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INTRODUÇÃO

As espécies de cereais com maior importância econômica pertencem à família Poaceae, como trigo (Triticum aestivum L.), arroz (Oryza sativa L.) e milho (Zea mays L.) [11]. Os genomas das gramíneas, que divergiram a mais de 65 milhões de anos, são diferentes em termos de tamanho, nível de ploidia e número cromossômico; contudo, estudos comparativos demonstraram que a colinearidade dos genes é geralmente bem preservada entre diferentes genomas de gramíneas [6]. Novos métodos utilizando marcadores moleculares são essenciais para atingir um conhecimento mais eficiente entre espécies relacionadas. O trigo hexaplóide é uma espécie com um genoma extenso e complexo, que se beneficiou de estudos comparativos com genomas mais simples, como o do arroz, para melhor compreensão de sua organização cromossômica [4]. 
Marcadores de microssatélites ou SSR (simple sequence repeat) são uma ferramenta útil para inúmeros propósitos como mapeamento e identificação de características de interesse, sendo muito usados por sua abundância, codominância, alto polimorfismo e fácil análise. Contudo, eles foram identificados e estão disponíveis apenas para algumas espécies de importância econômica, devido ao alto custo, além do extenso trabalho necessário em seu desenvolvimento. Mapeamentos comparativos revelaram alto grau de colinearidade entre espécies relacionadas, o que permite a troca de marcadores moleculares entre elas. Marcadores de SSR são de grande utilidade no estudo das interações entre espécies botânicas intimamente relacionadas [7,9]. Portanto, a aplicação de marcadores de SSR desenvolvidos em uma espécie, e aplicados em outra, é chamada “transferabilidade”, sendo proposta e demonstrada com sucesso em inúmeras espécies [8]. O objetivo deste trabalho foi examinar a transferabilidade de marcadores de SSR desenvolvidos a partir do genoma do arroz (Oryza sativa L.) em trigo (Triticum aestivum L.).

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado no Laboratório de cultura de Tecidos de Plantas, do Departamento de Botânica, Instituto de biologia da Universidade Federal de Pelotas.

2.1 Material vegetal

Foi utilizada a cultivar de trigo BRS 120, obtida junto ao Centro de Pesquisa Agropecuária de Clima Temperado (CPACT/EMBRAPA). 
As sementes foram inicialmente submetidas à desinfestação com álcool 70% por 1 min., hipoclorito de sódio comercial 50% por 10 min., sob agitação mecânica, sendo posteriormente lavadas 3 vezes com água destilada estéril. A seguir, foram colocadas em meio MS [8] com a concentração de sais reduzida a metade da sua concentração normal, sendo acrescentado ao meio 50 mg L-1de mio-inositol, 15 g L-1 de sacarose e 6,0 g L-1 de ágar para solidificar. O pH foi ajustado, antes da autoclavagem, para 5,8. A esterilização dos meios de cultura foi feita por autoclavagem a 120°C por um período de 20 minutos. As sementes foram mantidas in vitro em câmara de crescimento a uma temperatura de 25±2°C, fotoperíodo de 16 horas e densidade luminosa de 48 mol m-2 s-1 durante 40 dias para posterior extração de DNA.

2.2 EXTRAÇÃO DE DNA

O DNA foi extraído a partir de folhas de plântulas jovens, seguindo o protocolo proposto por Ferreira & Grattapaglia [3]. 

2.3 AMPLIFICAÇÃO DO DNA 

Foram testados primers flanqueadores a microssatélites desenhados para amplificar regiões expressas em arroz [1]. Os 10 pares de primers selecionados para a amplificação do DNA de trigo, visando a transferabilidade, foram: Primer 1F/R, 2F/R, 3F/R, 4F/R, 5F/R, 6F/R, 7F/R, 8F/R, 9F/R, e 10F/R.
 A amplificação foi realizada em um termociclador modelo MJ. PTC 100 utilizando o seguinte perfil térmico de amplificação: 3 minutos a 94ºC, seguidos de 30 ciclos de 30 segundos a 94ºC, 30 segundos a 55ºC, 30 segundos a 72°C, finalizando a reação de amplificação, 10 minutos a 72ºC. Nas reações de PCR foram utilizados 16 ng de DNA; 2 L de 10x PCR buffer; 1,2 L de MgCl2 (25 mM); 2 L de cada primer (2 pmol); 2 L de dNTPs (1 mM); 0,4U de Taq DNA polimerase e 2,72 L de água Milli-Q, em um volume final de 20 L.
Foram aplicados 10 L da reação de amplificação e 3 L de tampão de amostra em gel de agarose 2,0% corado com Brometo de Etídio na concentração de 0,10 gm L-1 e visualizado sob luz UV. A eletroforese foi realizada em cuba horizontal (Bio Rad) com tampão TBE a 100 volts por 40 minutos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O protocolo de extração utilizado possibilitou a obtenção de DNA de qualidade para a realização do PCR [3,2]. 
Os resultados obtidos na eletroforese em gel de agarose mostraram que dos dez primers analisados, apenas os primers 2, 3, 6 e 9 amplificaram microssatélites no genoma da cultivar BRS120 (Figura 1). Os primers que amplificaram mostram que provavelmente existem genes presentes no genoma do arroz encontrados também no genoma do trigo [10]. Já os que não amplificaram, provavelmente não tenham regiões do genoma similares. 
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Figura 1: Eletroforese em gel de agarose do produto do PCR com a cultivar de trigo BRS 120. Coluna 1, marcador de massa molecular  HindIII; Primer 1,  Primer 2, Primer 3, Primer 4, Primer 5, Primer 6, Primer 7, Primer 8, Primer 9, Primer 10, respectivamente.  
 
Destaca-se que os primers utilizados flanqueiam microssatélites posicionados em regiões supostamente expressas do genoma do trigo. Isto demonstra que provavelmente genes presentes no genoma do arroz também são encontrados no genoma do trigo.

4. CONCLUSÕES

Através desse resultado, conclui-se que é viável o estudo de espécies relacionadas a partir de genomas seqüenciados como, por exemplo, o arroz.
É possível utilizar marcadores de microssatélites desenvolvidos a partir do genoma do arroz em trigo.

(Projeto Apoiado pela Capes)
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