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RESUMO
Diversidade genética entre acessos cultivados de feijão comum (Phaseolus
vulgaris L.): uma abordagem in silico a partir dos genes α-Phs e FRO1
Análises de diversidade em feijão comum (Phaseolus vulgaris L.), envolvendo
caracteres morfológicos e marcadores moleculares, têm mostrado uma estruturação
em dois pools gênicos principais, um Mesoamericano e outro Andino, os quais
diferem, dentre vários aspectos, quanto à morfologia e fisiologia do grão. Uma nova
abordagem que vem sendo usada para estimar a variabilidade genética entre
acessos de feijoeiro é a prospecção de polimorfismos de base única (SNPs), tanto
em sequências arbitrárias do genoma quanto em sequências gênicas de interesse.
Também, o estudo de sequências nucleotídicas que codificam proteínas
importantes, tais como a faseolina e a ferro redutase, codificadas, respectivamente,
pelos genes Phs e FRO1, deve permitir a geração de novos e informativos
marcadores e promover um melhor entendimento da variação existente em P.
vulgaris. Assim, os objetivos deste trabalho foram obter as sequências dos genes αPhs e FRO1, acessar a frequência de SNPs em regiões codantes e não-codantes de
ambos os genes, e avaliar a utilidade desses polimorfismos para investigar a
diversidade genética em 31 genótipos cultivados de feijão comum e um acesso de P.
lunatus. Para tanto, primers específicos foram desenhados e as sequências obtidas
foram alinhadas, permitindo a identificação de vários sítios polimórficos. Parâmetros
moleculares foram estimados pelo software Arlequin e MEGA. As análises de
agrupamento foram conduzidas através do método Neighbor-joining. Foram
detectadas 361 bases polimórficas, das quais 260 foram do tipo substituição e 101,
indel. A frequência de SNPs em regiões não codantes foi duas vezes maior do que
em regiões traduzidas, em ambos os genes; também, a substituições do tipo
transição foram mais freqüentes do que as do tipo transversão. Os polimorfismos em
regiões codantes levaram à substituição de 17 aminoácidos na proteína faseolina, e
14 na enzima ferro redutase. Tais modificações incluem, na maioria das vezes,
alterações de aminoácidos com propriedades similares. Vale destacar que
sequência predita de aminoácidos da faseolina exibiu uma diversidade elevada entre
os acessos investigados, sendo que alguns desses polimorfismos se prestaram para
tipificar alguns acessos. Em contrapartida, a enzima ferro redutase exibiu um padrão
de aminoácidos mais homogêneo, principalmente para os acessos andinos. As
análises de agrupamento revelaram dois clusters bem definidos: um que agrupou os
acessos Mesoamericanos e as cultivares brasileiras, e outro que agrupou os
Andinos, sugerindo que sequências gênicas são úteis na distinção dos pools gênicos
de Phaseolus. Todavia, os polimorfismos do gene α-Phs permitiram uma melhor
resolução das relações entre os acessos dentro de cada pool gênico, em
comparação com os do gene FRO1.
Palavras-chave: Polimorfismos; Leguminosa; SNP; Faseolina; Absorção de ferro
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ABSTRACT
Genetic diversity in cultivated accessions of common bean (Phaseolus
vulgaris L.): an in silico approach based on the Phs- α and FRO1 genes
Diversity analysis in common bean (Phaseolus vulgaris L.), based on
morphological traits and molecular markers, has revealed the existence of two major
gene pools, the Mesoamerican and Andean pools, which differ in several features,
including the grain morphology and physiology. A novel approach to estimating
genetic variability is in silico mining for single nucleotide polymorphisms (SNP).
Arbitrary genome sequences as well as genic sequences were used for this purpose.
Additionally, the investigation of nucleotide sequences that code for important
proteins, such as phaseolin and iron-reductase, encoded respectively by the Phs and
FRO1 genes, should allow new and informative markers to be generated, helping us
to gain a better understanding of intraspecific variation in P. vulgaris. Therefore, the
aims of this study were to sequence the α-Phs and FRO1 genes, to assess SNP
frequencies in coding and non-coding regions of both genes, and to assess the
possible use of these polymorphisms for investigating the genetic diversity of 31
cultivated genotypes of common bean and one of P. lunatus. Specific primers were
designed and the sequences obtained were aligned, allowing us to identify several
polymorphic sites. Molecular parameters were estimated using the Arlequin and
MEGA software packages. Cluster analyses were conducted using the neighborjoining method. We detected 361 polymorphic sites, consisting of 260 base
substitutions and 101 indels. The frequency of SNPs in non-coding regions was twice
the frequency in translated regions in both genes. In addition, the occurrence of base
transitions was higher than transversions. Polymorphisms in coding regions lead to
17 amino acid substitutions in the phaseolin protein and 14 in the iron reductase
enzyme. Most substitutions of this kind include changes that preserve the respective
protein functions. The predicted amino acid sequence of phaseolin exhibited high
diversity, and some polymorphisms allowed us to typify some accessions. In contrast,
the iron reductase enzyme exhibited a more homogeneous pattern of amino acids,
especially in the Andean accessions. Cluster analyses revealed two well-defined
clusters, one containing the Mesoamerican accessions with the Brazilian cultivars,
and another containing the Andean accessions, suggesting that gene sequences are
useful for distinguishing the Phaseolus gene pools. Interestingly, the polymorphisms
detected in the α-Phs gene allowed better visualization of the relationships between
accessions in the same pool, in comparison to FRO1.
Keywords: Polymorphism; Legume; SNP; Phaseolin; Absorption of iron
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1 INTRODUÇÃO
O feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) é uma das leguminosas de grão mais
importantes para o consumo humano direto. Em 2010 foram plantados
aproximadamente 29.882 milhões de hectares em 120 países, sendo que a
produção total foi de 23.2 milhões de toneladas. Nove dos dez maiores produtores
são considerados países em desenvolvimento, os quais são responsáveis por mais
de 70% da produção mundial. Atualmente, o maior produtor é a Índia (20,9%),
seguida do Brasil, Mianmar e da China.
O feijão faz parte dos alimentos tradicionais consumidos pela população
brasileira, sendo relevante principalmente por seu conteúdo energético e protéico.
Além disso, também é considerado um excelente alimento porque fornece nutrientes
essenciais como ferro, cálcio, vitaminas, fibra e o aminoácido essencial lisina
(RESENDE et al., 2008). Identificar e minimizar os fatores que limitam a produção e
o rendimento de feijão é uma preocupação constante de muitos programas de
melhoramento, além disso, dada a prevalência do feijão na dieta das populações
desses países, a modificação de seu conteúdo nutricional, tornando-o um alimento
mais equilibrado, tem também recebido ênfase.
A estrutura das populações do feijoeiro comum é baseada em estudos que
utilizaram vários caracteres morfológicos e marcadores moleculares. Baseando-se
nos resultados desses trabalhos, uma divisão em dois principais pools gênicos está
sendo documentada repetidamente, sendo um localizado na América do Sul
(Andino) e outro na América Central (Mesoamericano). Todavia, na maioria destes
estudos, o baixo nível de polimorfismo e o reduzido número de marcas têm impedido
uma caracterização detalhada da estrutura populacional e das relações genéticas
dos acessos dentro dos grupos gênicos (KWAK; GEPTS, 2009).
A proteína faseolina, codificada pelo gene Phs, tem sido um dos principais
alvos das pesquisas moleculares. Esta proteína faz parte do material de reserva das
sementes do feijão e apresenta uma relativa diversidade (GEPTS, 1990). Existe uma
alta associação entre o tipo de faseolina e o local de origem do material, tanto para
acessos silvestres como para domesticados (GEPTS; DEBOUCK, 1991). Os dados
sugerem que as cultivares de feijão atuais são resultado de múltiplos eventos de
domesticação, possuindo dois centros primários, localizados na América Central e
no Sul dos Andes. Ainda, um terceiro centro, localizado na região da Equador, tem
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recebido destaque nos estudos sobre os processos de domesticação do feijão
(DEBOUCK, 1986; GEPTS, 1990; GEPTS; DEBOUCK, 1991; DEBOUCK et al.,
1993).
Dentre vários outros aspectos, os pools gênicos também diferem quanto a
algumas propriedades fisiológicas básicas do grão, bem como pelas características
nutricionais. Uma série de resultados tem mostrado que os feijões andinos tendem a
ter maior concentração de ferro na semente do que os feijões mesoamericanos
(ISLAM, et al., 2002; ISLAM, et al., 2004; BLAIR, et al., 2010a). Aquantidade de ferro
acumulada em sementes de feijão está diretamente relacionada com a atividade de
uma enzima de membrana plasmática, localizada especialmente em células
epidérmicas de raiz, denominada ferro redutase (BLAIR et al., 2010b). Sua função
nas raízes é converter o Fe3+ presente no solo em Fe2+, o qual, nesta condição,
pode ser imediatamente absorvido (GRUSAK, 1995).
Estudos da diversidade no nível das sequências de DNA são necessários em
qualquer análise molecular moderna em que os genótipos necessitam ser
claramente distinguidos e classificados. A redução no custo e a atual facilidade de
sequenciamento direto têm permitido uma série de abordagens para a comparação
direta de sequências gênicas, permitindo a detecção de regiões de inserção/deleção
(indels) de nucleotídeo(s), bem como de polimorfismos de uma única base (Single
Nucleotide Polymorphisms - SNPs).
Vários projetos de prospecção de SNPs em larga escala foram e vêm sendo
conduzidos para uma ampla gama de organismos (KARCHIN et al., 2005;
BALASUBRAMANIAN et al., 2002), inclusive em bancos de dados que abrigam
sequências expressas de várias plantas cultivadas (RAFALSKI, 2002; SOLEIMANI
et al., 2003; BARBAZUK et al., 2007). Uma alternativa à análise de SNPs em
sequências arbitrárias é a análise cuidadosa de variabilidade em genes de interesse,
que pode ser útil para a associação das variantes alélicas com diferenças
fenotípicas, e para a subsequente seleção do caráter assistida por marcadores
ancorados nas respectivas regiões gênicas (CHEN, et al., 2010).
Polimorfismos de nucleotídeos em regiões codificadoras de proteínas podem
estar diretamente relacionados com alterações fenotípicas, caso a mudança na
sequência de aminoácidos resulte numa alteração funcional significativa (GAITÁNSOLÍS, 2008). Sequências gênicas sofrem uma pressão seletiva mais intensa do
que regiões do genoma ricas em sequências não transcritas. Entretanto, sequências
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intrônicas encontram-se sob menor pressão de seleção do que as codantes e,
conseqüentemente, acumulam mais alterações.
Em 2004, McClean, Lee e Miklas avaliaram a diversidade entre acessos
silvestres e domesticados de P. vulgaris, a partir da análise de uma sequência
intrônica do gene que codifica a dihidroflavonol 4-redutase. Tal abordagem se
mostrou eficaz no estudo da diversidade entre acessos pertencentes aos dois pools
gênicos, Mesoamericano e no Andino. Porém, os autores sugeriram que a
investigação de polimorfismos não só em genes com poucas cópias, tal como
estudado, mas também em famílias gênicas e genes com outras funções de
interesse, como certos metabólicos e reguladores, pode ser útil.
A análise de genes codificadores de proteínas tais como a faseolina e a ferro
redutase, as quais já vêm sendo amplamente investigadas por estudiosos da cultura
do feijoeiro, pode promover um melhor entendimento da variação existente na
espécie. Ainda, o uso de abordagens similares para investigar polimorfismo em
sequências do feijoeiro comum relativamente a espécies afins, deve fornecer
informações valiosas no entendimento dos eventos moleculares associados à
especiação de P. vulgaris.
Neste contexto, os objetivos deste trabalho foram: (i)obter as sequências dos
genes α-Phs e FRO1 para 31 genótipos cultivados de P. vulgaris e um acesso de P.
lunatus; (ii) acessar a frequência de SNPs em regiões codantes e não-codantes de
ambos os genes; e (iii) avaliar a utilidade desses polimorfismos para investigar a
diversidade genética entre estes genótipos.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 A cultura do feijão e sua importância para a alimentação humana
A família Leguminosae é muito grande, com 643 gêneros (cerca de 18.000
espécies) agrupados em 40 tribos que são encontradas tanto em ambientes tropicais
como temperados (MABBERLEY, 1998). A tribo Phaseoleae, da qual fazem parte P.
vulgaris (feijão comum), Vignia unguiculata (feijão grande) e Glycine max (soja), é o
mais importante grupo econômico e contém 75% de todas as leguminosas
comercializadas no mundo.
Atualmente, são conhecidas cerca de 55 espécies de feijões do gênero
Phaseolus; contudo, apenas quatro delas apresentam importância econômica:
Feijão Escarlate (P. coccineus); Feijão Tepari (P. acutifolius); Feijão-lima (P. lunatus)
muito importante no Perú, Bolívia e Equador; e Feijão comum (P. vulgaris), o tipo de
feijão mais difundido hoje no mundo e principalmente no Brasil. Todas as espécies
do gênero são diplóides, sendo a maioria 2n=2x=22.
O feijão comum está presente em todos os continentes, exceto Antártica. As
formas silvestres de P. vulgaris são consideradas ancestrais das atuais formas
cultivadas, sendo encontradas apenas nas Américas. Ocorrem da Província de San
Luis, no norte da Argentina, até o Estado de Chilhuahua, no norte do México,
cobrindo uma extensão quase contínua de aproximadamente 7.000 km de zonas
montanhosas, desde 500 a 2.500 m de altitude. Não apresentam nenhum
mecanismo de isolamento reprodutivo, sendo que formas silvestres e cultivadas
podem ser cruzadas facilmente, produzindo gerações F1 e F2 férteis. Segundo Gepts
e Debouck (1991), as diferenças genéticas entre as duas formas afetam apenas
poucos locus.
Existem duas principais classes comerciais de feijão comum: feijão vagem e
feijão seco. Em 2010 foram plantados 29.882 milhões de hectares em 120 países,
sendo que a produção total foi de 23.2 milhões de toneladas. Nove dos dez maiores
produtores

são

considerados

países

em

desenvolvimento,

os

quais

são

responsáveis por mais de 70% da produção mundial de feijão. Atualmente, o maior
produtor é a Índia (20,9%), seguida do Brasil, Mianmar e da China.
O feijão faz parte dos alimentos tradicionais consumidos pela população
brasileira, tendo importância essencialmente por seu conteúdo energético e protéico.
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Além disso, também é considerado um excelente alimento porque fornece nutrientes
essenciais como ferro, cálcio, vitaminas, fibra e o aminoácido essencial lisina
(RESENDE et al., 2008).
Além de se destacar na produção mundial, o Brasil é o maior consumidor de
feijão, com consumo estimado em 16 kg/ano por habitante. Todavia, Wander,
Ramalho e Andrade (2005) constataram que o consumo de feijão vem diminuindo
nos últimos 40 anos. Essa redução poderia estar associada ao maior acesso da
população a produtos de origem animal, principalmente a carne bovina. Como forma
de complementação da dieta, essa leguminosa poderia estar sendo substituída por
outras fontes protéicas.
O consumo diário de feijão está entre 50 a 100 g por dia/pessoa,
contribuindo com 28% de proteínas e 12% de calorias ingeridas (DANTAS et al.,
2007). Portanto, como alimento básico e sob o ponto de vista quantitativo, o feijão é
considerado alimento protéico, embora, seu conteúdo calórico, mineral e vitamínico
não possa ser desprezado.
Apesar de serem deficientes em aminoácidos sulfurados, as sementes de
feijão são ricas em lisina. Combinações das sementes cozidas com cereais, tal como
o arroz, são consideradas complementares, constituindo alimentos básicos em
certas regiões da América Latina (VIEIRA, 1992).
Devido a sua composição, o feijão proporciona vários benefícios à saúde,
sendo indicado na prevenção e no tratamento de várias doenças, tais como:
distúrbios cardíacos, diabetes mellitus, obesidade e câncer, preenchendo as
principais recomendações dietéticas para a boa saúde: aumento no consumo de
fibras, amido e outros carboidratos complexos, e diminuição no consumo de lipídeos
e sódio (SATHE et al., 1984; GEIL; ANDERSON, 1994).
Como mencionado anteriormente, além da alta quantidade de proteína, o
feijão contribui como uma das melhores fontes vegetais de ferro, sendo valiosa a
sua contribuição em casos de deficiências deste mineral, tal como a anemia
ferropriva (IDA – Iron Deficiency Anemia). O ferro é um elemento essencial para o
crescimento e desenvolvimento humano e está presente em todas as células do
organismo. Ainda, atua como constituinte da hemoglobina e mioglobina, e de muitas
enzimas, como, por exemplo, aquelas envolvidas em reações de oxi-redução (WICK;
PINGGERA; LEHMANN, 1996).
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IDA é o tipo mais comum de disfunção nutricional humana e é caracterizada
pela indisponibilidade de ferro para o organismo. Várias estratégias podem ser
adotadas no combate à IDA, como, por exemplo, a administração oral ou injetável do
mineral, porém o sabor do medicamento líquido, a pigmentação dos dentes e
necessidade de uma logística apropriada para a entrega dos medicamentos
apresentam-se como algumas desvantagens (FROSSARD et al., 2000).
Uma alternativa no incremento da concentração de ferro na dieta é a
biofortificação de alimentos básicos, e o feijão tem sido uma cultura estratégica e
alvo de ações de biofortificação para aumentar a quantidade de ferro na dieta de
seres humanos. Os programas de melhoramento, além de dedicar esforços voltados
para identificar e minimizar os fatores que limitam a produção e o rendimento, têm
dado ênfase, também, na modificação do conteúdo nutricional do feijão, na tentativa
de torná-lo um alimento mais equilibrado. Nesse contexto, a identificação de genes e
o melhor entendimento das etapas de aquisição e acúmulo de ferro nas sementes
podem auxiliar na seleção e melhoria de genótipos para o caráter.
2.2 Origem e domesticação de Phaseolus vulgaris
Evidências oriundas do Novo Mundo, segundo Heiser Jr. (1977), indicam
que o feijão foi uma das primeiras plantas cultivadas pelo homem nas Américas. A
sua domesticação data de 5.000 anos AC no México e no Peru, data de 3.000 AC.
Vavilov (1950), com base em um método fitogeográfico, mostrara que o centro de
diversidade genética de inúmeras formas silvestres, localizava-se no México e
América Central, pois foi nestas áreas que ele encontrou maior variedade de formas
da espécie.
Smartt (1969) estudou a evolução do gênero Phaseolus na América e
mostrou que os registros arqueológicos encontrados na América Central e do Sul
são impressionantes, comparados ao encontrado para outras espécies cultivadas.
Datações realizadas pelo método do carbono 14 mostraram que os restos de feijão
(aparentemente já domesticado) mais antigos até agora descritos foram encontrados
em Huachichona, no norte da Argentina, com 6.700 a 9.600 anos de idade, e na
caverna de Guitarrero, no Peru, com 4.300 a 7.000 anos de idade (GEPTS;
DEBOUCK, 1991). Restos milenares foram descritos em outras partes da América
Latina, mas nunca em outro continente.
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A ampla distribuição geográfica do feijão acompanhada da diversidade
genética presente em formas cultivadas e silvestres levou ao questionamento sobre
quais eventos de domesticação ocorreram na espécie. A domesticação do feijoeiro
trouxe-lhe diversas modificações morfológicas e fisiológicas em relação às formas
silvestres, as quais foram documentadas por Schawanitz (1966). A dispersão dentro
das regiões de domesticação provocou uma profunda redução da diversidade
genética em decorrência dos efeitos da deriva genética e pressão para adaptação às
novas condições ambientais propícias ao cultivo e consumo humano (GEPTS,
1998). As principais mudanças que ocorreram foram: (i) gigantismo, caracterizado
pelo aumento no tamanho e peso das sementes, vagens maiores e com menor
número de sementes, flores maiores e caule mais robusto; (ii) perda do mecanismo
de dispersão das sementes; (iii) mudança do hábito de crescimento, pois as plantas
cultivadas apresentam um crescimento mais restrito e forma mais compactada,
tornando-as de menor altura e mais eretas; (iv) perda da dormência das sementes.
Além disso, houve mudanças na arquitetura do sistema radicular (SCHAWANITZ,
1966).
Segundo Gentry (1969), a domesticação do feijoeiro ocorreu no México de
onde foi levado para a região sul da América. Contrariamente, Berglund-Brucher
(1976) acredita que a domesticação ocorreu no sul da América e não exclui a
possibilidade de haver um segundo centro de domesticação independente na
América Central. Registros arqueológicos de feijão, com idade similar, foram
encontrados na América Central (Tehuacán Valley, México: 5.000 AC) e nos Andes
(Callejón de Huaylas, Peru: 5.680 AC). Baseado nestes dados, vários autores tem
sugerido que a domesticação do feijão tenha ocorrido em dois centros
independentes: América Central, onde as formas cultivadas apresentam sementes
pequenas e outro na região dos Andes, onde as sementes são maiores (HARLAN,
1971; HEISER, 1977; EVANS, 1976).
Análises de amostras atuais e arqueológicas de P. vulgaris mostram que,
antes da domesticação o conjunto gênico das formas silvestres já divergia em dois
grupos localizados em regiões geográficas diferentes. Um deles é encontrado na
Mesoamérica, e compreende a metade sul do México e o norte da América Central.
O outro se localiza na região dos Andes, abrangendo o Peru, a Bolívia e a Argentina.
Esses dois pools gênicos são distinguidos tanto morfologicamente (GEPTS;
DEBOUCK, 1991; CHIORATO et al., 2005) quanto molecularmente (GEPTS; BLISS,
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1985; GEPTS et al., 1986; KOENIG; SINGH; GEPTS, et al. 1990; SINGH; NODARI;
GEPTS, 1991; BECERRA-VELÁSQUEZ; GEPTS, 1994; FREYRE et al., 1996;
THOME et al., 1996; GEPTS, 2003; CHACÓN; PICKERSGILL; DEBOUCK, 2005;
BLAIR et al., 2006; DÍAZ; BLAIR, 2006; HANAI et al., 2007; BENCHIMOL et al.,
2007; KWAK; GEPTS, 2009; GILL-LANGARICA et al., 2011).
Em adição a esses dois maiores pools gênicos, um terceiro grupo vem
sendo relatado com importância na história evolutiva do feijoeiro (DEBOUCK et al.,
1993). Mais recentemente, este grupo tem sido considerado um núcleo de
diversidade, localizado no Equador e Norte do Peru (KAMI et al., 1995), de onde
feijões silvestres se dispersaram tanto na direção norte como na direção sul, para
formar dois pools gênicos geograficamente distintos: o Mesoamericano e o Andino
(GEPTS, 1998). Por sua vez, a divergência pós-domesticação deu origem a três
raças domesticadas em cada um destes dois pools gênicos (SINGH et al., 1991).
Kwak e Gepts (2009) avaliaram a estruturação populacional de P. vulgaris,
utilizando vários genótipos (silvestres e cultivados, oriundos de diferentes pools
gênicos) em relação à putativa população silvestre ancestral, citada no parágrafo
anterior. Os autores observaram que esta população encontra-se posicionada,
geneticamente, entre os pools Andino e Mesoamericano, porém com um viés para o
Mesoamericano provocado, provavelmente, pela melhor estruturação dos acessos
dentro deste grupo (Figura 1). As relações genéticas entre os acessos silvestres
refletem sua distribuição geográfica, o que corrobora a existência de um terceiro
grupo. Entretanto, os autores sugerem que um estudo mais aprofundado, com mais
acessos silvestres ou mais locos moleculares, deva ser realizado.
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Figura 1 - Diversidade genética entre acessos de P. vulgaris a partir de marcadores SSR. A:
Distribuição geográfica e genética de acessos de feijoeiro silvestre. B: Relações
genéticas entre acessos de feijoeiro. Ramos que terminam com pontos pretos referemse aos acessos domesticados; os demais, aos acessos silvestres
Fonte: Kwak e Gepts, 2009
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2.3 A faseolina
A faseolina, glicoproteína codificada pelo gene Phs, tem sido um dos
principais alvos de pesquisas moleculares em P. vulgaris. Esta proteína faz parte do
material de reserva das sementes e compõe a fração protéica predominante nas
sementes de feijão. Foram identificados pelo menos 10 tipos de alelos desta
proteína em diferentes acessos cultivados de feijão e de seus parentes silvestres
(GEPTS, 1990).
Por meio de análise eletroforética das proteínas da semente, Gepts (1986)
determinou os tipos de faseolina que ocorrem nas formas silvestres e cultivadas de
feijão. Essas análises revelaram três tipos predominantes entre os acessos: "S"
(Sanilac), "T" (Tendergreen) e "C" (Contender). Segundo Brown (1981) os genes que
codificam os diferentes polipeptídeos de cada tipo de faseolina estão fortemente
ligados

apresentando

herança

Mendeliana

simples,

com

alelos

de

ação

codominante.
Ainda no trabalho de 1986, Gepts observou que, na América, as formas
silvestres de feijão apresentavam faseolina tipo "S" e "M" enquanto nos Andes (Peru
e Argentina) exibiam exclusivamente o tipo "T". Verificou, também, uma
correspondência entre a distribuição geográfica dos tipos de faseolina entre os
feijões silvestres e cultivados. A maioria dos acessos cultivados na América Central
apresenta tipo "S", sendo que nos Andes o tipo predominante é o "T". Além disso,
alguns acessos andinos apresentaram o tipo "C" e outros dois tipos "H" e "A". Em
ambas as regiões, acessos com faseolina tipo "T" tinham sementes maiores que
aqueles com tipo "S". Nos Andes, nenhuma diferença foi observada entre os tipos de
faseolina "T", "C", "H" e "A" entre acessos cultivados.
Com base nesses resultados, duas hipóteses surgiram para explicar a
domesticação do feijão. A primeira propõe que a domesticação tenha ocorrido em
uma das duas regiões (América Central ou Andes), resultando em genótipos com
sementes pequenas e faseolina do tipo "S", e genótipos com sementes maiores e
faseolina tipo "T", "C", "H" e "A". Posteriormente esses genótipos dispersaram para
outras regiões. A segunda hipótese sugere dois centros independentes: América
Central, com genótipos de sementes pequenas e faseolina do tipo "S"; e os Andes
com genótipos de sementes maiores e faseolina tipo "T" (GEPTS et al., 1986).
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Os eventos que conduziram ao aparecimento de acessos com tipos de
faseolina "C", "H" e "A" ainda não foram determinados. Eles poderiam ter sido
domesticados na América Central e, posteriormente, levados para os Andes.
Entretanto, esses tipos de faseolina não foram encontrados entre as formas
silvestres ou cultivadas da espécie presentes na América Central. Alternativamente,
esses tipos de faseolina poderiam ter surgido nos Andes, antes ou depois da
domesticação (GEPTS et al., 1986).
Posteriormente, Koenig, Singh e Gepts (1990) identificaram novos tipos de
faseolina: "J", em formas silvestres da Argentina, e "I", num acesso silvestre do norte
do Peru. Em feijões cultivados, encontraram formas variantes da faseolina "S": "Sb",
em alguns cultivares de sementes pequenas do Brasil, como Rio Tibagi e Mulatinho
Vagem Roxa; e "Sd", predominando nos cultivares do altiplano central do México.
O perfil eletroforético unidimensional mostra que todos esses tipos de
faseolina descritos correspondem a 2 até 6 polipeptídios que diferem quanto ao peso
molecular (SALMANOWICZ, 2001; MONTOYA et al., 2008) e ao ponto isoelétrico
(BROWN et al., 1981). Tais diferenças refletem, além de modificações pré e póstraducionais, às variações presentes nas sequências de DNA que codificam esses
polipeptídios, os quais podem ser categorizados em duas subfamílias: α-faseolina e
β-faseolina (SLIGNTOM et al., 1985), ambas derivadas de um mesmo ancestral
comum.
2.4 Absorção de Ferro (Fe) em plantas
O ferro é um micronutriente essencial, importante na biossíntese da clorofila
e está presente nos sítios ativos de enzimas e outras proteínas, como aquelas
responsáveis pela transferência de elétrons (MESSERSCHIMIDT et al., 2001).
Apesar de ser um micronutriente essencial, mecanismos celulares e moleculares
regulam a absorção, o transporte e o acúmulo de ferro, até a sua utilização nos mais
variados processos metabólicos (HELL; STEPHAN, 2003).
Em condições aeróbicas e pH neutro ou básico, o ferro é extremamente
indisponível para absorção pelas plantas, formando complexos insolúveis no solo
(BRIAT, 2006). As plantas lidam com a insolubilidade do ferro utilizando sistemas
moleculares para a sua redução (Fe3+ Fe2+) ou secretam moléculas para quelar o
ferro não reduzido. Para tanto, desenvolveram duas estratégias para assegurar a
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absorção de ferro, a partir das raízes, quando há baixa disponibilidade deste mineral
(RÖMHELD; MARSCHNER, 1986). As plantas dicotiledôneas e monocotiledôneas,
com exceção das gramíneas, desenvolveram a estratégia I (Figura 2), que apresenta
os seguintes passos: (i) excreção de prótons via ATPase tipo – P para acidificar o
meio e aumentar a solubilidade do Fe3+; (ii) redução do Fe3+ por uma quelato
redutase para a forma de Fe2+, que é mais solúvel; (iii) transporte do Fe2+ por
transportadores para o interior da célula. A estratégia II evoluiu em gramíneas, como
o arroz (Oryza sativa) e o milho (Zea mays), e encontra-se sumarizada em Mori
(1999).

Figura 2 - Estratégia de plantas, exceto gramíneas, para a aquisição de ferro do solo. As plantas
acidificam a rizosfera em resposta à deficiência de ferro, utilizando uma H+ATPase. Isto
possibilita a melhor solubilização do íon Fe3+, que é reduzido por uma ferro redutase
(FRO1 em ervilha e feijão). O íon ferroso (Fe2+) resultante é transportado para dentro da
célula por um transportador de raiz (IRT – Iron Regulated Transporter)
Fonte: Modificado de Briat (2006)

Ferro redutases são membros da superfamília dos flavocitocromos, são
expressas em células epidérmicas de raiz e encontram-se localizadas na membrana
plasmática. Sua atividade varia de acordo com as condições fisiológicas e
ambientais como, por exemplo, a disponibilidade de ferro e o pH do solo. Mutantes
de ervilha se mostraram bastante úteis para avaliar o papel da redução do ferro e
sua aquisição pelas raízes (GRUSAK, 2000).
Análises comparativas entre as sequências de aminoácidos de ferro
redutases de vários organismos mostraram que há regiões correspondentes a
domínios transmembranares bastante conservadas e análises in silico da sequência
de aminoácidos de uma ferro redutase (FRO1) de ervilha permitiu a predição de sua
conformação estrutural (Figura 3). O modelo, proposto por Waters, Blevins e Edie
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(2002), exibe dez domínios transmembranares. As regiões N e C-terminal
encontram-se na superfície extracelular da membrana e um loop intracelular,
localizado entre as hélices transmembranares VII e VIII, contém sítios de ligação
NADH e FAD. Os sítios de ligação das moléculas que contém ferro (sítios Heme de
ligação) estão localizados nas hélices transmembranares V e VII, ao passo que a
sequência correspondente ao sítio de oxiredução está localizado no domínio
transmembranar VIII.

Figura 3 - Topologia predita da enzima ferro redutase em ervilha. Os cilindros representam os
domínios transmembranares I - X, nos quais os sítios Heme de ligação encontram-se
destacados (HH). A barra preta denota a localização da sequência correspondente ao
sítio de oxiredução
Fonte: Modificado de Waters et al. (2002)

Dentre os vários aspectos supracitados, os grupos gênicos de feijão diferem,
também, quanto a algumas propriedades fisiológicas, bem como características
nutricionais como a concentração de ferro na semente. Uma série de estudos tem
demonstrado que feijões andinos tendem a ter maior concentração de ferro nas
sementes do que os mesoamericanos (ISLAM, et al., 2002; ISLAM, et al., 2004;
BLAIR, et al., 2010a). Blair et al. (2010b) relataram que a atividade da enzima ferro
redutase está diretamente relacionada com o acúmulo de ferro em sementes de
feijão; entretanto, não foram encontradas diferenças significativas na atividade
enzimática da ferro redutase entre os dois grupos gênicos. Porém, análises mais
detalhadas dos genes envolvidos nos processos de aquisição, como a identificação
dos polimorfismos na sequência de nucleotídeos do gene FRO1, podem ser úteis na
tentativa de entender melhor a fonte deste polimorfismo.
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2.5 Polimorfismos moleculares e diversidade genética em P. vulgaris
Marcadores genéticos são usados para diferenciar genótipos e são herdados
segundo as leis Mendelianas. Os polimorfismos podem ser morfológicos, de
natureza bioquímica ou molecular; neste caso, deve haver diferença na sequência
de nucleotídeos do DNA, levando a um fenótipo molecular distinto (VIEIRA; VELLO;
SILVA-FILHO, 2004).
Os marcadores moleculares podem ter ação: (i) dominante: RAPD (Random
Amplified Polymorphic DNA, WILLIAMS et al., 1990) e AFLP (Amplified Fragment
Length Polymorphism, VOS et al., 1995) ou (ii) codominante: RFLP (Restriction
Fragment Length Polymorphism, BOSTSTEIN et al., 1980), SSR (Simple Sequence
Repeat, TAUTZ, 1989) e SNP (Single Nucleotide Polymorphism, JORDE, 1995).
Diversos tipos de marcadores de DNA, desenvolvidos para estudar a
diversidade genética e os processos evolutivos e de domesticação em plantas, são
considerados melhores comparativamente aos métodos mais antigos, como
marcadores morfológicos e bioquímicos (CHARCOSSET; GALLAIS, 2002; GAITÁNSOLÍS et al., 2002; BLAIR et al., 2009;. KWAK; GEPTS, 2009; BURLE et al., 2010).
O conhecimento atual da estrutura populacional e da origem da domesticação do
feijoeiro é baseado em estudos que utilizaram diversos marcadores moleculares, tais
como: RFLPs (BECERRA-VELÁSQUEZ; GEPTS, 1994); RAPDs (FREYRE et al.,
1996, BEEBE et al., 2000); AFLPs (THOME et al., 1996; BEEBE et al., 2001; PAPA;
GEPTS, 2003); SSRs (BLAIR et al., 2006; DÍAZ; BLAIR, 2006; HANAI et al., 2007;
BENCHIMOL et al., 2007; GILL-LANGARICA et al., 2011); DNA mitocondrial
(KHAIRALLAH; SEARS; ADAMS, 1992) e cloroplastidial (CHACÓN et al., 2005);
SNPs (MCCLEAN; LEE; MIKLAS, 2004; CHEN et al., 2010). Todavia, na maioria
desses estudos, o baixo nível de polimorfismo e o reduzido número de marcas
usado tem impedido uma caracterização detalhada da estrutura populacional e das
relações genéticas entre os acessos dentro dos grupos gênicos (KWAK; GEPTS,
2009).
Vários autores têm confirmado que o germoplasma mesoamericano de P.
vulgaris é bem mais complexo do que se imagina e que contém uma diversidade
importante, que necessita ser explorada, principalmente para características de
atributos agronômicos. Em contrapartida, estudos sobre a diversidade de feijoeiros
andinos detectaram que este grupo apresenta uma estreita base genética, a qual,
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segundo Thome et al. (1996), pode estar associada com a topografia dos Andes, e
que esta diversidade não foi menor devido a introgressões de feijoeiros
mesoamericanos. Isto implica que raças locais andinas foram derivadas de uma ou
poucas populações selvagens similares (BEEBE et al., 2001).
Apesar de haver um grande número de trabalhos, todos os autores
mencionados ressaltam que análises adicionais ainda são necessárias, incluindo a
estratificação da diversidade genética, por exemplo, entre acessos dentro de classes
comerciais, regiões de origem, raças genéticas e pools gênicos. Para tanto, a
geração de novas marcas, bem como a inclusão de novos acessos nas análises
podem permitir a melhor compreensão da relação entre os genótipos de P. vulgaris.
2.5.1 SNPs em sequências gênicas de P. vulgaris
Recentemente, uma nova classe de marcadores de DNA tem recebido
destaque.

Denominados

polimorfismos

de

base

única

(Single

Nucleotide

Polymorphism – SNP), esses marcadores são a mais frequente forma de
polimorfismo no genoma. SNPs se devem tanto à variação de bases (por transição
ou transversão) quanto à presença de pequenas inserções ou deleções (indels)
quando se comparam fragmentos homólogos de DNA. Polimorfismos de
nucleotídeos em regiões codificadoras de proteínas podem estar diretamente
relacionados com alterações fenotípicas, caso a mudança na sequência de
aminoácidos resulte numa alteração funcional significativa (GAITÁN-SOLÍS, 2008).
Em contraste com a característica multialélica de certos marcadores, como
os SSR, SNPs são de natureza bi-alélica. Todavia, haplótipos múltiplos podem ser
distinguidos pela combinação de dois ou mais alelos de SNPs, desde que estes
estejam

ligados,

aumentando

assim

a

informatividade

dos

marcadores

(BHATTRAMAKKI; RAFALSKI, 2001).
Em análises de diversidade a partir de sequências de DNA, os parâmetros
de diversidade molecular, utilizados para estimar a distância genética, costumam
incluir uma contagem de ocorrências de substituições e de indels. Ao caracterizar a
frequência de SNPs classificando as substituições em transições ou transversões,
por exemplo, é possível eleger o modelo evolutivo de substituição de nucleotídeos
que melhor se adapta à sequência estudada. A escolha do modelo evolutivo
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influenciará diretamente na construção da árvore filogenética, portanto, a utilização
de um modelo inadequado pode implicar em uma interpretação equivocada.
Diferentes modelos foram propostos para estimar a probabilidade da
ocorrência de substituição de nucleotídeos. Um dos mais simples, a distância p (pdistance), baseia-se apenas na porcentagem de bases discrepantes entre duas
sequências devidamente alinhadas. Além deste, dois modelos são bastante
utilizados em análises de diversidade: JC (JUKES; CANTOR, 1969), o qual
considera que as taxas de substituição ocorrem em freqüências iguais, e Kimura 2
Parâmetros (KIMURA, 1980), que considera diferentes freqüências de transições e
transversões.
A análise de agrupamento trata da identificação de grupos de indivíduos
similares após a estimação de uma matriz de similaridade. Há vários métodos de
agrupamento que se diferenciam pelo tipo de resultado e pelas diferentes formas de
definir a proximidade entre indivíduos ou grupos formados. Em todos os casos, não
se conhece à priori, o número de grupos a ser estabelecido e diferentes métodos
proporcionam resultados distintos (CRUZ; CARNEIRO, 2003). Os métodos de
agrupamento baseiam-se principalmente em métodos hierárquicos e de otimização.
Dentro dos hierárquicos, destaca-se o método do vizinho mais próximo (Neighborjoining), no qual os grupos são identificados na forma de dendrogramas e tem sido o
mais utilizado nos estudos de diversidade genética de P. vulgaris (KWAK.; GEPTS,
2009; CHEN et al., 2010).
Vários projetos de prospecção de SNPs em larga escala foram e vêm sendo
conduzidos para uma ampla gama de organismos (BALASUBRAMANIAN et al.,
2002; KARCHIN et al., 2005), inclusive em dados depositados em bancos de
sequências expressas de várias plantas cultivadas (RAFALSKI, 2002; SOLEIMANI
et al., 2003; BARBAZUK et al., 2007). Uma alternativa à análise de SNPs em
sequências arbitrárias é a análise cuidadosa da variabilidade de genes de interesse,
que pode ser útil para a associação das variantes alélicas com diferenças
fenotípicas, e para a subsequente seleção assistida por marcadores do fenótipo
associado (CHEN, 2010).
Em 2004, McClean, Lee e Miklas avaliaram a diversidade entre acessos
silvestres e domesticados de P. vulgaris, baseados no estudo de uma sequência
intrônica do gene que codifica a dihidroflavonol-4-redutase. Tal abordagem se
mostrou eficaz no estudo da diversidade entre acessos de feijão pertencentes aos
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dois pools gênicos, Mesoamericano e no Andino. Porém, os autores sugeriram que a
investigação de polimorfismos não só em genes com poucas cópias, tal como
estudado, mas também em famílias gênicas e genes com outras funções de
interesse, como certos metabólicos e reguladores, pode ser útil.
Já em 2010, Chen et al. avaliaram a diversidade nucleotídica de um novo
gene P5CS, também de P. vulgaris, e identificaram 244 sítios polimórficos incluindo
substituições e indels. Tais polimorfismos revelaram parte da história evolutiva do
gene, bem como permitiram acessar a diversidade entre diferentes classes de
feijões oriundos dos dois grupos gênicos.
A análise de genes de interesse vem se mostrando bastante útil tanto em
abordagens filogenéticas quanto para acessar a diversidade intraespecífica. Desta
forma, o estudo de sequências gênicas de proteínas tais como a faseolina e a ferro
redutase, as quais já vêm sendo amplamente investigadas por estudiosos da cultura
do feijoeiro, pode permitir a geração de marcas informativas adicionais e promover
um melhor entendimento da variação existente em P. vulgaris. Ainda, o uso de
abordagens similares em estudos sobre o polimorfismo em sequências do feijoeiro
relativamente

às

espécies

afins,

deve

fornecer

informações

valiosas

entendimento dos eventos moleculares associados à especiação de P. vulgaris.

no
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3 MATERIAL E MÉTODOS
3.1 Material Vegetal
O material vegetal utilizado neste trabalho consistiu de 31 acessos de
Phaseolus vulgaris e um acesso de P. lunatus utilizado como “outgroup” (Tabela 1).
De acordo com Hanai et al. (2007), esta coleção de acessos compreende uma
amostra representativa de feijões cultivados, e inclui as linhagens genitoras de três
populações de mapeamento: ‘Bat 93’ X ‘Jalo EEP 558’ (NODARI, 1993), ‘Carioca’ X
‘Flor de Mayo’ (MELO; SANTOS; FERREIRA, 2002) e ‘CAL 143’ X ‘IAC UNA’
(Instituto Agronômico, Campinas, Brasil).
Tabela 1 - Identificação dos acessos de Phaseolus vulgaris e P. lutanus

Denominação
Brasil 2
Porrillo
Rio Tibagi
Mulatinho
Carioca comum
Puebla 152
Great Northern
Flor de mayo
Garbancillo
Apetito Blanco
Jamapa
Barbunya
IAC-UNA
Baetão
Sanilac
Tu
Bat 93
Red Mexican

Origem
Mesoamérica
Mesoamérica
Mesoamérica
Mesoamérica
Mesoamérica
Mesoamérica
Mesoamérica
Mesoamérica
Mesoamérica
Mesoamérica
Mesoamérica
Mesoamérica
Mesoamérica
Mesoamérica
Mesoamérica
Mesoamérica
Mesoamérica
Mesoamérica

Denominação
Antioquia 8
Jalo EEP 558
Jabola
Cal 143
Red Kidney
Pompadour
Serro Azul Fosco
Serro Azul Brilhante
Jalo Precoce
BRS Pontal
Aporé
BRS Pitanga
BRS Vereda
87 JP 12

Origem
Andes
Andes
Andes
Andes
Andes
Andes
Crioulo
Crioulo
Cultivar Embrapa
Cultivar Embrapa
Cultivar Embrapa
Cultivar Embrapa
Cultivar Embrapa
Phaseolus lunatus

3.2 Extração e quantificação do DNA genômico
Amostras foliares jovens de cada acesso foram coletadas, congeladas em
nitrogênio líquido e armazenadas em freezer -80 °C, até serem submetidas à
extração de DNA genômico usando o método desenvolvido por Doyle e Doyle
(1987), com base em CTAB. A quantificação do DNA extraído foi realizada por
espectrofotometria com auxílio do equipamento NanoDrop 2000 - Thermo Scientific®.
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Foram feitas diluições a 10 ng/µl e 50 ng/µl, as quais foram utilizadas nas reações de
amplificação (PCR) e de hidrólise com enzimas de restrição, respectivamente.
3.3 Prospecção in silico das sequências de Phs e FRO1 de P. vulgaris,
desenho e síntese de primers
Uma busca por sequências correspondentes aos genes Phs e FRO1 de P.
vulgaris foi realizada no site público do NCBI (ALTSCHUL et al., 1997; disponível em
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/>). Esta pesquisa foi executada nos bancos
de nucleotídeos e de Expressed Sequence Tags (ESTs), e foram selecionadas
preferencialmente aquelas sequências de genes completos, anotadas com um alto
nível de detalhamento.
As sequências selecionadas foram utilizadas para o desenho dos primers
(forward e reverse) que foi efetuado usando-se o aplicativo web Primer3 (ROZEN;
SKALETSKY, 2000; disponível em: <http://frodo.wi.mit.edu/primer3/>). A fim de
padronizar as condições de PCR para vários pares de primers, os seguintes critérios
foram utilizados: (i) temperatura de annealling (TA) variando de 55 a 60 °C; (ii)
diferença máxima de 3 °C na TA entre os primers de cada par; (iii) conteúdo de GC
variando de 40 a 60%. Ainda, cada par de primers foi avaliado quanto às
possibilidades de formação de estruturas secundárias com auxílio do software Gene
Runner (SPRUYT; BUQUICCHIO, 1994). Considerando as limitações da técnica de
sequenciamento idealizada por Sanger, Nicken e Coulson (1997), a qual envolve
terminadores irreversíveis, os primers foram desenhados de modo que os
fragmentos amplificados não ultrapassassem 700 pares bases (pb), na tentativa de
garantir que a sequência completa pudesse ser obtida em uma única corrida. Ainda,
os primers foram desenhados visando à sobreposição de regiões terminais entre
dois fragmentos, e assim possibilitar a sobreposição das sequências dos fragmentos
gerados (Figura 4). Os primers foram sintetizados pela empresa Sigma-Aldrich na
escala de 25 ηmol.
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Figura 4 - Representação esquemática das regiões de desenho de primers (setas), e alinhamento dos
fragmentos (I, II e III) gerados pelas amplificações ao utilizar cada par de primers

Ao observar a representação esquemática na figura 4, percebe-se que os
fragmentos a serem amplificados não abrangem as bases presentes nos extremos
da sequência. Isto ocorre porque tais regiões não permitem o desenho de primers
segundo os critérios citados anteriormente. Com o objetivo de se obter essas
sequências, primers adicionais complementares às regiões terminais de cada gene (
um reverse na extremidade 5’ e um forward na extremidade 3’) foram desenhados e
denominados primers âncora; estes foram utilizados numa adaptação da
metodologia PCR-walking, descrita por Cottage et al. (2001).
Como foram adotadas duas metodologias distintas para a obtenção dos
fragmentos de DNA correspondentes aos genes Phs e FRO1, estes foram
classificados em duas categorias, de acordo com a sua localização no gene.
Aqueles obtidos pela metodologia PCR-walking foram denominados Fragmentos das
Extremidades do Gene (FEG), ao passo que os demais foram denominados
Fragmentos Internos do Gene (FIG).
3.4 Obtenção dos Fragmentos Internos do Gene (FIG)
3.4.1 Condições de amplificação e detecção dos FIGs
Os pares de primers sintetizados foram submetidos a testes de amplificação
usando o DNA template de quatro acessos. As reações de amplificação foram feitas
para um volume de 16 µL, contendo 20 ng de DNA, tampão PCR 1X (GoTaq® Flexi
Buffer, Promega), 0,3 µM de primers foward e reverse, 1,5 mM de MgCl2 (Promega),
200 µM de cada dNTP (GE Healthcare Life Sciences), 0,4 U de Taq DNA polimerase
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(GoTaq® Flexi DNA, Promega), e água ultra pura (Direct-Q® UV, Millipore) e
esterilizada para completar o volume. As reações de amplificação em termociclador
(GeneAmp® PCR System 9.700, Applied Biosystems) foram assim realizadas:
desnaturação inicial por 5 min. a 94 °C, seguida por 30 ciclos de amplificação com
desnaturação por 40 s a 94 °C, annealling de 1 min. com temperatura variando de
55 a 60 °C (a depender do par de primers), e extensão de 1 min a 72 °C. Ao final,
ocorreu uma extensão adicional por 5 min. a 72 ºC. Os produtos resultantes
(amplicons) foram separados por eletroforese em gel de agarose (0,8% p/v) e
visualizados após coloração com SYBR SAFE® (Invitrogen). O marcador de massa
molecular (Ladder de 100 pb, Invitrogen) foi utilizado

para se determinar,

comparativamente, o tamanho dos amplicons. Os géis foram fotodocumentados em
um sistema de imagem digital MultiDoc-It - UVP®.
Depois de confirmada a eficiência das condições de amplificação adotadas,
todos os demais genótipos foram submetidos à PCR, sendo que as reações foram
feitas para um volume final de 50 µl, contendo 100 ng de DNA, e demais
componentes com concentrações iguais àquela usada nos testes de amplificação.
No caso em que foi utilizada uma sequência de cDNA para o desenho de
primers, ou seja, quando não foi possível prever o tamanho dos fragmentos
amplificados a partir do DNA genômico, uma PCR adicional foi efetuada para
antever o tamanho aproximado do transcrito primário do gene. Nesse caso, os
primers forward e reverse localizados mais próximos a extremidade da sequência, 5’
e 3’ respectivamente, foram utilizados para amplificar um fragmento que incluísse
todos os exons e introns do gene. Para tanto, utilizou-se o kit GoTaq® Long PCR
Master Mix, o qual possibilitou a amplificação eficiente do fragmento. A amplificação
foi realizada em dois estágios. Após uma desnaturação inicial de 1 min. a 95 °C, o
primeiro estágio foi composto por sete ciclos, com desnaturação por 15 s a 95 °C,
annealling de 50 s com temperatura iniciando em 62 °C e tendo uma redução de 1
°C a cada ciclo, e extensão de 3 min. a 68 °C. O segundo estágio foi programado
para conter 25 ciclos, com desnaturação de 15 s a 94 °C, annealling de 50 s a 55 °C
e extensão de 3 min. a 68 °C, ao final dos quais ocorreu uma incubação adicional de
5 min. a 68°C.
Modificações específicas foram necessárias para amplificação do FIG
NFRO2, as quais incluíram as seguintes condições de amplificação: uma
desnaturação inicial por 2 min. a 94 °C, seguidos por 30 ciclos compostos por
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desnaturação a 94 °C durante 15 s e annealling/extensão a 65 °C durante 3 min., ao
final dos quais ocorreu uma incubação adicional de 10 min. a 72°C.
3.4.2 Purificação e sequenciamento dos FIGs
A purificação dos produtos de PCR foi feita usando-se o Illustra GFX PCR
Purification Kit® (GE Healthcare), conforme as especificações do fabricante. As
concentrações dos produtos purificados foram estimadas por espectrofotometria,
usando-se o equipamento NanoDrop 2000 - Thermo Scientific®, e o sucesso do
procedimento de purificação foi verificado a partir da eletroforese de alíquotas de 5
µl desses produtos em gel de agarose (0,8% p/v), corado com SYBR SAFE®
(Invitrogen). Neste caso, a quantificação das amostras foi estimada a partir da
comparação com alíquotas de DNA do fago λ de concentrações conhecidas. Os géis
foram visualizados sob luz UV e fotodocumentados pelo sistema de imagem digital
MultiDoc-It - UVP®.
Posteriormente, foi efetuada uma normalização da concentração dos produtos
da purificação, de acordo com instruções do fabricante do kit de reação de
sequenciamento (BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit), a fim de garantir
uma relação ótima entre o tamanho do fragmento e a quantidade a ser usada nas
reações. As reações de sequenciamento foram feitas usando-se diretamente 30 a 40
ng do produto de PCR purificado para a incorporação de dNTPs marcados, ou seja,
não foi necessária a clonagem dos mesmos. As reações foram analisadas por
eletroforese no equipamento ABI 3730 DNA Analyser.
3.5 Obtenção dos Fragmentos das Extremidades do Gene (FEG)
Para a obtenção de sequências complementares às regiões terminais dos
genes, foi empregada uma adaptação da técnica de PCR-walking, descrita por
Cottage et al., (2001). Nesta técnica, fragmentos de DNA, resultantes da hidrólise
por restrição enzimática, são ligados a adaptadores especificamente desenhados e
então,

amplificados

oligonucleotídeos:

um

seletivamente.
que

serve

O

adaptador

como

fita

é

longa

composto
do

por

adaptador

dois
(5’-

ACTCGATTCTCAACCCGAAAGTATAGATCCCA-3’) e outro como fita curta do
adaptador (3’-H2N TTCATATCTAGGGT-5’). O primeiro oligonucleotídeo contém uma
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região complementar ao sítio de annealling do primer do adaptador (5’ACTCGATTCTCAACCCGAAAG-3’), ao passo que o segundo oligonucleotídeo
possui a extremidade 3’ bloqueada por um radical amina. Assim, no primeiro ciclo de
amplificação, o sítio de annealling do primer do adaptador não existe, o que garante
a extensão da primeira fita apenas a partir do primer âncora (fase linear da PCR).
Esta primeira extensão ocorre até o final do fragmento, que termina com a fita longa
do adaptador, o que gera, assim, o sítio de annealling do primer do adaptador.
Então, a partir do segundo ciclo, ocorre a extensão da segunda fita (fase
exponencial da PCR). Um esquema ilustrativo é apresentado na Figura 5.

Figura 5 - Esquema de amplificação utilizando uma adaptação do método PCR-walking para
identificação de sequências alvo. Os fragmentos de DNA, resultantes de uma restrição
enzimática, são ligados a adaptadores, cuja extremidade 3’ da fita curta encontra-se
bloqueada pela presença de um radical amina. A amplificação de sequências alvo
envolve duas etapas: no primeiro ciclo da PCR, a extensão ocorre até o final do
fragmento que termina com a fita longa do adaptador, o que gera, assim, o sítio de
annealing do primer do adaptador. Em seguida, a partir do segundo ciclo, ocorre a
extensão da segunda fita
Fonte: Adaptado de Lunardi et al. (2009)
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Inicialmente, o DNA genômico dos 32 acessos foi digerido com três enzimas
de restrição. Optou-se por usar aquelas enzimas que geram fragmentos abruptos:
AluI (New England BioLabs®) e RsaI (New England BioLabs®), que reconhecem 4 pb
e DraI (Fermentas™) que reconhece 6 pb. Um total de 200 ng de DNA foi digerido
com 6 U de enzima, em um volume de 20 µl, seguindo as condições do fabricante. A
hidrólise ocorreu durante 4 h a 37 °C, com posterior inativação das enzimas a 80 °C
durante 20 min.
O adaptador foi preparado pela mistura equimolar dos dois oligonucleotídeos,
para uma concentração final de 40 µM. A mistura foi aquecida por 10 min. a 65 °C e
resfriada, lentamente, a temperatura ambiente.
A seguir, o adaptador foi ligado às extremidades dos fragmentos gerados pela
restrição. O volume final da reação de ligação totalizou 40 µl, contendo 20 µl do DNA
digerido, 1,25 µl de adaptador (40 µM), 2 µl de tampão de ligação (10X), 1,2 U de
ligação T4-DNA ligase (New England BioLabs®) e água ultra pura (Direct-Q® UV,
Millipore) e esterilizada para completar o volume. A ligação se deu em 14 horas a 16
°C, com posterior inativação da enzima a 65 °C durante 20 min.
3.5.1 Condições de amplificação e detecção dos FEGs
As reações de amplificação foram realizadas em um volume de 20 µl,
contendo 3 µl de DNA digerido e ligado aos adaptadores, 1,5 mM de MgCl2, 0,2 mM
de dNTP, 0,25 µM do primer âncora, 0,25 µM do primer do adaptador, 10X do
tampão de PCR, 1 U da enzima Taq DNA polimerase (Promega®) e água ultra pura
(Direct-Q® UV, Millipore) e esterilizada para completar o volume.
A amplificação foi realizada em dois estágios. Após uma desnaturação inicial
de 5 min. a 94 °C, seguiu-se sete ciclos, com desnaturação por 45 s a 94 °C,
annealling de 50 s com temperatura iniciando em 62 °C e tendo uma redução de 1
°C a cada ciclo, e extensão de 1 min. a 72 °C. No segundo estágio adotou-se 25
ciclos, com desnaturação de 45 s a 94 °C, annealling de 50 s a 55 °C e extensão de
1 min. a 72 °C, ao final dos quais ocorreu uma incubação adicional de 7 min. a 72
°C.
Os produtos da PCR foram desnaturados pela adição de igual volume de
tampão de corrida desnaturante (0,2% de azul de bromofenol, 0,2% de xileno cianol,
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10 mM EDTA, pH 8,0, e 95% de formamida) e aquecimento a 95 °C por 5 min. Uma
alíquota de 3 µl de cada amostra desnaturada foi então aplicada em gel de
poliacrilamida [acrilamida/bisacrilamida (19:1) 6%, uréia 7,5 M, tampão TBE 1X] de
0,4 mm de espessura, montado em aparato de eletroforese vertical de 38 x 50 cm
(Sequi-Gen® GT Sequencing Cell, Bio-Rad), o qual foi submetido a uma potência
constante de 80 W e temperatura de 45 °C por cerca de 4 h. Ladders de 25 e 100
pb foram usados como marcadores de massa molecular.
A coloração foi realizada com nitrato de prata (AgNO3), de acordo com Creste,
Tulmann Neto e Figueira (2001), com algumas modificações descritas por Santini
(2009). Os géis foram analisados sob fonte de luz branca e digitalizados em scanner
(Epson Expression 10000 XL).
3.5.2 Seleção, purificação e clonagem dos FEGs
Após a separação dos fragmentos por eletroforese, as marcas monomórficas
de todos os acessos, e que apresentaram um tamanho entre 200 e 700 pb, foram
excisadas do gel de poliacrilamida para posterior clonagem e sequenciamento. Os
fragmentos excisados foram eluídos em 50 µl de TE 10:1 (10 mM Tris-HCl, pH 8,0;
1mM EDTA, pH 8,0) e, posteriormente, transferidos para colunas de filtragem e
submetidos à centrifugação a 6.000 rpm durante 5 min., em centrífuga de mesa
(USA Scientific®). O DNA recuperado foi utilizado em uma PCR com o intuito de
reamplificar cada fragmento e confirmar os seus tamanhos.
As reações de amplificação totalizaram um volume de 50 µl, contendo 10 µl
de DNA, 0,25 µM do primer “âncora”, 0,25 µM do primer do adaptador, 25 µl de
MasterMix Go Taq Flexi (Promega®) e água ultra pura (Direct-Q® UV, Millipore) e
esterilizada para completar o volume. As condições de amplificação foram as
mesmas descritas no item 3.5.1. Uma alíquota de 5 µl das reações foi submetida à
eletroforese em gel de agarose (1,0% p/v), adicionado com SYBR SAFE®
(Invitrogen). Foi utilizado Ladder de 100 pb como marcador de massa molecular. Os
géis foram visualizados sob luz UV e fotodocumentados pelo sistema de imagem
digital MultiDoc-It-UVP®. O volume restante das reações foi submetido à purificação,
utilizando-se o Illustra GFX PCR Purification Kit® (GE Healthcare), conforme
especificações do fabricante. As concentrações dos fragmentos purificados foram
estimadas por espectrofotometria, usando-se o equipamento NanoDrop 2000 -
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Thermo Scientific®, e o sucesso do procedimento de purificação foi verificado a partir
de eletroforese de alíquotas de 5 µl desses produtos em gel de agarose (0,8% p/v),
corado com SYBR SAFE® (Invitrogen).
Os produtos de purificação foram, então, ligados ao vetor de clonagem pGemT Easy Vector System (Promega®). A ligação se deu em volume de 20 µl, contendo
10 µl de tampão de ligação (2x), 25 ng do vetor, 6 µl dos fragmentos de DNA, 3 U de
enzima T4 DNA ligase (Promega®) e água ultra pura (Direct-Q® UV, Millipore) e
esterilizada para completar o volume. A concentração do DNA utilizada na ligação foi
normalizada para garantir a relação ótima entre o tamanho do inserto e a quantidade
de vetor, conforme as especificações do fabricante do vetor. A ligação se deu
overnight a 4 °C.
O produto da ligação foi usado para transformar células eletrocompetentes de
Escherichia coli DH5α (HANAHAN, 1983). A transformação foi realizada em volume
de 72 µl, contendo 70 µl de células eletrocompetentes e 2 µl do produto de ligação,
seguida de incubação em meio SOC [20 g/l de triptona, 5 g/l de extrato de levedura,
0,5 g/l de NaCl, pH 7,5] por 1 h a 37 °C em agitação de 200 rpm. Em seguida, 60 µl
do produto da transformação, 60 µl de IPTG 20% (0,2 g.ml-1 de IPTG) e 60 µl XGAL
2% (20 mg.ml-1 de X-GAL; 5 ml de formamida), foram plaqueados em meio LB sólido
(SAMBROOK; RUSSELL, 2001) acrescido de 1 µl/ml de ampicilina.
As placas foram incubadas em BOD a 37 °C por cerca de 18 h para o
crescimento das colônias e, então, armazenadas a 4°C até o dia seguinte, o que
possibilitou a diferenciação entre colônias transformadas (coloração branca) e não
transformadas (coloração azul). Foram selecionadas quatro colônias brancas de
cada placa, as quais foram transferidas para placas do tipo deep well, contendo 200
µl de meio circle grow, acrescido de 1 µl/ml de ampicilina. A incubação se deu
overnight a 37°C.
3.5.3 Miniprep e sequenciamento
As minipreps para a purificação dos insertos foram realizadas por lise alcalina
(SAMBROOK; RUSSELL, 2001). Uma PCR usando os primers pUC/M13 -40F (5’GTTTTCCCAGTCACGAC-3’)

e

pUC/M13

-46R

(5’-

GAGCGGATAACAATTTCACAGG-3’), complementares às regiões do vetor de
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clonagem (pGem-T Easy Vector System - Promega®) foi realizada para a verificação
dos insertos.
Essas reações se deram em um volume de 25 µl, contendo 2 µl de DNA, 1,5
mM de MgCl2 (Promega), 0,2 mM de cada dNTP (GE Healthcare Life Sciences), 2
µM de cada primer, 1X do tampão de PCR (GoTaq® Flexi Buffer, Promega), 1U da
enzima Taq DNA polimerase (Go Taq Flexi - Promega®) e água ultra pura (Direct-Q®
UV, Millipore) e esterilizada para completar o volume.
Os 35 diclos de amplificação ocorreram após uma desnaturação inicial de 5
min. a 94 °C, com desnaturação de 30 s a 94 °C, annealling de 60 s a 55 °C, e
extensão de 90 s a 72 °C; ao final dos ciclos ocorreu uma incubação adicional de 10
min. a 72 °C. A separação e verificação do tamanho dos fragmentos foram
realizadas por eletroforese em gel de agarose (1,0% p/v), utilizando como padrão de
massa molecular o marcador Ladder 100 pb (Invitrogen).
Alíquotas do produto de miniprep foram submetidas a reações de
sequenciamento, usando-se o BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit para a
incorporação de dNTPs marcados e continham cerca de 100 ng de fragmento como
template. As reações foram analisadas por eletroforese no equipamento ABI 3730
DNA Analyser.
3.6 Análise dos dados
3.6.1 Processamento e alinhamento das sequências
Após a obtenção das sequências, o softwareCodonCode Aligner v. 3.5.7
(CodonCode Corporation) foi utilizado para a visualização dos eletroferogramas e
limpeza das sequências, ou seja, eliminação das extremidades e de regiões de
baixa qualidade. A qualidade dos picos foi verificada através do algoritmo
Phred/Phrap/Consed (EWING et al., 1998), implementado no software citado, que
fornece um índice para cada base. Os índices com valores acima de 20 são
considerados aceitáveis, pois representam no mínimo 99% de acurácia na
determinação das bases, qualidade suficiente para as análises subsequentes. No
caso das sequências dos fragmentos que foram submetidos à clonagem, as regiões
que correspondiam ao vetor usado foram identificadas e eliminadas.
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Ainda usando o CodonCode Aligner v. 3.5.7 (CodonCode Corporation), foram
formados os contigs com as sequências correspondentes a cada acesso.
Posteriormente, os contigs obtidos para cada acesso foram alinhados usando o
algoritmo de alinhamento global múltiplo CLUSTAL W (THOMPSON et al., 1994), o
qual leva em consideração os valores de qualidade das bases e um valor limite de
70% de identidade. Este alinhamento permitiu que os SNPs e indels candidatos
fossem identificados, preliminarmente, por meio de inspeção visual, corrigindo-se,
manualmente, eventuais equívocos de leitura. As sequências processadas foram
novamente submetidas ao alinhamento global múltiplo CLUSTAL W (THOMPSON et
al., 1994), desta vez utilizando o software MEGA 5.1 (TAMURA et al., 2011), uma
vez que este permite exportar o arquivo de saída, gerado pelo alinhamento, em
formatos requeridos pelo software usado para calcular certos parâmetros
moleculares (item 3.6.3).
A validação das sequências obtidas para cada acesso foi realizada por
algoritmo de alinhamento local em base de dados de nucleotídeos (BlastN)
implementado no site do NCBI (ALTSCHUL et al., 1997).
3.6.2 Verificação de saturação e escolha do modelo evolutivo
Antes de realizar a análise de agrupamento, a qualidade da informação
filogenética contida nos dados obtidos foi verificada quanto ao nível de saturação de
substituições, usando o software DAMBE (XIA; XIE, 2001). O modelo de substituição
de bases empregado foi o K80 (KIMURA, 1980) contra a taxa de transversão (V) e
transição (S). Gráficos foram gerados a partir da sequência de cada gene, bem
como para a combinação de ambos os genes, e foram analisados visualmente.
A escolha do modelo evolutivo que fundamentou a construção das árvores de
distância genética a partir das sequências de DNA foi realizada pelo software MEGA
5.1 (TAMURA et al., 2011).
3.6.3 Parâmetros moleculares e medidas de variabilidade genética
O número total de locos polimórficos, bem como o número de substituições,
seja do tipo transversão ou transição, o número de inserções/deleções, a
diversidade nucleotídica, incluindo π (NEI, 1987) e Θ (WATTERSON, 1975) foram
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determinados pelo software MEGA 5.1 (TAMURA et al., 2011), o qual também foi
usado para estimar as distâncias genéticas entre os acessos.
3.6.4 Caracterização do polimorfismo nos genes α-Phs e FRO1
A delimitação das regiões correspondentes aos exons e introns foi
determinada in silico através de alinhamento local entre as sequências do gene
completo e do respectivo cDNA. As sequências correspondentes ao gene FRO1
foram submetidas ao alinhamento pelo algoritmo BlastN em base de dados de
nucleotídeos implementado no site do NCBI (ALTSCHUL et al., 1997), uma vez que
apenas uma sequência do cDNA deste gene está depositada. Já as sequências
referentes ao gene α-Phs e ao seu cDNA foram submetidas ao alinhamento pelo
algoritmo de Smith-Waterman, utilizando o aplicativo web EMBOSS Water (RICE;
BLEASBY; ISON, 2000; disponível em: <HTTP://http://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/>).
Em seguida, as sequências de cada exon e intron foram submetidas separadamente
aos cálculos dos parâmetros moleculares citados no item 3.6.3, através do software
Arlequim v.3.5 (EXCOFFIER; LISCHER, 2010).
3.6.5 Metodologia de agrupamento
Os dendrogramas das relações entre os acessos foram obtidos usando o
software MEGA 5.1 (TAMURA et al., 2011), empregando-se o critério de Neighborjoining (NJ) e o teste não-paramétrico de bootstrap para estimar a confiabilidade dos
ramos, com 500 repetições. Foram construídas árvores de NJ para ambos os genes
e para o conjunto de sequências combinados para avaliar a contribuição de cada
gene aos resultados finais.
3.6.6 Testes de neutralidade seletiva de locos e análise da variância molecular
(AMOVA)
O teste estatístico “D” de neutralidade seletiva de locos, proposto por Tajima
(1989) foi calculado pelo programa Arlequim v.3.5 (EXCOFFIER; LISCHER, 2010).
Adicionalmente, uma análise de variância molecular foi realizada para cada gene,
separadamente, bem como para o conjunto de sequências combinadas, visando
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avaliar a estrutura genética dos pools gênicos Andino e Mesoamericano, por meio
do mesmo software. Para tanto, foram conduzidos dois tipos de análises para testar
a existência de variação molecular atribuída à estrutura genética: (i) entre os pools
gênicos e (ii) entre acessos dentro de cada pool gênico.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Prospecção in silico das sequências de Phs e FRO1 de P. vulgaris e
desenho de primers
Utilizando o termo “Phaseolus vulgaris”, foram realizadas buscas nos
bancos de dados de nucleotídeos no NCBI, tendo sido identificadas várias
sequências depositadas referentes ao gene Phs. Entretanto, foram selecionadas
apenas duas sequências, referentes ao gene α-Phs, as quais exibiam uma anotação
bastante detalhada. Uma correspondia ao mRNA (código de acesso X02980.1) e a
outra, ao gene completo (código de acesso X52626.1), a qual inclui sua região
regulatória, o promotor. Tal sequência serviu para o desenho de primers, e permitiu
incluir a região do promotor nas análises de diversidade nucleotídica.
O gene α-Phs possui 4.763 pb, dos quais 1.535 (32,2%) são transcritos. O
alinhamento local entre as duas sequências permitiu identificar que α-Phs é
composto por seis exons, sendo que o primeiro deles corresponde a uma região que
não faz parte da proteína.
Por outro lado, foi encontrada apenas uma sequência referente ao gene
FRO1 de P. vulgaris com 2.115 pb (código de acesso HM440564.1) . Esta sequência
é o cDNA do gene, e foi obtida e depositada por Blair et al. (2010), que também
realizaram comparações com genes homólogos de ervilha (Pisum sativum) e alfafa
(Medicago sativa) sugerindo que FRO1 em P. vulgaris está localizado no
cromossomo b07 e contém 8 exons e 7 introns, em ambas as comparações.
Ao todo, 17 pares de primers foram desenhados, sintetizados e utilizados
para amplificar o DNA genômico dos acessos de P. vulgaris, sendo identificados da
seguinte forma: os primers Phs correspondem àqueles desenhados a partir da
sequência de α-Phs, e os primers FRO, aos desenhados a partir da sequência de
FRO1 (Tabela 2).
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Tabela 2 - Lista de primers desenhados a partir de sequências de α-Phs e FRO1

Nome
Phs1F
Phs1R
Phs2F
Phs2R
Phs3F
Phs3R
Phs4F
Phs4R
Phs5F
Phs5R
Phs6F
Phs6R
Phs7F
Phs7R
Phs8F
Phs8R
Phs9F
Phs9R
Phs10F
Phs10R
FRO1F
FRO1R
FRO2F
FRO2R
FRO3F
FRO3R
FRO4F
FRO4R
FRO5F
FRO5R
PhsR*
PhsF*
FROR*
FROF*

TE

TO

655

650

516

510

522

500

564

600

536

550

544

550

513

500

619

650

613

600

615

600

-

950

-

**

-

700

-

550

-

500

-

-

Sequência do primer (5’-3’)
CCCCAACCAAGATGAACAC
TTGTCATGTGTTGACCCTTG
CACCCAACCAAAATAGCTTC
CCTTTTTCCTGTGTTCTTACC
GGAACAAAAACGGAACGAAC
CAAAGTGTCCAACACCTCG
GTGAAAACCATCACCGTCC
AACGACTACAGAGTGCCATG
ATGCCATTCAAAACCCAC
GGTGGCGGAAGAGAATG
ACCATCTCAACCCACACAC
TGGACCTGAACTCCACAAG
GAGGTTCGACCAACAATCC
GTTGGGCTTCTGTGCTAG
AACAACCCTCAGATTCATG
TTTTCTAACCAAGACGACAG
GACCGATAACTCCTTGAATG
AGAGAACGTAAGCCCCAAC
GAAGGTAAGACGGACAATG
CACATAAAACACAAGCGTC
GAACCCCAAACTCGAAAAC
TGATGCTTGACTCTGATGTG
GTGAAAAAGTGTGGCAAGC
ATGCGAGCTGATAGCAATG
CCTCGTTGACAGACACCTC
TGAGCCAGAAACAGAAAGC
GAGCTTGTCTTGGTGAGTG
TCCACCAGAGAAAAACTGC
GGGCGAAGTTTATCATTGG
CATGCAAAGCTGATGGATTC
GCGGTATGTGGTGATTTCAG
TGCACCTTCACTAGTAATAC
GGGAATGTGAAAAGCAAGAG
CCAAGGAACATGAGACATG

TA
63
62
61
59
63
62
63
60
61
62
61
61
62
58
57
57
59
61
57
57
61
60
61
62
61
61
58
57
62
63
63
52
61
59

* Primers âncoras utilizados na amplificação dos FEGs.
** Não houve amplificação.
TE: Tamanho esperado do fragmento (pb); TO: Tamanho observado do fragmento (pb), determinado
a partir de comparação com marcador Ladder 100 pb; TA: Temperatura de annealing (ºC)

4.2 Obtenção dos FIGs
Todos os primers desenhados a partir da sequência dos genes α-Phs e FRO1
amplificaram fragmentos únicos, cujos tamanhos corresponderam ao predito, com
exceção do fragmento FRO2, do qual não se obteve amplificação.
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Uma vez que a sequência molde de FRO1 correspondia ao mRNA, esta não
incluía as bases correspondentes aos introns (regiões não traduzidas). A região
escolhida pelo software Primer 3, como sendo ótima para o desenho do primer
FRO2F, compreendia a junção de dois éxons, o que impossibilitou, portanto, o
annealing do primer no DNA genômico, prejudicando a amplificação. Após realizar
um alinhamento local entre a sequência do FIG FRO1 e a sequência de cDNA do
FRO1, foi constatado que as primeiras 13 bases do primer FRO2F encontram-se a
78 pb downstream das ultimas seis bases.
Uma vez que os primers foram desenhados para permitir a sobreposição de
regiões terminais, a extremidade 5’ da sequência do FIG FRO1 foi usada para o
desenho

de

um

novo

denominado

primer

NFRO2F

(5’-

AAGCAAAGTTGAGGAGTGTG-3’), que substituiu o primer FRO2F nas reações de
amplificação. Todavia, mesmo garantindo que o primer NFRO2F seria capaz de se
annealing completo , foram encontradas dificuldades para amplificar o FIG FRO2.
O resultado da amplificação com os primers FRO1F e FRO5R, o qual pode
ser observado na figura 6, permitiu predizer o tamanho da região transcrita do gene
FRO1, a qual corresponde a, aproximadamente, 5 kb. Desse modo, pôde-se inferir
que o FIG FRO2 correspondia a um fragmento de aproximadamente 2,3 kb e que as
condições de PCR aplicadas, principalmente a pouca eficiência da enzima Taq DNA
polimerase e o tempo dedicado à extensão do fragmento durante os ciclos da PCR,
não permitiam sua amplificação. Posteriormente, o tamanho real do FIG FRO2 pôde
ser confirmado a partir da utilização do kit GoTaq® Long PCR Master Mix.

FRO

FRO

Figura 6 - Produto de amplificação (FRO em duplicata) resultante do uso dos primers FRO1F e
FRO5R com, aproximadamente, 5.5 Kb. O tamanho do amplicon corresponde ao
tamanho do putativo transcrito primário do gene FRO1 em P. vulgaris. M1 e M2 são
marcadores Ladder 1 kb e 100 pb, respectivamente
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4.2.1 Validação dos FIGs
Todas as sequências correspondentes aos FIGs foram submetidas à
checagem de qualidade de seus picos no sofware CodonCode Aligner, e aquelas
que exibiram índices de Phred inferior a 20 foram eliminadas. Alinhamentos foram
executados para as sequências dos dois genes em cada um dos 32acessos
separadamente, o que permitiu a obtenção de contigs individuais. Como pode ser
observado na figura 7, para cada um dos acessos foi obtido um contig de 4.466 pb
correspondente ao α-Phs e dois contigs correspondentes ao FRO1 que, somados,
contem 2.736 pb. Apesar de não se ter alcançado toda a sequência do FIG FRO2,
esses contigs contem toda a região codante de ambos os genes.
A validação dos FEGs foi realizada através da comparação dos contigs
obtidos com as sequências presentes na base de dados do NCBI, por BlastN. Os
resultados dos alinhamentos indicaram que todas as sequências obtidas com os
primers Phs (1-10) correspondiam ao gene α-Phs, bem como aquelas obtidas com
os primers FRO (1-5) eram similares às do gene FRO1.
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Figura 7 - Representação esquemática da formação de contigs a partir do alinhamento de FIGs correspondentes aos genes α-Phs e FRO1. Setas
direcionadas para a direita indicam sequenciamento forward, e para a esquerda, reverse
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4.3 Obtenção dos FEGs
Ao todo, foram testadas 12 combinações de três enzimas de restrição com
quatro primers âncoras, visando à obtenção de fragmentos correspondentes às
extremidades 5’ e 3’ dos genes α-Phs e FRO1. A seleção das melhores
combinações se baseou no padrão de amplificação e no número de bandas bem
resolvidas entre os 32 acessos de Phaseolus. O padrão de amplificação das
combinações escolhidas, bem como os fragmentos selecionados para serem
sequenciados, encontra-se exposto na figura 8.

Figura 8 - Padrão de amplificação das combinações de enzima de restrição e primers âncora em gel
de poliacrilamida (6% p/v) desnaturante, corado com nitrato de prata. Primeira e última
canaletas contém Ladder de 100+25 pb. As demais canaletas correspondem ao produto de
amplificação de cada combinação dos acessos de P. vulgaris (Sanilac) em triplicata e de P.
lunatus (87 JP 12). As setas indicam os fragmentos que foram excisados do gel. Setas
pretas correspondem às bandas monomórficas entre P. vulgaris e P. lunatus, e as
vermelhas indicam as bandas monomórficas apenas entre os acessos de P. vulgaris
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Um total de 41 fragmentos foi excisado do gel de poliacrilamida, eluído em
TE, purificado em coluna e reamplificado de acordo com os procedimentos descritos
no item 3.5.1. Deste total, 21 fragmentos apresentaram-se monomórficos entre P.
vulgaris e P. lunatus, e 20 fragmentos exibiram monomorfismo apenas entre os
acessos de P. vulgaris. Após a reamplificação, 27 fragmentos exibiram uma única
banda, a qual correspondia ao tamanho do fragmento utilizado como template na
reação (Figura 9). Estes foram, portanto, selecionados para serem sequenciados.

Figura 9 - Padrão de reamplificação das bandas excisadas, em gel de agarose corado com Sybr
Safe. 1: Fragmentos monomórficos entre P. vulgaris e P. lunatus; 2: fragmentos dos
acessos de P. vulgaris. A primeira e a última canaletas correspondem ao marcador Ladder
100pb. I: a) FROR/AluI, b) FROR/DraI e c) FROR/RsaI; II: PhsF/RsaI; III: PhsR/DraI; IV:
FROF/DraI. As setas indicam os fragmentos descartados por apresentarem amplificação
inespecífica

Após a purificação, clonagem e sequenciamento dos FEGs selecionados,
foram originadas duas leituras de sequenciamento para cada FEG, ou seja, foram
analisadas 52 sequências. Depois da verificação de qualidade das bases de cada
sequência, aproveitaram-se 36 para o alinhamento, as quais correspondiam a 18
FEGs, sendo duas leituras para cada. O tamanho final das sequências, em todos os
casos, foi igual ao tamanho do fragmento excisado do gel de poliacrilamida. Os
contigs obtidos a partir de cada par de sequências foram utilizados para a validação.
Os resultados dos alinhamentos, resumidos na tabela 3, apontaram que
nenhum FEG obtido a partir de amplificações com os primers PhsF, PhsR e FROF
apresentou similaridade com sequências depositadas de α-Phs e FRO1.
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Tabela 3 - Resumo das análises via BlastN dos contigs obtidos para 14 fragmentos das extremidades dos genes α-Phs e FRO1

FEG ID

Acesso GenBank

Descrição

Identidade (%)

Score

E-values

FROR/AluI_1

GU215964.1

P. vulgaris clone

85

185

1-43

FROR/AluI_2

GU215964.1

P. vulgaris clone

82

298

1-77

FROR/AluI_3

GU215964.1

P. vulgaris clone

83

306

9-80

FROR/AluI_4

AF325187.1

P. coccineus putative reverse transcriptase

89

66

2-7

FROR/DraI_1

HQ993069.1

Juglans nigra clone B unknown

97

52

2-3

FROR/DraI_2

GU215964.1

P. vulgarisclone

83

183

4-43

FROR/DraI_3

HM440564.1

P. vulgaris FRO1mRNA

100

268

4-68

FROR/RsaI_1

JN375330.1

Phoenix dactylifera (mitocôndria)

94

360

6-96

FROF/DraI_1

EU196765.1

P. vulgaris (cloroplasto)

100

509

4-141

FROF/DraI_2

EU196765.1

P. vulgaris (cloroplasto)

100

511

1-141

FROF/DraI_3

AF325187.1

P. coccineus putative reverse transcriptase

90

536

4-149

FROF/DraI_4

XM_003551623.1

Glycine Max proteína putativa

91

187

9-44

FROF/DraI_5

GQ279301.1

P. vulgaris clone

77

226

1-55

PhsF/RsaI_1

EU196765.1

P. vulgaris (cloroplasto)

99

459

6-126

PhsF/RsaI_2

EU196765.1

P. vulgaris (cloroplasto)

99

616

5-173

PhsF/RsaI_3

AP009647.1

Lotus japonicus clone

76

48.2

3.9-2

PhsR/DraI_1

EU196765.1

P. vulgaris (cloroplasto)

99

605

8-170

PhsR/DraI_2

HQ840770.1

P. vulgaris clone

83

214

4-52
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Em contrapartida, dos oito FEGs obtidos a partir do primer FROR, apenas um,
denominado FROR/DraI_3,apresentou 100% de identidade com a sequência de
cDNA do gene FRO1. Esse fragmento revelou 202 bases localizadas à montante da
primeira adenina da sequência depositada no banco de dados, a qual remete,
provavelmente, ao final da UTR 5’ do gene FRO1, e permitiu confirmar o tamanho
em pb do intron 1 (Figura 10). Uma vez que apenas uma das quatro regiões
buscadas foi obtida, os polimorfismos relativos à extremidade 5’ do gene FRO1
ainda não foram investigados para todos os acessos estudados no presente
trabalho.

Figura 10 - Representação gráfica do resultado do alinhamento local (BlastN) entre a sequência do
FEG FROR/DraI_3 e o banco de nucleotídeos do NCBI

Todavia, outros estudos que se utilizaram de adaptações da técnica de PCR
walking, na ocasião da validação dos fragmentos obtidos, constataram que algumas
sequências não apresentavam similaridade com as regiões alvo e/ou com
sequências depositadas no banco de dados utilizado para a validação. Por
conseguinte, vários autores têm demonstrado que, apesar do sucesso na obtenção
de fragmentos cujas sequências correspondem àquelas regiões de interesse, a
técnica também amplifica fragmentos indesejados.
Adaptações da técnica proposta por Cottage et al. (2001) já foram
empregadas para a obtenção de sequências que flanqueiam regiões específicas em
fungos (LUNARDI et al., 2009). Outra técnica similar, denominada NBS-profilling,
permite a obtenção de sequências correspondentes a regiões análogas a genes de
resistência em plantas, as quais podem ser utilizadas como marcadores RGA (VAN
DER LINDEN et al., 2004; CALENGE et al., 2005; BRUGMANS et al., 2008; HANAI
et al., 2010). Também há registros de adaptações da técnica NBS-profilling para
amplificarsequências ancoradas aregiões de elementos transponíveis de cana-deaçúcar (PALHARES et al., 2012).
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É importante ressaltar que tanto as regiões análogas a genes de resistência
quanto de elementos transponíveis, por exemplo, são múltiplas no genoma. Regiões
conservadas entre as sequências alvo possibilitam o desenho de primers
degenerados, os quais ampliam a quantidade de sítios de annealing e,
consequentemente, permitem a amplificação de mais de uma região alvo numa
mesma PCR.
Uma provável explicação para o baixo rendimento na obtenção de sequências
alvo no presente caso seria um desbalanceamento na proporção de cópias da
sequência alvo no genoma em relação à quantidade de sequências que são
amplificadas

aleatoriamente

pela

técnica,

associado

à

provável

falta

de

especificidade dos primers utilizados. Deste modo, uma alternativa para obter
sucesso na obtenção de sequências alvo com poucas cópias no genoma seria
ampliar a amostragem de fragmentos a serem sequenciados ou associar as técnicas
PCR-walking e nested-PCR numa tentativa de se obter amplicons mais específicos.
No último caso, o desenho de outros primers se faz necessário.
4.4 Caracterização do polimorfismo
As sequências correspondentes aos contigs de α-Phs e FRO1, os quais
continham 4.466 pb e 2.736 pb, respectivamente, exibiram um total de 361 bases
polimórficas que incluíram 260 substituições e 101 indels. É importante ressaltar que
estes polimorfismos foram detectados entre todos os acessos de Phaseolus aqui
estudados. Ao investigar o polimorfismo intraespecífico para P. vulgaris, ou seja,
excluindo o acesso de P. lunatus da análise, verificou-se a existência de 213 bases
polimórficas, das quais 150 eram substituições e 63, indels.
O número de ocorrências e as frequências de polimorfismos em cada um dos
genes estudados, bem como para o conjunto combinado de dados encontram-se
detalhados nas tabelas 4 e 5, respectivamente.

61

Tabela 4 - Resumo das análises de polimorfismo para sequências de α-Phs e FRO1 de acessos de P. vulgaris e P. lunatus

Parâmetro

α-Phs

FRO1

Cod Cod* n-Cod n-Cod* Total Total*

Cod Cod* n-Cod n-Cod* Total Total*

Transições

20

19

69

24

89

43

27

13

30

23

57

36

Transversões

27

27

44

19

71

46

16

9

27

16

43

25

Substituições

47

46

113

43

160

89

43

22

57

39

100

61

Indels

17

17

31

21

48

38

5

3

48

22

53

25

Sítios polimórficos

64

63

144

64

208

127

48

25

105

61

153

86

Frequência de transições

0,014 0,013

0,023

0,008 0,020 0,010

0,015 0,007

0,034

0,027 0,021 0,014

Frequência de transversões

0,018 0,018

0,015

0,006 0,016 0,010

0,009 0,005

0,031

0,018 0,016 0,009

Frequência de substituições

0,032 0,031

0,038

0,014 0,036 0,020

0,024 0,012

0,065

0,045 0,037 0,023

Frequência de indels

0,012 0,012

0,010

0,007 0,011 0,009

0,003 0,002

0,055

0,025 0,019 0,009

Frequência de sítios polimórficos

0,044 0,043

0,048

0,021 0,047 0,028

0,027 0,013

0,119

0,070 0,056 0,032

Total de bases avaliadas

1462 1462

3004

1775 1870

879

866

2997

4466

4459

* Valores obtidos a partir da análise de polimorfismo intraespecífico, desconsiderandoP. lunatus
Cod: Região codante da sequência
n-Cod: Região não codante da sequência

2736

2654
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Tabela 5 - Resumo das análises de polimorfismo para sequências combinadas de α-Phs e FRO1 de
acessos de P. vulgaris e P. lunatus

Parâmetro

FRO1 + α-Phs
Cod Cod* n-Cod n-Cod* Total Total*

Transições

47

32

99

47

146

79

Transversões

43

36

71

35

114

71

Substituições

90

68

170

82

260

150

Indels

22

20

79

43

101

63

Sítios polimórficos

112

88

249

125

361

213

Frequência de transições

0,03

0,02

0,057

0,0346

0,04

0,023

Frequência de transversões

0,03

0,02

0,045

0,0248

0,03

0,02

Frequência de substituições

0,06

0,04

0,102

0,0594

0,07

0,043

Frequência de indels

0,01

0,01

0,065

0,0324

0,03

0,018

Frequência de sítios polimórficos

0,07

0,06

0,167

0,0918

0,1

0,061

Total de bases avaliadas

3237 3332

3883

3863 7120

7195

* Valores obtidos a partir da análise de polimorfismo intraespecífico, desconsiderandoP. lunatus
Cod: Região codante da sequência
n-Cod: Região não codante da sequência

Para ambos os genes, a frequência de substituições foi superior a de indels,
assim como a frequência de locos polimórficos foi maior quando os acessos de P.
vulgarisforam contrastados com P. lunatus, de acordo com o que teoricamente se
esperava.
Todas as substituições encontradas foram bi-alélicas, ou seja, havia apenas
duas alternativas de nucleotídeos para cada posição. Foi encontrada uma frequência
duas vezes maior de SNPs em regiões não codantes do que em regiões traduzidas.
Isto implica que a pressão de seleção nestas regiões é bem mais marcante.
Além disso, alguns tipos de substituições de bases ocorrem com maior
frequência do que outros e também estão sujeitas à frequência daquela base no
segmento estudado. Ao avaliar a composição nucleotídica das sequências de αPhse FRO1 e, detectou-se que a frequência de C e G foi de 35,2% e
37,7%,respectivamente. Também, verificou-se que as substituições detectadas nas
sequências de ambos os genes mostram maior frequência de transições (54.6%), ou
seja, a substituição de uma pirimidina por outra pirimidina (C/T), ou de uma purina
por outra purina (A/G). No geral, essas mutações por substituição seguiram a
normalidade, pois as substituições por transição costumam ocorrer com maior
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frequência no genoma de diversos organismos (LEWIN, 2009). Destas, foi
observado que ocorre uma maior frequência de transições do tipo A/Gem ambos os
genes.
As classes de polimorfismo que foram identificadas, incluindo os tipos de
substituição e os tamanhos dos indels, encontram-se melhor detalhadas na figura
11.

Figura 11 - Classes dos polimorfismos observados em sequências de α-Phs e FRO1. A: A/G e C/T
correspondem a transições e as demais classes, a transversões. B: Número de
inserções/deleções (indels) observado classificado de acordo com seu tamanho em pb

Observou-se uma prevalência de indels que se caracterizavam pela
inserção/deleção de um ou dois nucleotídeos, principalmente em regiões não
codantes das sequências. Também, foram detectados na região não codante de
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FRO1,quatro indels que correspondem à inserção/deleção de várias bases
consecutivas (7, 13, 14 e 43 pb). Entretanto, estes foram tratados pelos softwares
utilizados como sendo 77 eventos independentes.
Estes

blocos

de

indels

representaram,

na

maioria

dos

casos,

inserções/deleções de sequências quando as duas espécies eram comparadas.
Todavia, também foi observado um indel de 14 pb entre os acessos de P. vulgaris, o
qual está presente em todos os acessos do grupo gênico Andino, em três acessos
do grupo Mesoamericano e em um acesso classificado como “crioulo”. O resultado
do alinhamento entre as sequências do intron 2 de FRO1 pode ser observado na
figura 12, na qual se encontram destacados alguns SNPs e o indel mencionado.

Figura 12 - Alinhamento de sequências de FRO1 entre acessos de Phaseolus evidenciando uma
região do intron 2. Destaques em vermelho referem-se aos sítios que exibem variação do
tipo substituição e indel. As siglas localizadas entre parênteses remetem à classificação
dos acessos. M = Mesoamericano, A = Andino, Cr = Crioulo e Cv = Cultivar Embrapa

Ao avaliar a frequência de polimorfismo ao longo da sequência de cada gene
(Figuras 13 e 14), observou-se que as porções iniciais de ambos concentram mais
da metade de todas as variações detectadas.
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Figura 13 - Distribuição da frequência de transições (S), transversões (V) e inserções/deleções (Indels) ao longo das sequências dos contigs de α-Phs. As
regiões correspondentes a exons são identificadas pela letra “e” e as correspondentes à introns, pela letra “i”. Número observado de
polimorfismos entre as espécies de Phaseolus (A) e entre os acessos de P. vulgaris (B). As barras localizadas abaixo de cada gráfico
correspondem a uma representação esquemática da disposição dos exons ao longo da sequência gênica
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Figura 14 - Distribuição da freqüência de transições (S), transversões (V) e inserções/deleções (Indels) ao longo das sequências dos contigs de FRO1. As
regiões correspondentes à exons são identificadas pela letra “e” e as correspondentes à introns, pela letra “i”. Número observado de
polimorfismos entre as espécies de Phaseolus (A) e entre os acessos de P. vulgaris (B). As barras localizadas abaixo de cada gráfico
correspondem a uma representação esquemática da disposição dos exons ao longo da sequência gênica
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De um modo geral, pode-se dizer que foi encontrado um SNP a cada 20 pb.
Considerando as regiões codantes, observou-se um SNP a cada 29 pb, enquanto
nas regiões não codantes, observou-se um a cada 16 pb . Essas taxas foram
superiores às encontradas em milho (TENAILLON et al., 2001), em soja (ZHU et al.,
2003), em cevada (BUNDOCK; HENRY, 2004) e até mesmo para o feijão (CHEN et
al., 2010).
Polimorfismos de nucleotídeos foram menos abundantes, quando se
comparou ESTs de dois genótipos contrastantes de feijoeiro comum, um Andino e
outro Mesoamericano, ocorrendo um SNP a cada 387 pb (RAMÍREZ et al., 2005).
Em contraste, quando se comparou a frequência de SNPs entre 92 genótipos de
feijão a partir de sequências intrônicas do gene que codifica a di-hidroflavonol-4redutase (DFR), foi encontrado um SNP cada 8 pb (MCCLEAN; LEE; MIKLAS,
2004). Tais resultados enfatizam que a frequência de SNPs em regiões codantes é
bem menor do que naquelas em que não há tradução, reforçando a ideia que a
pressão de seleção é mais influente naquelas regiões.
A proporção de indels nas sequências dos genes aqui avaliados foi inferior
(30%) aos relatados por Chen et al. (2010) para o gene PvP5CS2 (74,2%), e por
McClean, Lee e Miklas. (2004) em um intron do gene DFR1 (71%), ambos de
feijoeiro. Porém, em uma comparação entre sequências de 12 genótipos de
Arabidopsis thaliana, Schmid, Sorensen e Stracke (2003) determinaram que os indel
representaram 14% dos polimorfismos detectados. Em cevada cultivada, a
proporção foi de 8% com base numa análise de sequências de cinco cultivares
(KANAZIN et al., 2002), enquanto em soja, cerca de 15% de variantes da sequência
eram indels (CHOI et al. 2007). Deste modo, apesar da frequência de indels aqui
detectada ter sido inferior àquelas obtidas anteriormente para o feijoeiro, é
substancialmente mais elevada em sequências gênicas de feijão comum do que nas
outras culturas citadas anteriormente. De acordo com Chen et al. (2010), essa
diferença pode estar relacionada com o fato de a domesticação do feijoeiro ter
ocorrido separadamente em dois grupos gênicos distintos.
4.5 Predição das alterações nas sequências de aminoácidos
Como

mencionado,

foram

detectados

SNPs

bi-alélicos

nas

regiões

codificadoras de proteína de ambos os genes estudados. Inicialmente efetuou-se a
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predição da sequência de aminoácidos das proteínas faseolina e ferro redutase, a
partir das respectivas sequências de nucleotídeos, através do software GeneRuner
(SPRUYT; BUQUICCHIO, 1994).
As traduções in silico geraram sequências que corresponderam a 364
aminoácidos para a faseolina e 702 aminoácidos para a ferro redutase.
Posteriormente, o alinhamento global múltiplo das sequências preditas evidenciou os
polimorfismos de aminoácidos para cada proteína (Tabelas 6 e 7).
Tabela 6 - Posições dos resíduos polimórficos na sequência do gene α-Phs

Acesso
Brasil 2 (M)
Porrillo (M)
Rio Tibagi (M)
Mulatinho (M)
Carioca (M)
Puebla 152 (M)
Great Northern (M)

Flor de Mayo (M)
Garbancillo (M)
Apetito Blanco (M)
Jamapa (M)
Barbunia (M)
IAC-UMA (M)
Baetão (M)
Sanilac (M)
Tu (M)
Bat 93 (M)
Red Mexican (M)
Pompadour (A)
Antioquia (A)
Jalo EEP558 (A)
Jabola (A)
Cal 143 (A)
Red Kidney (A)
SAF (Cr)
SAB (Cr)
Jalo precoce (Cv)
BRS Pontal (Cv)
Aporé (Cv)
BRS Pitanga (Cv)
BRS Vereda (Cv)
P. lunatus

Posição do aminoácido
3 10 11 18 25 26 31 34 38 44 50 52 56 112 155 158 340
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Importante notar que a variação de aminoácidos na faseolina se prestou a
distinguir praticamente todos os acessos estudados. Por exemplo, apenas o acesso
‘Brasil 2’ apresentou uma alanina (A) na posição 3 da faseolina, se diferenciando
dos demais. Da mesma forma, o acesso ‘Great Northern’ possui uma serina (S) na
posição 10 e uma prolina (P) na posição 52; e o acesso ‘IAC-UNA’ se diferencia dos
demais por apresentar, e um ácido glutâmico (E) e uma arginina (R) nas posições 25
e 26, respectivamente.
Em contrapartida, a enzima ferro redutase exibiu um padrão de aminoácidos
mais homogêneo, principalmente para os acessos andinos, os quais apresentaram
uma lisina (K) na posição 444 e uma glutamina (Q) naposição 569.
Tabela 7 - Posições dos resíduos polimórficos na sequência do gene FRO1

Acesso
Brasil 2 (M)
Porrillo (M)
Rio Tibagi (M)
Mulatinho (M)
Carioca (M)
Puebla 152 (M)
Great Northern (M)

Flor de Mayo (M)
Garbancillo (M)
Apetito Blanco (M)
Jamapa (M)
Barbunia (M)
IAC-UMA (M)
Baetão (M)
Sanilac (M)
Tu (M)
Bat 93 (M)
Red Mexican (M)
Pompadour (A)
Antioquia (A)
Jalo EEP558 (A)
Jabola (A)
Cal 143 (A)
Red Kidney (A)
SAF (Cr)
SAB (Cr)
Jalo precoce (Cv)
BRS Pontal (Cv)
Aporé (Cv)
BRS Pitanga (Cv)
BRS Vereda (Cv)

Posição do aminoácido
89 327 388 444 457 464 474 498 535 551 569 561 576 686
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Em seguida, as sequências consenso de faseolina e ferro redutase foram
utilizadas para o alinhamento contra a base de dados de proteína do NCBI por
BlastX. Os resultados dos alinhamentos indicaram o sucesso da predição da
sequência de aminoácidos e, para a ferro redutase, foram identificadas as posições
dos motivos de redução de ferro, NAD e FAD (Figura 15).

Figura 15 - Identificação dos domínios protéicos em uma sequência de nucleotídeos do gene FRO1
de P. vulgaris, por BlastX. FeR: domínio de redução de Fe, conservado na superfamília
das ferro redutases; FAD: domínio de ligação de FAD; N: domínio de ligação FAD

Geptset al. (1986) e Pereira (1990) demonstraram que o processo de
domesticação ocasionou uma enorme redução dos tipos de faseolina nos materiais
cultivados, os quais representam apenas uma pequena parte da variabilidade dos
feijoeiros silvestres. Entretanto, ao avaliar diretamente a sequência do gene que
codifica esta proteína, percebe-se a existência de vários polimorfismos que, apesar
da natureza degenerada do código genético, acabam se refletindo em alterações na
sequência de aminoácidos. A utilização desta abordagem na busca de polimorfismo
entre acessos com pouca variabilidade pode ser uma alternativa para o
entendimento das relações genéticas dentro de grupos aparentados.
As análises de polimorfismo mostraram que os SNPs identificados causaram
a modificação de 17 aminoácidos na faseolina, e 14 na ferro redutase. A menor
ocorrência de alterações nos aminoácidos da ferro redutase, em comparação com a
faseolina, suporta a idéia que em enzimas, principalmente aquelas que
desempenham atividades celulares vitais, as mutações tem maior potencial
deletério.
Tais modificações incluem, na maioria das vezes, alterações de aminoácidos
por outros com propriedades similares. Todavia, também foram observadas
substituições por aminoácidos com propriedades distintas que, principalmente em
enzimas, como a ferro redutase, podem implicar em alterações na conformação
estrutural da proteína, afetando ou não sua atividade. Destas modificações, pelo
menos uma encontra-se no motivo FAD na posição 388 (S  R), e outra no motivo
NAD na posição 457 (S  L). Entretanto, faz-se necessária uma abordagem mais
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detalhada visando definir a magnitude da influência de cada aminoácido alterado na
estrutura tridimensional da proteína e, consequentemente, se esta alteração pode
afetar a atividade da enzima.
Blair et al. (2010b) relataram que a atividade da enzima ferro redutase está
diretamente relacionada com o acúmulo de ferro em sementes de feijão, ou seja,
genótipos com uma maior atividade da enzima em suas raízes eram capazes de
absorver mais ferro e este, portanto, pode ser direcionado para as sementes através
das vias reguladoras de acúmulo do mineral. Entretanto, não foram encontradas
diferenças significativas na atividade enzimática da ferro redutase entre os dois
grupos gênicos apesar de uma série de estudos ter demonstrado que feijões
Andinos tendem a ter maior concentração de ferro nas sementes do que os
Mesoamericanos (ISLAM, et al., 2002; ISLAM, et al., 2004; BLAIR, et al., 2010b).
Os domínios de ligação NAD e FAD estão intimamente relacionados com a
capacidade de a enzima reduzir o ferro de baixa solubilidade (Fe3+) presente no solo.
Uma vez que foram detectadas mutações que resultaram em aminoácidos com
propriedades distintas nessas regiões, infere-se que esses polimorfismos possam
estar relacionados com a capacidade de conversão de NADH+ + H+ e FADH+ + H+
em NAD+ e FAD+, respectivamente, possivelmente afetando a redução de ferro pela
enzima.
Uma vez que as concentrações de ferro em sementes dos acessos utilizados
neste estudo não foram estabelecidas, ainda não se podem relacionar, diretamente,
tais mutações com a característica fenotípica.
4.6 Verificação de saturação e escolha do modelo evolutivo
A plotagem do número de transições e transversões versus o modelo de
substituição de bases K80, exposta na figura 16, exibe um padrão de distribuição
semelhante a uma reta tanto na avaliação para cada gene separadamente, quanto
utilizando as sequências de ambos, combinadas. Esse padrão sugere que não há
saturação de transições em relação a transversões e, portanto, todos os dados
podem ser utilizados nas análises.
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Figura 16 - Gráfico de transição (S) e transversão (V) versus distância de Kimura dos genes α-Phs
(A), FRO1 (B) e do conjunto de dados combinado das sequências dos dois genes (C)

Dentre todos os modelos evolutivos testados pelo software MEGA 5.1
(TAMURA et al., 2011), o modelo de substituição de bases Tamura 3 Parâmetros
(T92) foi indicado como o mais adequado. Este modelo considera a diferença nas
taxas de transições e transversões, bem como a composição da sequência,
atribuindo pesos diferenciados para cada parâmetro (TAMURA, 1992). Em
sequências codificadoras de proteínas, as bases localizadas na terceira posição do
códon estão mais sujeitas à variação do que as correspondentes à primeira e à
segunda

posição,

porque

mutações

na

terceira

posição

alteram

menos

frequentemente o aminoácido correspondente devido à natureza degenerada do
código genético (GRAUR; LI, 2000; NEI; KUMAR, 2000).
4.7 Diversidade genética entre os grupos gênicos de feijão
A partir dos polimorfismos obtidos neste estudo, foi possível estimar as
relações genéticas entre os 31 acessos de feijão comum. As análises de
agrupamento Neighbor-joining realizadas a partir das sequências dos dois genes,
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tanto separadamente quanto em conjunto (Figuras 17, 18 e 19), detectaram em
todos os casos a formação de dois clusters bem definidos: um que inclui os acessos
previamente classificados como Mesoamericanos juntamente com os acessos
crioulos e as cultivares produzidas pela Embrapa (cluster I) e outro que agrupa todos
os acessos classificados como pertencentes ao grupo gênico Andino (cluster II).
Este padrão de agrupamento concorda em geral com o obtido por Singh (2001), a
partir do tamanho das sementes; com os obtidos por Hanai et al. (2007) e Benchimol
et al. (2007), a partir de marcadores SSR; também, é consistente com o atual regime
hierárquico de divisão de grupos gênicos de P. vulgaris.
Como mostram os dendrogramas obtidos, os clusters gerados a partir dos
polimorfismos do gene α-Phs permitiram uma melhor resolução das relações entre
acessos dentro de cada cluster, em comparação com os gerados a partir do gene
FRO1. Já o dendrograma gerado a partir do conjunto combinado de dados, permitiu
o aumento dos valores de bootstrap de alguns clusters, reforçando a confiabilidade
dos subgrupos como, por exemplo, aquele que inclui os acessos ‘Puebla 152’ e ‘Tu’.
Entretanto, em geral, o uso combinado de sequências de α-Phs e FRO1 gerou
agrupamentos distintos dos obtidos através das análises individuais.
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Figura 17 - Relações entre 32 acessos de feijão a partir das sequências de α-Phs. Os dendrogramas foram construídos pelo método Neighbor-joining,
usando o modelo de substituição de nucleotídeos Tamura 3 Parâmetros e 500 repetições de Bootstrap. As siglas localizadas entre parênteses
remetem à classificação dos acessos. M = Mesoamericano, A = Andino, Cr = Crioulo e Cv = Cultivar Embrapa
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Figura 18 - Relações entre 32 acessos de feijão a partir das sequências de FRO1. Os dendrogramas foram construídos pelo método Neighbor-joining usando
o modelo de substituição de nucleotídeos Tamura 3 Parâmetros e 500 repetições de Bootstrap. As siglas localizadas entre parênteses remetem
à classificação dos acessos. M = Mesoamericano, A = Andino, Cr = Crioulo e Cv = Cultivar Embrapa
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Figura 19 - Relações entre 32 acessos de feijão a partir das sequências de α-Phs e FRO1. Os dendrogramas foram construídos pelo método Neighborjoining usando o modelo de substituição de nucleotídeos Tamura 3 Parâmetros e 500 repetições de Bootstrap. As siglas localizadas entre
parênteses remetem à classificação dos acessos. M = Mesoamericano, A = Andino, Cr = Crioulo e Cv = Cultivar Embrapa
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Hanai et al. (2007) verificaram que, ao utilizar marcadores SSR provenientes
de sequências expressas e genômicas para avaliar as relações entre acessos
cultivados de feijão, os dendrogramas obtidos a partir de cada marcador se
mostraram levemente distintos. Já Benchimol et al. (2007), ao utilizarem outros
marcadores SSR obtidos a partir de uma biblioteca genômica enriquecida com
microssatélites e parte dos acessos utilizados por Hanai et al. (2007), verificaram um
padrão de agrupamento distinto.
Apesar de ter sido utilizadauma amostra de acessos similar àquela avaliada
por Hanai et al. (2007) e conter acessos comuns aos avaliados por Benchimol et al.
(2007), o padrão de agrupamento obtido a partir de sequências de α-Phs e FRO1
diferem dos anteriores.
No tocante ao agrupamento dos acessos crioulos e cultivares produzidas pela
Embrapa, juntamente com os demais acessos classificados como sendo do pool
Mesoamericano, sabe-se que no Brasil, feijoeiros desse grupo são preferidos pelos
consumidores, e esta preferência se dá pelos tipos de grãos carioca e preto.
Cultivares com características andinas, devido ao tamanho da semente, possuem
pouca aceitabilidade no comércio. Estas exigências, muitas vezes, reduzem o
número de genitores para cruzamentos e consequentemente reduzem a base
genética das cultivares produzidas (CARBONELL et al., 1999). Voysest, Valencia e
Amezquita (1994) analisaram 203 cultivares desenvolvidas na América Latina, e
constataram que 64% correspondem à raça Mesomericana, pertencente ao pool
Mesoamericano e 13% correspondem à raça Nueva Granada, pertencente ao pool
Andino. Relataram também que novas fontes de germoplasma no Brasil
aumentaram desde 1984, mas até 1992, os níveis de diversidade genética entre as
cultivares estavam baixos, isto porque, cultivares como Carioca Comum eram
sempre usados como genitores na obtenção de genótipos com coloração carioca do
tegumento e resistentes à antracnose.
Uma análise de variância molecular foi realizada com o intuito de visualizar
quanto os grupos de acessos variam para os genes avaliados. Desta forma, esta
análise reforça os resultados obtidos pelos agrupamentos realizados anteriormente,
nos quais o gene α-Phs permitiu uma melhor resolução das relações entre acessos
dentro dos clusters. Além disso, ao avaliar a porcentagem de variação obtida para o
conjunto de dados, também fica evidente que a utilização dessa abordagem reduz o
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potencial informativo para a diversidade dentro de grupos, quando esta é comparada
com os valores obtidos a partir da utilização do gene α-Phs isoladamente.
Tabela 8 - Análise Molecular da Variância entre e dentro dos pools gênicos Mesoamericano e Andino
de P. vulgaris, a partir das sequências de α-Phs e FRO1

(%) de variação
Fonte de variação α-Phs FRO1 α-Phs + FRO1
Entre grupos
66,99 75,43
71,15
Dentro de grupos
33,01 24,57
28,85
4.8 Diversidade nucleotídica e testes de neutralidade
Duas estimativas de diversidade nucleotídica foram calculadas (Tabela 9). A
diversidade nucleotídica (π), ou seja, a diferença média de bases entre duas
sequências aleatórias da amostra foi de 0.006137 para o gene FRO1 e de 0.003651
para o gene α-Phs. Já a estimativa média de ϴ (obtido a partir de S), que é baseado
no número observado de locais polimórficos de uma amostra, foi de 0.005456 para o
gene FRO1 e de 0.003794 para o gene α-Phs.
Tabela 9 - Diversidade nucleotídica e teste de neutralidade D de Tajima para os pools gênicos
Mesoamericano e Andino P. vulgaris, a partir de seuqências de α-Phs e FRO1

Gene

Grupo gênico

m

S

α-Phs

A

6

21

0.004664 0.002042 0.002221

0.546488

M

25

41

0.009135 0.002419 0.002109

- 0.489758

Cod

31

22

0.023140 0.005085 0.003749

- 0.918548

n-Cod

31

12

0.023715 0.005936 0.004565

- 0.748776

Total

31

68

0,015158 0,003794 0,003651

- 0,141848

A

6

31

0.013237 0.005797 0.004412

- 1.514677

M

25

48

0.020504 0.005430 0.004431

- 0.706950

Cod

31

22

0,010456 0,002617 0,001873

- 0,995013

n-Cod

31

29

0.034360 0.008601 0.012297

1.539.608

Total

31

51

0,021795 0,005456 0,006137

0,463702

FRO1

Ps

θ

π

D

m = Número de sequências avaliadas, S= Número de sítio segregantes, Ps = S/m, ϴ = Diversidade
nucleotídica média, π = Diversidade nucleotídica, D = Teste Tajima de neutralidade, M: pool
Mesoamericano, A: pool Andino, Cod: região codante, n-Cod: região não codante

De acordo com ambos os estimadores, a diversidade nucleotídica em FRO1 é
maior do que em α-Phs. Quando se comparam os valores de π e ϴ entre regiões
codantes e não codantes, percebe-se, para ambos os genes, uma maior diversidade
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nucleotídica em regiões não codantes. Entretanto, vale ressaltar que os valores de π
e ϴ entre essas regiões são mais contrastantes para o gene FRO1 do que para o
gene α-Phs. Ao se comparar essa diversidade entre os pools gênicos, percebe-se
que o valor de ϴ para o gene α-Phs, indica uma maior variabilidade dentro do pool
Mesoamericano, ao passo que, para o gene FRO1, o pool Andino exibe mais
variabilidade. No primeiro caso, tal observação concorda com os resultados obtidos
por Chen et al. (2010) para o gene PvP5CS2. Utilizando marcadores de AFLP,
BEEBE et al. (2001) também observaram uma variação reduzida entre genótipos
andinos. Mcclean, Lee e Miklas (2004) detectaram que a variação de um intron entre
os genótipos andinos também foi reduzida em comparação com a variação entre os
genótipos mesoamericanos. No entanto, BLAIR et al. (2006), utilizando marcadores
SSR, observaram níveis similares de diversidade entre os pools gênicos. Deste
modo, estes resultados sugerem que o pool andino pode ter uma base genética
mais estreita do que o pool mesoamericano, embora esta conclusão depende da
amostra de acessos utilizada em cada estudo.
A diversidade média de nucleotídeos obtida para os genes FRO1 (ϴ =
0.00545) e α-Phs (ϴ = 0.00365) foram superiores aos valores obtidos para o gene
PvP5CS2 (ϴ = 0.00287) em feijão (CHEN et al., 2010) e para Arabidopsis (ϴ =
0.0033) (OLSEN et al., 2002), porém inferiores aos valores obtidos para o milho (ϴ =
0.0181) (EYRE-WALKER et al., 1998) e a cevada (ϴ = 0,0081) (MORRELL et al.,
2005).
O teste D de Tajima foi realizado para examinar se a variação nas sequências
gênicas apresentavam desvios o modelo de substituição de bases Tamura 3
Parâmetros

(TAMURA,

1992).

Valores positivos

indicam

um

excesso

de

polimorfismo de frequência intermédia que pode ser o resultado de seleção
estabilizadora ou subdivisão da população (HARTL; CLARK, 1997). Para considerar
essas possibilidades, os dados foram subdivididos de acordo com o grupo gênico
(Mesoamericano ou Andino) e com as regiões do gene (codante e não codante), e
as estatísticas foram recalculadas (Tabela 9).
Os valores de D obtidos para as regiões não codantes do gene FRO1 é
positivo, o que acaba sendo refletido nessa estimativa para o gene completo.
Entretanto, para o grupo Andino, Mesoamericano e para a região codante,os valores
foram negativos. Tais resultados indicam que, apesar da região não codante do
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gene apresentar muita variação, a região codante sofre uma pressão de seleção
negativa intensa, ou seja, mutações nessas regiões tendem a ser deletérias.
Para o gene α-Phs percebe-se que, aparentemente, os processos de seleção
que

ocorreram

no

grupo

Andino

diferem

daqueles

que

ocorreram

no

Mesoamericano. Porém, de um modo geral, os valores de D obtidos indicam que a
faseolina sofreu uma diminuição da variabilidade, provavelmente durante o processo
de domesticação. Tal resultado concorda com Gepts et al. (1986) e Pereira (1990)
que demonstraram que o processo de domesticação ocasionou uma enorme
redução dos tipos de faseolina nos materiais cultivados. Porém, assim como foi
mencionado anteriormente, o gene α-Phs exibe um elevado grau de polimorfismo
entre os acessos aqui estudados.
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5 CONCLUSÕES

• As sequências de α-Phs e FRO1 exibem uma maior freqüência de sítios
polimórficos em regiões não codantes do que em regiões codantes, e tais
polimorfismos se prestam para agrupar os acessos de Phaseolus vulgaris em
dois pools gênicos, o Mesoamericano e o Andino;
•

Os polimorfismos do gene α-Phs permitem uma melhor resolução das
relações entre os acessos dentro de cada pool gênico, em comparação com
os do gene FRO1;

•

As substituições nucleotídicas observadas nos genes α-Phs e FRO1 se
refletem em alterações de aminoácidos; a faseolina exibe uma diversidade
mais elevada entre os acessos investigados, sendo que alguns desses
polimorfismos se prestam para tipificar alguns acessos.
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