIAR-PERECIN, 2003; MELO; 

GUERRA, 2003; PRAÇA et al., 2008). 

 

 
 Figura 32 – Metáfase mitótica de maracujá-azedo mostrando 2n = 18 cromossomos corados com 

DAPI (4',6-diamidino-2-phenilindole) 
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As espécies de Passiflora podem ser divididas em quatro grupos cariológicos, 

representados por x = 6, x = 9, x = 10 e x = 12 (MELO; GUERRA, 2003). A maior 

parte apresenta 2n = 12 ou 18, mas 2n = 14, 20, 22, 24, 36, 72 e 84 também foram 

encontrados em espécies nativas e introduzidas no Brasil. Isto indica a ocorrência de 

mecanismos evolutivos por disploidia (por exemplo, 2n + 2 = 22) e poliploidia (2n = 

4x = 36) (MAYEDA et al., 1997). Alguns autores sugerem que as espécies com 2n = 

12 seriam as mais primitivas, ou ancestrais dos maracujazeiros, enquanto as 

espécies do grupo 2n = 18 seriam originárias de uma possível triploidização do 

número básico x = 6. Esta hipótese, entretanto, não condiz com a microsporogênese 

normal e elevada fertilidade encontrada nas espécies com 2n = 18, uma vez que os 

triplóides apresentam meiose irregular e esterilidade elevada, derivadas de 

anormalidades meióticas durante o pareamento e a segregação cromossômica. 

Ainda, Melo, Cervi e Guerra (2001) sugeriram que o número x = 9 seria derivado de 

x = 6 por poliploidia (de x = 6 a x = 12) seguida de disploidia reducional (x = 12 a x = 

9), considerando, dessa forma, as espécies com 2n = 18 como diplóides. 

A montagem dos cariogramas, feita a partir das análises do comprimento 

absoluto e da relação de braços (Tabela 7), e a observação microscópica da 

morfologia dos pares cromossômicos, bem como a sua organização em ordem 

decrescente de tamanho, possibilitaram a classificação dos cromossomos de 

maracujá-azedo. Foram observados sete pares metacêntricos (2 a 7 e 9) e dois 

pares submetacêntricos (1 e 8) (Figura 33 e Tabela 7). Observou-se a presença de 

constrição secundária na porção subterminal do braço longo do cromossomo 8 e na 

porção subterminal do braço curto do cromossomo 7, apresentando-se consistente 

nos dez cariogramas analisados. Vale ressaltar que se observaram satélites nos 

pares cromossômicos 7 e 8 (Figura 33). Quanto ao tamanho dos cromossomos, 

observou-se uma variação de 2,3 a 3,55 µm (Tabela 7).  
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Tabela 7 – Morfometria dos cromossomos mitóticos e metafásicos do maracujá-azedo 

Cromossomo 
Comprimento 

absoluto (µm) 
r Classe 

Comprimento 

relativo (%) 

1 3,55 1,73 SM 13,87 

2 3,30 1,02 M 12,90 

3 3,05 1,29 M 11,92 

4 2,95 1,04 M 11,53 

5 2,90 1,10 M 11,33 

6 2,73 1,10 M 10,67 

7 2,45 1,15 M 9,57 

8 2,35 1,80 SM 9,18 

9 2,30 1,01 M 8,99 

Total 25,58   100,00 

r - razão entre braços longo e curto 

M - Metacêntrico 

SM – Submetacêntrico 

 

 

 
Figura 33 – Cariograma dos 18 cromossomos de maracujá-azedo, mostrando, em evidência, os 

satélites nos pares cromossômicos 7 e 8 

 

Quanto à classificação centromérica, os resultados encontrados foram 

semelhantes àqueles publicados por Cuco et al. (2005), que indicaram que os pares 

1 e 8 eram submetacêntricos, e os demais metacêntricos. Entretanto, foram 

diferentes dos resultados observados por Soares-Scott (1998), que descreveu outros 

dois pares de cromossomos submetacêntricos (4 e 7) além de sete metacêntricos (1, 

2, 3, 5, 6, 8, 9), e também diferentes do observado por Praça et al. (2008) que 

indicaram como submetacêntricos os cromossomos 1, 8 e 9. 
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As análises morfométricas mostraram-se próximas às de Cuco et al. (2005) e 

Soares-Scott (1998); os valores encontrados para o complemento haplóide por 

esses autores foram de 22,66 e 21,59 µm, respectivamente. No presente estudo, o 

complemento haplóide totalizou 25,58 µm (Tabela 7). Este valor é semelhante ao 

obtido por Praça et al. (2008), que foi igual a 26,65 µm. Estas diferenças podem ser 

justificadas, em parte, pelo grau de compactação dos cromossomos e por diferenças 

metodológicas nas preparações das lâminas, como o uso de diferentes enzimas ou 

de suas concentrações, e variações no agente antimitótico. Soares-Scott (1998), por 

exemplo, submeteu os meristemas radiculares a tratamentos com colchicina, 

enquanto Cuco et al. (2003) aplicaram 8-HQ (300 ppm) em conjunto com o inibidor 

de síntese protéica, ciclohexamida (3,125 ppm). Os corantes utilizados para 

visualizar a morfologia cromossômica também podem influenciar na visualização de 

suas estruturas. Como exemplo, alguns autores empregaram a metodologia de 

Feulgen, que utiliza o reativo de Schiff à base de fucsina, para preparar suas 

lâminas (CUCO et al., 2005), outros a solução de Giemsa (PRAÇA et al., 2008), 

colorações que permitem a visualização em microscopia de campo claro. No 

presente trabalho, utilizou-se o DAPI associado à FISH, o qual permite visualizar os 

cromossomos apenas na microscopia de fluorescência; isto pode dificultar a 

visualização de detalhes morfológicos. 

Mayeda (1997) analisou outras oito espécies do subgênero Passiflora e 

concluiu que os cariótipos são bem similares. O cromossomo 1 apresentou 

centrômero submediano em todos os taxa, à exceção de P. maliformis, que é 

metacêntrico. Os cromossomos 2 e 4 são metacêntricos, à exceção de P. capsularis 

e P. amethystina, que se apresentaram submetacêntricos. Ainda, o cromossomo 6 

apresentou-se muito váriável, sendo metacêntrico em seis taxa, e submetacêntrico 

em P. alata, P. incarnata e P. coccinea.  

O número e a posição das constrições secundárias presentes no cariótipo do 

maracujá-azedo vêm sendo descritos de forma diferente, dependendo do autor. 

Oliveira (1996) encontrou apenas uma constrição secundária, localizada no 

cromossomo 8, Mayeda (1997) relatou a presença de dois pares de cromossomos 

com satélites. Já Soares-Scott (1998) encontrou duas constrições secundárias, uma 

no cromossomo 4 e outra no cromossomo 7, ambas no braço longo. Em trabalhos 

posteriores, a autora relatou a presença de, pelo menos, três constrições 

secundárias, porém não especificou a posição. Cuco et al. (2003) observaram a 
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presença de constrições secundárias nos cromossomos 8 e 9, os menores da 

espécie. Todos esses autores utilizaram a técnica de esmagamento nas 

preparações cromossômicas. No presente trabalho, foi possível identificar duas 

constrições secundárias, localizadas na porção subterminal do braço longo do 

cromossomo 8 e na porção subterminal do braço curto do cromossomo 7 (Figura 

33).  

As duas constrições secundárias encontradas no cariótipo do maracujá-azedo 

apresentaram marcação por FISH (Figura 34). Este resultado está de acordo com 

trabalhos anteriores. Quanto à localização dessas regiões, nossos resultados 

concordam em parte com os de Cuco et al. (2005), que identificaram esses sítios 

nos cromossomos 8 e 9, e com os de Melo e Guerra (2003), que identificaram sítios 

de DNAr 45S no braço longo dos cromossomos 7 e 9. No presente trabalho, as 

marcações foram evidentes no braço curto do cromossomo 7 e no braço longo do 

cromossomo 8, discordando dos dados obtidos pelos referidos autores quanto à 

presença de marcação no cromossomo 9. Essas diferenças podem ocorrer em 

função do pequeno tamanho dos cromossomos ou devido ao grau de compactação 

ou ainda à qualidade da morfologia dos cromossomos.  

As RONs (Regiões Organizadoras de Nucléolos) estão em sítios 

cromossômicos que contêm sequências de DNA repetitivas que codificam RNAr 

18S, 5,8S e 26S (18S-26S) (BESENDORFER et al., 2002), sendo que, 

citologicamente, estas regiões são visualizadas em constrições secundárias nos 

cromossomos metafásicos (LANGER; KOUL, 1983; SATO et al., 1988). Segundo 

Sumner (2003), tais genes são transcritos como uma única unidade (45S). Outra 

sequência que codifica RNAr é a 5S, porém encontra-se dispersa pelo genoma. Um 

sítio de DNAr 5S foi observado no braço longo do cromossomo 5, correspondendo 

com o observado por Melo e Guerra (2003). 
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Figura 34 - Metáfase de maracujá-azedo hibridizada com as sondas de DNAr 5S (marcada em 

vermelho, setas brancas), e DNAr 45S (marcadas em verde, setas amarelas). Notar, em 
evidência, os pares cromossômicos com as respectivas marcações 

 

Todas as RONs estão localizadas em constrições secundárias, mas nem 

todas as constrições secundárias são sítios de RON. Pelo menos três dessas 

constrições foram encontradas, nos cromossomos do maracujá, por Soares-Scott 

(1998), e um ou dois sítios de RON foram relatados por diferentes autores 

(OLIVEIRA, 1996; CUCO; VIEIRA; AGUIAR-PERECIN, 2003; MELO; GUERRA, 

2003). No presente trabalho, entretanto, com auxílio das técnicas utilizadas, foi 

possível identificar duas constrições secundárias no cariótipo de maracujá-azedo, 

como já descrito. Com a aplicação da técnica de FISH, pode-se observar que estas 

constrições dos cromossomos 7 e 8 estão associadas às RONs.  

 

4.4.3 Mapeamento cromossômico de genes 

 

Existem três formas de se construir um mapa físico. A primeira se baseia na 

correlação entre a presença de determinado marcador citológico e a ausência de um 

fragmento cromossômico, em estoques (ou genótipos) contendo deleções e 

translocações. A segunda, na construção de sequências contíguas (contigs) de 

BACs ou YACs abrangendo parte ou todo o genoma. E a última é baseada no 
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mapeamento de clones de DNA in situ nos cromossomos, através da hibridização 

fluorescente, conhecida como FISH (JIANG; GILL, 2006). 

Os pontos fortes da FISH incluem a visualização da localização exata do DNA 

clonado, a atribuição das sequências mapeadas em regiões de heterocromatina ou 

eucromatina, e o potencial de se construir um mapa físico em um curto tempo e a 

um relativo baixo custo (JIANG; GILL, 2006). 

O limite do tamanho da sonda para que seja possível a sua visualização in 

situ por FISH é um dos principais problemas para os citogeneticistas. Várias 

modificações nesta técnica têm sido propostas, por diversos laboratórios, para 

aumentar a sensibilidade da hibridização. As menores sondas hibridizadas em 

plantas possuem entre 1 a 3 kb (FRANSZ et al., 1996; OHMIDO; AKIYAMA; FUKUI; 

1998, DESEL et al.; 2001, KHRUSTALEVA; KIK, 2001; STEPHENS et al., 2004; 

WANG; HARPER; CANDE, 2006). O uso de sondas menores que 1 kb foi 

satisfatório em raros trabalhos (DESEL et al., 2001, STEPHENS et al., 2004); 

entretanto, sondas pequenas são geralmente detectadas em baixa frequência, e os 

resultados podem ser inconsistentes. Uma solução para isso foi o uso de sondas de 

DNA de grande tamanho as quais contêm o pequeno fragmento de interesse a ser 

hibridizado (JIANG; GILL, 2006). Vários tipos de clones de DNAs genômicos vêm 

sendo utilizados no mapeamento físico, incluindo clones λ (PETERSON; LAPITAN; 

STACK, 1999), cosmídeos (SADDER; WEBER, 2002), YACs (FRANSZ et al., 2000), 

e clones de BACs (JIANG et al., 1995; LAPITAN et al., 1997; ZWICK et al., 1998; 

TOR et al., 2002; SCHNABEL et al., 2001).  

No presente trabalho, utilizaram-se oito BACs contendo genes putativos de 

Passiflora como sondas para FISH, sendo que quatro clones evidenciaram sinal 

único e puderam ser mapeados. Destes, o BAC 198H23 (gene ERS) foi mapeado no 

cromossomo 1, o BAC 134H15 (gene ACCO) no cromossomo 3, os BACs 125I23 e 

215I08 (genes CYCD1 e G3PD, respectivamente) foram mapeados no cromossomo 

4 (Tabela 8). 
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Tabela 8 - Clones utilizados nos ensaios de FISH e padrões de hibridizações observados com e sem o uso de DNA bloqueador (fração Cot 100 do genoma) 

 

Gene 
Clone de 

BAC 

Padrão de hibridização 

sem DNA bloqueador 
Padrão de hibridização com DNA bloqueador Cromossomo mapeado 

EMB 
187G07 Sem sinal - - 

135G05 Pontos dispersos Pontos dispersos - 

LOX 
209G15 Blocos subteloméricos Blocos subteloméricos (100X –  Cot -100) - 

79I13 Pontos dispersos Sinal único (50X –  Cot -100) - 

G3PD 215I08 Sinal único Sinal único 4 

NDID 63N22 Blocos Subteloméricos Blocos subteloméricos (100X-  Cot -100) - 

CYCD1  125I23 Sinal único Sinal único 4 

ACCO 
191K22 Blocos  Blocos (100X –  Cot-100) - 

134H15 Pontos dispersos Sinal único (50X –  Cot -100) 3 

MIPS 
178K06 Blocos pericentroméricos Blocos pericentroméricos (100X-  Cot-100) - 

170O10 Blocos pericentroméricos Blocos pericentroméricos (100X-  Cot-100) - 

ERS 198H23 Sinal único - 1 
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Os clones de BACs, especialmente de espécies de grande tamanho, podem 

conter uma grande quantidade de sequências repetitivas. Desta forma, ao se utilizar 

estes clones em FISH, a probabilidade de obter hibridizações inespecíficas é alta, 

dificultando, assim, a localização de sequências de cópia única (JIANG; GILL, 1996). 

Para se realizar o mapeamento por BAC-FISH em milho, por exemplo, não se 

podem usar BACs derivados do seu próprio genoma, devido à presença de uma 

grande quantidade de sequências repetitivas. Uma solução, neste caso, foi a 

utilização de BACs sem sequências repetitivas de uma espécie próxima, como o 

sorgo (KOUMBARIS; BASS, 2003). Portanto, esta metodologia é mais apropriada 

para o mapeamento físico de espécies com genomas menores (JIANG; GILL, 1996; 

DONG et al., 2000; ISLAM-FARIDI et al., 2002; PEDROSA et al., 2002; KIM et al., 

2005). 

Mesmo com a pré-seleção de clones contendo uma menor quantidade de 

DNA repetitivo (etapa descrita no item 4.3), a hibridização com os BACs contendo os 

genes EMB, LOX, ACCO e os genes NDID e MIPS (Figura 35) resultaram em fortes 

sinais de padrões dispersos, subteloméricos ou pericentroméricos na maioria dos 

cromossomos do complemento. Isto significa que essas regiões são repetitivas. 

Padrão parecido foi obtido por Fonseca et al. (2010), que encontraram fortes sinais 

repetitivos em 38% dos BACs hibridizados, predominantemente pericentroméricos 

ou subteloméricos, estudando Phaseolus vulgaris. Zhang et al. (2004) não obtiveram 

sucesso ao tentar visualizar o sinal de hibridização em 56 BACs identificados em 

trigo, utilizando sondas de cópia única derivadas da técnica de RFLP, devido à 

grande quantidade de sequências repetitivas presentes no clones da espécie. 

 

 
Figura 35 - Metáfase cromossômica de maracujá-azedo hibridizada com a sonda (a) 63N22 (gene 

NDID) e (b) 178K06 (gene MIPS) aonde se notam os sinais subteloméricos e 
pericentroméricos, respectivamente 
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Se uma sequência única estiver presente num BAC utilizado como sonda e, 

além dela, houver sequências altamente repetitivas, como discutido anteriormente, a 

visualização de um sinal único é muito difícil ou quase impossível. Mas se o inserto 

contiver uma sequência moderadamente repetitiva, esta poderá ser bloqueada, 

utilizando como bloqueador um excesso de DNA genômico ou, de preferência, uma 

fração enriquecida de sequências repetitivas do genoma. Frequentemente, a fração 

usada como DNA bloqueador é a Cot-100 que, embora eficiente, deve ser testada 

clone a clone. Esta fração contém DNA altamente e moderadamente repetitivo, 

obtida por renaturação incompleta do DNA genômico da espécie após desnaturação.  

Por isso, a hibridização dos BACs contendo os genes EMB, LOX, NDID, 

ACCO e MIPS foi repetida, utilizando a fração do Cot-100 do DNA genômico de 

maracujá-azedo, em excesso de 20 a 100 vezes. Para os BACs 209G15 (LOX), 

63N22 (NDID) (Figura 35.a), 191K22 (ACCO), e 178K06 (MIPS) (Figura 35.b), 

mesmo usando o bloqueador em excesso (100 vezes), o sinal disperso se manteve. 

Isto significa que a proporção dessas sequências altamente repetitivas no genoma 

são muito altas, sendo impossível a remoção dos sinais subteloméricos e 

pericentroméricos. Muitas tentativas de bloqueio de sequências subteloméricas e 

pericentroméricas presentes em BACs, usando como bloqueador as frações de Cot-

100 ou um bloqueador específico (satélite khipu) vêm sendo feitas (DAVID; CHEN; 

PEDROSA-HARAND, 2009, FONSECA et al., 2010), e não têm sido bem sucedidas. 

Embora o sinal único de hibridização seja mais eficiente na identificação de 

um dado cromossomo, os BACs mostrando padrões dispersos de hibridização 

podem ser importantes na identificação cromossômica. Fonseca et al. (2010), 

utilizando apenas um BAC de sinal único para o cromossomo 8 e três BACs 

contendo sequências repetitivas (um com sinais pericentroméricos, outro 

subteloméricos, e o terceiro que permitia visualizar um bloco repetitivo no 

cromossomo 7), identificaram cada par cromossômico do feijão "BAT93", devido às 

diferentes intensidades e à localização dos sinais, além do tamanho cromossômico. 

Não foi possível, no presente trabalho, observar padrões diferenciados nos 

cromossomos do maracujá-azedo, por não terem sido realizadas hibridizações em 

cromossomos com uma morfologia distendida o suficiente para se evidenciar esses 

padrões.  

O clone 135G05 (gene EMB) apresentou, sem o uso do DNA bloqueador, um 

padrão disperso de hibridização. Mesmo utilizando uma fração de Cot-100 100 vezes 
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maior que a sonda, este padrão se manteve (Figura 36). Isto se deve, 

provavelmente, ao DNA altamente repetitivo presente no BAC. Entretanto, para os 

clones 79I13 (gene LOX) e 134H15 (gene ACCO), que também apresentaram 

padrões dispersos de hibridização, obtiveram-se sinais únicos após o uso do DNA 

bloqueador 50X (Figura 37 e 38). Isto indica que, usando o DNA bloqueador, foram 

recuperados dois BACs. Pedrosa-Harand et al. (2009) e Fonseca et al. (2010) 

obtiveram sucesso utilizando o bloqueador Cot-100, e conseguiram eliminar a 

marcação de sequências repetitivas dispersas, recuperando 18 BACs em estudos 

citogenéticos com o feijão-comum.  

 

 
Figura 36 - Metáfase cromossômica de maracujá-azedo hibridizada com a sonda 135G05 (gene 

EMB): (a) sem Cot-100, e (b) com 100 vezes a Cot-100 
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Figura 37 - Metáfase cromossômica de maracujá-azedo (a) corada com DAPI; visualizada com  o 

fluoróforo CY3 e hibridizada com a sonda 79I13 (gene LOX): (b) sem a utilização de Cot-
100; (c) com a utilização do Cot-100; (d) imagens a e c sobrepostas, evidenciando o 
sinal único 
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Figura 38 - Metáfase cromossômica de maracujá-azedo (a) corada com DAPI; visualizada com o 

fluoróforo CY3 e hibridizada com a sonda 134H15 (gene ACCO): (b) sem a utilização de 
Cot-100; (c) com a utilização do Cot-100; (d) imagens a e c sobrepostas evidenciando o 
sinal único 

 

O BAC 187G07 (gene EMB) não apresentou sinal de hibridização (Figura 39). 

Como a intensidade de visualização dos sinais de FISH de BACs é muito fraca, 

pode-se, em alguns casos, não conseguir um sinal forte o suficiente para sua 

visualização. 

 

 
Figura 39 - Metáfase cromossômica de maracujá-azedo (a) corada com DAPI; (b) hibridizada com a 

sonda 187G07 marcada com o fluoróforo CY3 (gene EMB) 
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As hibridizações com os BACs 215I08 (gene G3PD), 134H15 (gene ACCO), e 

198H23 (gene ERS) reveleram sinais únicos, sem a necessidade do uso de DNA 

bloqueador e, como descrito anteriormente, puderam ser mapeados nos 

cromossomos 4, 3 e 1, respectivamente (Tabela 8; Figura 40). 

 

 
Figura 40 - a - Metáfase cromossômica de maracujá-azedo corada com DAPI e hibridizada com as 

sondas 198H23 (gene ERS), em azul, indicada por setas brancas; 134H15 (ACCO), em 
vermelho, indicada por setas vermelhas, e 215I08 (gene G3PD), em amarelo, indicada 
por setas amarelas. Em b, cariograma da mesma metáfase, mostrando os pares de 
cromossomos que possuem regiões homólogas a cada sonda 

 

Dois BACs, correspondentes aos genes G3PD e CYCD1, apresentaram-se 

co-localizados na região terminal do braço longo do cromossomo 4 (Figura 41). O 

poder de resolução da FISH depende, principalmente, do nível de condensação do 

DNA-alvo usado na preparação. Durante a metáfase mitótica, os cromossomos 

apresentam seu nível máximo de condensação e se calcula que duas sequências 

devam estar separadas por pelo menos 2 a 5 Mpb para serem visualizadas como 
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sinais distintos (PEDROSA-HARAND; GUERRA, 2004). Mesmo com o grande 

tamanho das sondas (em média 108 Mpb), a proximidade entre elas não permitiu 

distinguí-las como sinais isolados. Uma solução seria a hibridização destes BACs 

em células paquitênicas da espécie. Cromossomos paquitênicos podem se 

apresentar até 40 vezes mais longos que os mitóticos metafásicos e o nível de 

resolução pode chegar a 120 kb como em tomate e 60 kb como em Arabidopsis 

(PEDROSA-HARAND; GUERRA, 2004). Como a condensação não é uniforme ao 

longo de um cromossomo paquitênico, o nível de resolução é variável, 

principalmente se há regiões de eucromatina e de heterocromatina (de JONG et al., 

1999). Fibras estendidas (Fiber-FISH) também são utilizadas em plantas em casos 

em que se necessita de resolução ainda maior (FRANSZ et al., 1996). 

 

 
Figura 41 - Metáfase cromossômica de maracujá-azedo corada com DAPI e hibridizada com a sonda 

(a) 215I08 (gene G3PD), cujo sinal aparece em vermelho (CY3), e (b) 125I23 (gene 
CYCD1), cujo sinal aparece em azul (CY5). Notar a co-localização dos genes 

 

Como discutido, os cromossomos de Passiflora possuem morfologia muito 

semelhante, sendo difícil reconhecer em qual cromossomo a sonda está hibridizada. 

O BAC 198H23 (gene ERS) foi facilmente mapeado, pois apresentou sinal na região 

distal do braço longo do maior par cromossômico, o 1. Entretanto, isto não ocorreu 

ao se tentar mapear os BACs 215I08 (G3PD), 125I23 (CYCD1) e 134H15 (ACCO), 

pois os cromossomos 3 e 4 possuem tamanhos e relação de braços muito próximos. 

Ao se analisar o cariótipo, verifica-se que cada par cromossômico possui, na maior 

parte, algumas características sutis próprias, que auxiliam na sua diferenciação. 
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Neste caso, além do tamanho um pouco menor, o cromossomo 4 possui uma leve 

descondensação na região terminal do braço longo, fato este observado em diversas 

metáfases analisadas. Entretanto, isto pode levar a erros, e o ideal é realizar uma 

hibridização destes dois BACs em uma única célula.  

É comum se desejar hibridizar com mais de um BAC em uma mesma célula. 

Para isso, utiliza-se uma segunda sonda, na mesma preparação, marcada com outro 

fluoróforo, por exemplo, com FITC ou Spectrum Green, ou rehibridiza-se a 

preparação (ou lâmina) diversas vezes (HESLOP-HARRISON; HARRISON; LEITCH, 

1992). Usando-se mais de uma sonda em uma única hibridização, verificou-se que 

os BACs 215I08 (G3PD)/125I23 (CYCD1) e 134H15 (ACCO) estão localizados em 

cromossomos distintos, quais sejam 4 e 3, respectivamente (Figura 40). Ainda, com 

esta técnica, confirmou-se que os BACs 215I08 (G3PD) e 125I23 (CYCD1) co-

localizam-se, na região terminal do braço curto do cromossomo 4 (Figura 41).  

É difícil fazer várias hibridizações em uma mesma lâmina, pois, a cada 

lavagem para se retirar a sonda anterior, uma quantidade significativa de células 

também é perdida. Inúmeras foram as tentativas para se obter células apresentando 

hibridizações com todas as sondas. Com a combinação de rehibridizações e 

hibridizações com mais de uma sonda, obtiveram-se metáfases com sinais de 

hibridização dos BACs 215I08 (gene G3PD), 198H23 (gene ERS) e 134H15 (gene 

ACCO) (Figura 40).  

Definiu-se, no presente trabalho, um novo cariótipo para o maracujá-azedo 

com base em análises de FISH. Definiu-se que há marcadores específicos para os 

cromossomos 1, 3 e 4, sítios de DNAr 45S presentes nos pares 7 e 8, e um sítio de 

DNAr 5S, presente no cromossomo 5 (Figura 42). Como pode ser observado na 

Figura 43, a técnica de identificação cromossômica utilizando BACs cromossomo-

específicos contribuiu significativamente para um incremento na definição do 

cariótipo do maracujá-azedo. 
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Figura 42 - Cariótipo de maracujá-azedo, determinado com base em análises de FISH no qual 

aparecem identificados os cromossomos 1, 3, 4, 5, 7 e 8 
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Figura 43 - Ideogramas de maracujá-azedo (n = 9), desenhados com base nos trabalhos de (a) 

Mayeda (1997); (b) Melo e Guerra (2003); (c) Cuco et al. (2005); (d) Praça et al. (2008); 

(e) presente trabalho. Embaixo está a legenda dos marcadores específicos, definidos 

com base em ensaios de FISH. O ideograma b foi desenhado seguindo as mensurações 

do presente trabalho, por não constarem nos trabalhos originais 

 

A técnica de identificação cromossômica utilizando BACs cromossomo-

específicos vem sendo utilizada em diversos estudos com plantas, redefinindo 

cariótipos pré-existentes. Isto evita as limitações associadas com os clássicos 

métodos de identificação cromossômica, sendo particularmente útil para espécies de 

plantas com cromossomos semelhantes, como é o caso dos maracujás cultivados no 

Brasil, ou de espécies com muitos cromossomos ou cromossomos pequenos 

(DONG et al., 2000; CHENG et al., 2002; KIM; ISLAM-FARIDI; KLEIN, 2005; TANG 

et al., 2009).  

Os resultados do presente trabalho corroboram que o desenvolvimento da 

FISH tornou a identificação cromossômica mais versátil e acurada, utilizando 

sequências repetitivas e clones com grandes insertos como sonda (BAC-FISH), 

propiciando o desenvolvimento de marcadores cromossomo-específicos. A 



 

 

108

identificação cromossômica usando marcadores cromossomo-específicos com esta 

técnica vem sendo demonstrada em diversas espécies de interesse agronômico, 

como arroz (CHENG et al., 2001), algodão (WANG; GUAN; GUO, 2008), sorgo (KIM 

et al., 2005), tomate (TANG et al., 2009), batata (DONG et al., 2000) and feijão 

comum (FONSECA et al., 2010).  

Como exemplo mais detalhado, os 12 pares cromossômicos de Silene latifolia 

foram distinguidos com a hibridização de três sondas repetitivas e cinco clones de 

BACs (LENGEROVA et al., 2004). Em batata, um grupo de clones de BACs de 

cromossomos específicos foi desenvolvido e utilizado para mapear a localização 

cromossômica do gene de resistência "late blight" (DONG et al., 2000). Os 

marcadores em BACs também possibilitaram o mapeamento comparativo entre 

espécies próximas do mesmo gênero ou tribo, graças à conservação de sequências 

nucleotídicas observada entre táxons próximos (PEDROSA et al., 2002; LYSAK et 

al., 2005). Com o aumento no número de mapas cromossômicos estabelecidos com 

BACs em plantas, uma grande quantidade de marcadores cromossômicos se 

tornaram disponíveis para análises comparativas. Essa abordagem possibilitou um 

estudo de evolução cariotípica mais detalhado do que pode ser realizado através de 

bandamento cromossômico ou FISH com sequências repetitivas. 

Outro aspecto relevante diz respeito à associação entre marcadores 

cromossômico-específicos e marcas genéticas mapeadas em grupos de ligação. Isto 

facilita a integração de mapas de ligação com mapas cromossômicos. Estas 

integrações vêm sendo feitas em plantas na tentativa de atribuir os GLs aos 

respectivos cromossomos e para elucidar a relação entre as estruturas 

cromossômicas e taxas de recombinação (KIM; ISLAM-FARIDI; KLEIN, 2005; 

WANG; HARPER; CANDE, 2006; IOVENE et al., 2008; PETERS et al., 2009). 

Um mapa integrado do maracujá-azedo poderá facilitar a montagem do 

genoma e aumentar a capacidade de clonagem posicional de genes da espécie, 

ressaltando-se os de interesse agronômico. Ainda, poderá contribuir para estudos de 

genômica comparativa entre o maracujá-azedo e outras espécies de grupos 

próximos, e permitirá o estudo de relações entre a estrutura da cromatina e taxa de 

recombinação ao longo dos cromossomos. 
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5 CONCLUSÕES 

 

A construção de uma biblioteca genômica de grandes insertos, realizada no 

presente trabalho, composta por 82.944 clones de BACs (Bacterial Artificial 

Chromosome), com fragmentos de tamanho médio de 108 kb, correspondendo a 

uma alta cobertura do genoma do maracujá-azedo, da ordem de ~6x e com baixa 

contaminação por DNA cloroplastidial e mitocondrial e (0,04 a 0%, respectivamente), 

representa um avanço inédito e essencial para as pesquisas sobre o gênero 

Passiflora. 

Oito BACs contendo genes putativos de Passiflora foram isolados da 

biblioteca e utilizados no mapeamento físico-cromossômico da espécie. Esta 

abordagem permitiu a definição de um novo cariótipo para o maracujá-azedo, com 

marcadores específicos nos cromossomos 1 (gene ERS), 3 (ACCO) e 4 (genes  

CYCD1 e G3PD), além de um sítio de DNAr 5S no cromossomo 5 e de sítios de 

DNAr 45S, sendo um no cromossomo 7 e outro no cromossomo 8. 

Com a disponibilidade de uma grande quantidade de BACs contendo 

sequências de cópia única, visualiza-se a possibilidade de mapear, pelo menos, dois 

marcadores específicos para cada par cromossômico, obtendo-se um cariótipo mais 

bem definido. Também, abre-se a possibilidade de integrar os mapas citológicos 

com os de ligação do maracujá-azedo, e do maracujá-doce, uma vez que nosso 

grupo de pesquisa estabeleceu esses mapas de ligação.  
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