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RESUMO GERAL

OLIVEIRA, C. M. Quantificação e caracterização morfológica e molecular de
populações de Meloidogyne spp. de regiões produtoras de soja do Brasil. 2015. 62 f.
Dissertação (Mestrado em Agronomia: Fitossanidade)-Escola de Agronomia, Universidade
Federal de Goiás, 2015.1
Nematoides causam perdas em plantas em todo o mundo, as quais podem ser
traduzidas em muitos prejuízos econômicos. Os nematoides das galhas (Meloidogyne spp.)
são os mais comuns e destrutivos dentro deste grupo de patógenos. Para conseguir
implantar um método eficiente de manejo de fitonematoides há uma necessidade de
identificação das espécies e quantificação precisa e confiável. O objetivo deste trabalho foi
a otimização de um ensaio baseado em PCR em tempo real para detectar e quantificar M.
incognita. Para isto diferentes métodos de extração de DNA e sua eficiência foram
comparados. A extração de DNA foi feita a partir de 100 nematoides pelos métodos do
CTAB, Fenol: Clorofórmio e KIT comercial (PureLink® Genomic DNA Kits, Invitrogen).
Na análise comparativa destes três métodos de extração de DNA observou-se que o
método CTAB e o utilizando o Kit comercial obtiveram igual eficiência, dados pelos
valores próximos Ct (cycle threshold). O melhor método de extração foi considerado o
CTAB, apresentando menor variação entre as diferentes amostras biológicas utilizadas
como repetições e demonstrando maior linearidade na curva-padrão em comparação com
os demais métodos testados. Foi possível estabelecer um parâmetro para a quantificação de
nematoides nas amostras baseado em faixas de valores de Ct, estabelecidas a partir de
diferentes números de indivíduos (1, 10, 25, 100, 250, 500 e 750). Este estudo demonstrou
que a técnica de qPCR é uma alternativa sensível e confiável para a quantificação de M.
incognita, para auxiliar laboratórios de diagnóstico e o monitoramento no campo desses
nematoides. Vinte e seis populações do nematoide das galhas (Meloidogyne spp.),
provenientes de cinco municípios do Estado da Bahia, cinco municípios do Estado do Mato
Grosso, quatro municípios do Estado de Goiás e um município do Estado de Minas Gerais,
foram caracterizados com base em: morfologia do corte perineal, análise bioquímica por
meio de perfil de esterase e análise molecular com iniciadores específicos. Baseado nestes
parâmetros foi possível a identificação das amostras, porém foram encontradas algumas
variações nos padrões perineais e perfis atípicos nos perfis de esterase. Nas análises dos
perfis de esterase foram encontradas 69,23% de M. javanica com perfis de esterase J3 e J2,
e 30,77% de M. incognita com perfil de esterase I1. Verificou-se a maior ocorrência de M.
javanica, nas áreas coletadas cultivadas com soja. A análise molecular se mostrou prática e
precisa.
Palavras-chave: Nematoide-das-galhas, monitoramento, diagnóstico, Glycine max,
esterase, qPCR.

________________________
1
Orientadora: Profª. Drª. Mara Rúbia da Rocha. EA-UFG.
Co-orientadora: Profª. Drª. Silvana Petrofeza. ICB-UFG.
Co-orientador: Dr. Marcos Augusto de Freitas. JEM Análise Agrícola.
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GENERAL ABSTRACT

OLIVEIRA, C. M. Quantification and morphological and molecular characterization
of populations Meloidogyne spp. from soybean producing areas in Brazil. 2015. 62 f.
Dissertation (Master in Agronomy: Plant Protection)-Escola de Agronomia, Universidade
Federal de Goiás, 2015.1
Nematodes cause losses in plants throughout the world that can be translated into
many economic losses. The root-knot nematodes (Meloidogyne sp.) are the most common
and destructive pathogens within this group. In order to get an efficient method of
nematode management, it is need to identify species and quantify accurately and reliably.
The aim of this research was to optimize an assay based on real-time PCR to detect and
quantify M. incognita. For this purpose the effectiveness of different DNA methods of
extraction were compared through the values of Ct intervals. The DNA extraction was
made from 100 individual nematodes by the methods: CTAB, Phenol: Chloroform and
commercial kit (PureLink® Genomic ADN Kit, Invitrogen). In the comparative analysis
using the three methods the CTAB method and commercial kit obtained similar Ct values.
The CTAB was the best method of extraction with less variation among the replications
and showed higher linearity of the standard curve in comparison with the other methods
tested. It was possible to quantify nematodes in the samples based on the intervals of the Ct
values established from different numbers of nematodes (1, 10, 25, 100, 250, 500 and 750).
This study demonstrated that qPCR technique is a sensitive and reliable alternative for the
quantification of M. incognita that may help laboratories of diagnose and field survey.
Twenty-six populations of the root-knot nematode (Meloidogyne spp.) from five locations
of the state of Bahia, five from the state of Mato Grosso, four from the state of Goiás and
one from the state of Minas Gerais, were characterized based on morphology of perineal
cut, biochemical analysis through esterase profile and molecular analysis with specific
primers. Identification of nematodes in the samples using the analysis of perineal cut,
esterase profile and molecular analysis was possible, but with some variations in the
perineal patterns and some atypical profiles of esterase. In the analyses of esterase profiles
were found 69.23% of M. javanica with esterase profiles J3 and J2, and 30.77% of M.
incognita with esterase profile I1. There was a higher occurrence of M. javanica in the
areas cultivated with soybeans. Molecular analysis showed to be practical and accurate.
Key words: Root-knot nematode, monitoring, diagnosis, Glycine max, esterase, qPCR.

_______________________
1
Adviser: Profª. Drª. Mara Rúbia da Rocha. EA-UFG.
Co-adviser: Profª. Drª. Silvana Petrofeza. ICB-UFG.
Co-adviser: Dr Marcos Augusto de Freitas. JEM Análise Agrícola.
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1 INTRODUÇÃO GERAL

Os fitonematoides causam perdas econômicas em diversas culturas, em todas as
partes do mundo. Além das perdas significativas na produtividade agrícola, os nematoides
também causam perdas na qualidade do produto. A presença de nematoides em áreas
produtivas aumenta os gastos com defensivos, além de limitar o uso do solo (Lordello,
1992). Dentre os fitonematoides, tem se destacado o gênero Meloidogyne (Goeldi) como
um dos mais importantes, devido sua ampla distribuição geográfica e pela extensa gama de
plantas hospedeiras (Moura, 1996).
A identificação das espécies de Meloidogyne dentro de suas populações é
importante, para que haja um monitoramento das espécies no campo. Esta identificação
pode ser por meio da análise de aspectos morfológicos de fêmeas, também pela análise
bioquímica por meio dos perfis de esterase, e com o uso de técnicas moleculares, como a
Reação em cadeia da polimerase (Polymerase chain reaction - PCR) utilizando
oligonucleotídeos específicos. A análise por meio de caracteres morfológicos é demorada,
e depende de uma pessoa especializada. A técnica da esterase apresenta a limitação de não
possuir perfis para todas as espécies de Meloidogyne. Tanto as análises por meio dos
caracteres morfológicos como a análise bioquímica dependem da fase desenvolvimento do
nematoide.
A análise molecular apresenta vantagem como rapidez e precisão, e podem
complementar as informações ecológicas, morfológicas e agronômicas. Assim,
aumentando a eficiência dos processos de coleta, direcionando o enriquecimento da base
genética, analisando a diversidade e auxiliando trabalhos de classificação e filogenia
(Faleiro, 2007).
A utilização de metodologias de análise de DNA, principalmente aquelas com base
no uso da PCR e das técnicas de sequenciamento direto do DNA amplificado, permite a
identificação mais precisas de diversos isolados, baseados no genótipo, o qual não está sob
a influência ambiental. Com a utilização dessas metodologias, a caracterização e a
identificação de microorganismos vêm adquirindo um papel cada vez mais relevante, por
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permitir ações rápidas na identificação e profilaxia de patógenos. Também nas ciências
agrárias e ambientais, a adoção dessas metodologias vem crescendo exponencialmente
(Barcellos & Hungria, 2010).
A possibilidade de identificação de fitonematoides em qualquer fase do seu
desenvolvimento é de suma importância para as espécies do gênero Meloidogyne, pois este
é um dos entraves para a identificação das espécies deste gênero. O avanço científico pela
aplicação de tecnologias baseadas na análise do DNA é utilizado cada vez em mais
situações, podendo contribuir para solucionar estes tipos de entraves. As técnicas
moleculares para identificação de nematoides são de grande préstimo, trazendo benefícios
de uma tecnologia com resultados rápidos e concisos. Estes resultados podem, assim,
identificar a infestação de áreas indenes com espécies de nematoides de difícil controle,
melhor manejo de áreas infestadas, detecção de diversas espécies para a concepção de
rotações de cultura.
Juntamente à análise das diferentes populações, há uma grande necessidade de se
estabelecer métodos confiáveis de detecção e quantificação de nematoides, porque estes
são organismos microscópicos difíceis de serem identificados e diferenciados,
principalmente se em uma mesma amostra estiverem presentes diferentes espécies de
Meloidogyne. Espécies como M. javanica e M. incognita podem ser encontradas em
amostras analisadas em laboratório, então uma possível solução para este problema é
utilizar técnicas baseadas na análise do DNA para a detecção e quantificação das diferentes
espécies de nematoides em amostras de solo e raiz. Isto proporcionaria também diagnoses
mais rápidas e mais precisas.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 CULTURA DA SOJA
2.1.1 Importância econômica
A soja [Glycine max (L.) Merrill] atualmente cultivada é um membro da família
Fabaceae, subfamília Papilionoideae, tribo Phaseoleae, gênero Glycine. Este gênero é
composto por dois subgêneros, Glycine (plantas perenes) e Soja (plantas anuais), que inclui
a espécie G. max e sua ancestral selvagem G. soja (Siebold & Zucc). A soja é originária da
China e é o resultado da domesticação ocorrida, provavelmente, em torno de 1500-1100
a.C. (Schmutz et al., 2010). Foi descrita na Europa por Linnaeus em 1753 na obra
“Species Plantarum”, a qual inclui um total de oito espécies no gênero Glycine, sendo a
soja atualmente cultivada classificada como Phaseolus max e Dolichos soja (Piper &
Morse, 1923).
O primeiro registro de cultivo de soja no Brasil data de 1914 no município de Santa
Rosa, Rio Grande do Sul. Entretanto, foi apenas a partir da década de 60, impulsionada
pela política de subsídios ao trigo, visando auto-suficiência, que a soja se estabeleceu como
cultura economicamente importante para o Brasil. Em 1970, a soja se consolidou como a
principal cultura do agronegócio brasileiro (Bonato & Bonato, 1987 ).
Em média, uma semente de soja tem por volta de 20% de óleo e 40% de proteína,
sendo assim, uma fonte completa de proteína para a nutrição animal e humana, contendo
oito aminoácidos essenciais. Devido a essas qualidades, a soja tornou-se um alimentochave na nutrição dos povos asiáticos e, posteriormente, a principal fonte de proteína e
óleo de origem vegetal no mundo (Lange, 2008).
Atualmente, os Estados Unidos da América (EUA) são o maior produtor mundial
da soja, com uma produção recorde de 315 milhões de toneladas na safra de 2014/2015,
correspondendo ao aumento de 11% sobre a safra 2013/14. O Brasil é o segundo colocado
na produção mundial com crescimento de 8,5% (2.369,3 mil hectares) na área plantada em
relação a safra de 2012/13 a safra de 2013/14 e aumento de 5,6% (4552,8 toneladas) na
produção de soja também em relação a safra 2012/13 para 2013/14 (Conab, 2014). O
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consumo global do grão também foi ampliado, o que representa um incremento de 5,7%
sobre 2013/14, totalizando 288,5 milhões de toneladas. A Argentina é o terceiro maior
produtor mundial de soja, onde se espera uma safra recorde de 56,0 milhões de toneladas,
aumento de um milhão de toneladas em relação ao relatório anterior.
Dentre as regiões brasileiras, a região centro-oeste possui a maior área plantada
com soja (14 mil hectares), sendo o principal produtor o estado do Mato Grosso. Na
Região Sul a área cultivada atingiu 10.501,3 mil hectares, apresentando um incremento de
6,2% em relação ao exercício anterior. O Paraná é o segundo estado produtor da oleaginosa
desta região e o Rio Grande do Sul, o terceiro maior produtor. Na Região Sudeste
observou-se o segundo maior aumento (13,2%) na área plantada da oleaginosa nesta safra.
Em São Paulo, mesmo com o forte incremento da área plantada, as adversidades climáticas
provocaram forte redução na produtividade (27,9%). Já a produção estimada para a Região
Sudeste atingiu 5.044,8 mil toneladas, representando uma redução de 7%, quando
comparada com o ano anterior (Conab, 2014).
Dentro do agronegócio mundial, a produção de soja está entre as atividades
econômicas que, nas últimas décadas, apresentaram crescimentos mais expressivos. Isso
pode ser atribuído a diversos fatores, como: desenvolvimento e estruturação de um sólido
mercado internacional relacionado com o comércio de produtos do complexo soja;
consolidação da oleaginosa como importante fonte de proteína vegetal, especialmente para
atender demandas crescentes dos setores ligados à produção de produtos de origem animal
e; geração e oferta de tecnologias, que viabilizaram a expansão da exploração sojícola para
diversas regiões do mundo (Hirakuri & Lazzarotto, 2011).
A soja foi a grande responsável pelo surgimento da agricultura comercial brasileira,
que acelerou a mecanização das lavouras, modernizou o transporte, expandiu a fronteira
agrícola, colaborando para a tecnicidade e produção de outras culturas, além de patrocinar
o desenvolvimento da avicultura e da suinocultura brasileira. A geração de tecnologias
contribuiu para que o Brasil aumentasse sua produção de soja, passando a ocupar o
segundo lugar entre os maiores produtores de soja do mundo (Dall’agnol, 2000).
Nos últimos quarenta anos, a produção mundial de soja aumentou mais de 500%.
Além disso, os benefícios nutricionais da soja contribuíram para maior interesse em sua
destinação para alimentação. Um nicho de mercado para a soja de qualidade alimentar tem
se desenvolvido e ganhado grande importância com a criação de cultivares com alto grau
de componentes nutricionais (Jaureguy et al., 2011).
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2.1.2 Pragas e doenças
Entre os principais fatores limitantes à obtenção de maiores rendimentos em soja
estão as doenças. Aproximadamente 125 microrganismos patogênicos à soja são
conhecidos no mundo; entretanto, cerca de quarenta destes são capazes de provocar
doenças de importância econômica. No Brasil, aproximadamente 25 patógenos são
considerados importantes, em que a severidade de cada doença varia de ano para ano e de
região para região, dependendo das condições climáticas. Estes patógenos podem causar
perdas de produção de 15% a 20%, existindo relatos no Brasil de perdas de 100%
(Embrapa, 2011).
São vários os problemas que afetam o cultivo de soja no país, sendo problemas
fitossanitários uma importante causa de redução da produtividade. As pragas mais comuns
são o bicudo-da-soja (Sternechus subsignatus Boheman), a lagarta elasmo (Elasmopalpus
lignosellus Zeller), os corós (Scarabaeoidea spp. Harris) e o percevejos-castanhos-da-raiz
(Scaptocoris castanea Perty e Atarsocoris brachiariae Becker), a lagarta da soja
(Anticarsia gemmatalis Hubner), a lagarta falsa-medideira (Pseudoplusia includens
Walker), os percevejos sugadores de vagens e sementes: percevejo verde (Nezara viridula
Linnaeus); percevejo verde pequeno (Piezodorus guildinii Westwood) e percevejo marrom
(Euschistus heros Fabricius), a mosca branca (Bemisia tabaci Gennadius) e tripes que se
destacam pelo difícil controle, além da broca das axilas (Crocidosema aporema
Walsingham). As espécies de traças mais importantes são: Sitotroga cerealella Oliver,
Ephestia kuehniella Zeller e Ephestia elutella Hubner (Embrapa, 2008).
Importantes doenças são ocasionadas por bactérias, como exemplo o crestamento
causado por Pseudomonas glycinea (Coerper) Burkholder e a pústula bacteriana causada
por Xanthomonas phaseoli (Smith) Gabriel et al. Outras doenças são ocasionadas por
fungos como Mildio causado por Peronospora manshurica (Naumov) Syd. e a ferrugem
asiática causada por Phakopsora pachyrhizi Sidow. Ademais, a ferrugem asiática é umas
das principais doenças fúngicas, podendo causar perdas de produção superiores a 70%
(Silva, 2011). Muitos gêneros de nematoides são relatados parasitando a cultura da soja,
entretanto, quatro gêneros são tidos como de maior importância, sendo eles: nematoides
das lesões radiculares, Pratylenchus brachyurus (Godfrey) Filipjev & S. Stekhoven;
nematoide reniforme, Rotylenchulus reniformis (Linford & Oliveira); nematoide de cisto
da soja, Heterodera glycines e nematoides de galhas, Meloidogyne spp. (Silva, 2011).
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2.2 NEMATOIDES

Os nematoides são animais tipicamente fusiformes, isto é, alongados e afilando-se
para as extremidades. São organismos pseudocelomados, não segmentados, de simetria
bilateral, ovíparos, dióicos (machos e fêmeas), com sistema digestivo e reprodutivo
completo. Pertencem ao reino Animal (Animalia), filo Nemata ou Nematoda. Encontramse na água, solo, matéria orgânica em decomposição, se alimentando de organismos como
bactérias, fungos, nematoides e parasitando plantas (Cares et al., 2006).
O comprimento das espécies de nematoides do solo varia de 0,5mm a 4mm e a
largura de 50µ a 250µ (Goulart, 2008). O tamanho das espécies de fitonematoides está na
faixa de 0,3mm a 3mm de comprimento com um diâmetro de 15µ a 50 µ. Machos e fêmeas
são bastante semelhantes na aparência, a não ser pelos órgãos de reprodução e também nos
casos onde a fêmea apresenta dimorfismo sexual, como ocorre nos gêneros Meloidogyne,
Heterodera (Ichinohe), Tylenchulus (Coob), Globodera (Stone) (Freitas et al., 2001; Ferraz
et al., 2010).

2.2.1 Nematoides na soja

Dentre os nematoides limitantes da produção de soja no Brasil, os nematoides do
gênero Meloidogyne são frequentemente associadas a danos na cultura. Ademais, possuem
ampla distribuição geográfica e são responsáveis por prejuízos (Almeida et al., 2005). As
meloidoginoses quando favorecidas pelas condições edafoclimáticas, podem causar perdas
consideráveis à produção, em diferentes culturas, tendo sido observado decréscimo de
produtividade na cultura da soja da ordem de 30%, em plantas infectadas por M. javanica
(Valiente et al., 1990). As espécies Meloidogyne de maior ocorrência na soja são M.
arenaria, M. incognita ou M. javanica. Há registros também da ocorrência das espécies M.
morocciensis (Castro et al., 2003) e M. paranaensis. Além do mais, foi relatada como
hospedeira de M. enterolobii (Dias et al., 2010).
As plantas parasitadas por Meloidogyne spp. caracterizam-se pela presença de
grande número de galhas radiculares, tanto nas raízes secundárias como na raiz principal e
pode-se notar alta emissão de raízes secundárias. Desta maneira, o sistema radicular fica
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atrofiado e os vasos do xilema ficam comprimidos, causando desorganização do cilindro
vascular. Na parte aérea, observa-se crescimento lento e desigual, com enfezamento das
plantas, principalmente na parte central das reboleiras. Também ocorre desequilíbrio
nutricional, expresso principalmente por clorose e necrose entre as nervuras, conhecidas
como folha “carijó”, além de murchamento de plantas durante a parte mais quente do dia,
declínio vagaroso, queda prematura de folhas e perda na produção (Lordello, 1992).
Para culturas de ciclo curto medidas de controle devem ser executadas antes da
semeadura, estabelecendo um programa de manejo, a partir do conhecimento da espécie de
Meloidogyne, podendo ser utilizadas, de modo integrado, várias estratégias. As estratégias
mais eficientes são a rotação/sucessão com culturas não ou más hospedeiras, como por
exemplo, algodão (exceto para M. incognita), amendoim e milho resistente, e a utilização
de cultivares de soja resistente. Atualmente, cerca de oitenta cultivares de soja resistente ou
moderadamente resistente a M. incognita e/ou M. javanica estão disponíveis no Brasil, em
que quase todas são descendentes de uma única fonte de resistência, a cultivar norte
americana ‘Bragg’ (Dias et al., 2010).

2.2.2 Meloidogyne

O gênero Meloidogyne faz parte da classe Chromadorea, ordem Rhabditida,
Subordem Tylenchina, Infraordem Tylenchomorpha, Superfamília Tylenchoidea e família
Meloidogynidae (Karssen & Moens, 2006). Este gênero causa a meloidoginose, doença
que alcança altos níveis de severidade quando incide sobre plantas suscetíveis, associada a
fatores agravantes do meio ambiente, bióticos e/ou abióticos (Moura, 1996).
Nematoides do gênero Meloidogyne reproduzem-se, em sua maioria, por
partenogênese mitótica obrigatória ou meiótica facultativa ocorrendo, porém, espécies de
reprodução anfimítica (Freire et al., 2002). Meloidogyne incognita apresenta partenogênese
mitótica obrigatória, contendo células 2n e 3n e variação no número de cromossomos.
Os nematoides do gênero Meloidogyne são representados por cerca de noventa
espécies diferentes e seus biótipos, sendo parasitas de espécies de plantas de importância
agronômica, distribuídas em zonas tropicais e temperadas. Na região do Cerrado do Brasil,
as espécies de maior ocorrência são: M. incognita, M. javanica, M. arenaria (Cordeiro et
al., 2008). Outra espécie que têm se destacado é o M. enterolobii, que foi descrita a partir
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de populações provenientes de raízes de Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong, na
ilha de Hainan, na China e relatada no Brasil em 2001, em goiabeira, no nordeste
brasileiro. É considerada espécie polífaga, com alto grau de disseminação e multiplicação,
com potencial para atacar plantas resistentes a outras espécies de Meloidogyne (Carneiro et
al., 2001). Outro agravante é a sua configuração perineal, que é facilmente confundida com
M. incognita dificultando ainda mais a identificação desta espécie.
O ciclo de vida deste gênero inicia-se com um ovo, depositado pela fêmea em uma
matriz gelatinosa, podendo ser encontrados mais de mil ovos nessa massa de ovos. Ovos de
Meloidogyne podem sobreviver a uma ampla variação de umidade do solo, no entanto
quando o solo está muito seco ocorre pouca ou nenhuma eclosão. Em M. javanica, a
inibição da eclosão que ocorre quando o solo está seco e pode ser reversível, sendo
provavelmente uma forma de sobrevivência (Freitas et al., 2001).
A presença de dimorfismo sexual no gênero Meloidogyne faz com que as formas J3
e J4 tornem-se salsichóides e as fêmeas assumam o formato de pêra (globoso). Por se tratar
de um gênero de nematoide endoparasita sedentário, as fêmeas, uma vez formadas, são
incapazes de se locomoverem. Já os machos são sempre alongados, mas em menor
proporção que as fêmeas. A faixa ideal de temperatura varia de acordo com a espécie,
sendo que para M. incognita e M. javanica a temperatura do ar ideal é de 25ºC a 30ºC
(Ferraz et al., 2010).
O controle de Meloidogyne spp. é dificultado por diferentes fatores, dentre os quais
destacam-se a ampla gama de hospedeiros, a qual facilita a sua sobrevivência e a presença
de variabilidade genética, mesmo para as espécies de reprodução partenogenética. Para
estas espécies o grande número de cromossomos tem sido sugerido como um forte
mecanismo de variabilidade uma vez que as chances de mutação gênica são bem maiores
(Ferraz et al., 2010).

2.3

TECNICAS

MOLECULARES

UTILIZADAS

NA

IDENTIFICAÇÃO

E

QUANTIFICAÇÃO DE NEMATOIDES

Na década de 1980 e início da década de 1990 o emprego de técnicas de biologia
molecular, resultou em uma verdadeira revolução na taxonomia das bactérias e fungos.
Nos primeiros estudos com os genes ribossomais utilizava-se o sequenciamento parcial de
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genes ou, então, uma combinação de métodos. Contudo, com as facilidades e redução no
custo do sequenciamento, esse é hoje o método de preferência (Barcellos & Hungria,
2010). O desenvolvimento da técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR) aumentou
a eficiência da detecção de polimorfismos em nível do DNA ou RNA, traduzida em
redução do tempo de execução dos experimentos, do seu custo e da sua complexidade
(Matioli, 2004).
Conceitualizada por Kary Mullis em 1985 a PCR é um processo enzimático, in
vitro, para amplificação de uma sequência específica de ácido desoxirribonucléico (DNA).
A PCR é baseada no emprego de dois primers específicos (pequenos fragmentos de DNA
fita simples, com orientações opostas) que flanqueiam a sequência de DNA a ser
amplificada e, pela ação da enzima DNA polimerase, sintetizam uma cópia da região do
DNA delimitada por eles (Farber, 1996).
A facilidade, rapidez, versatilidade e sensibilidade da PCR a torna particularmente
poderosa para estudos genético-moleculares envolvendo grande número de indivíduos de
qualquer organismo. Muitos métodos tradicionais de clonagem, sequenciamento e análise
de polimorfismo de DNA foram acelerados ou substituídos pelo uso das inúmeras
derivações da técnica de PCR (Ferreira & Grattapaglia, 1998).
Com vários estudos para a aplicação das técnicas moleculares para a identificação
de microorganismos, Curran et al. (1985) descrevem que as primeiras técnicas moleculares
aplicadas à identificação de fitonematoides envolveram a análise do polimorfismo de
fragmentos obtido pela digestão do DNA total com enzimas de restrição ("Restriction
Fragment Length Polymorfisms- RFLP"). Com os avanços na área da genética e biologia
molecular foram e continuam sendo desenvolvidas técnicas como PCR em tempo real,
PCR multiplex, softwares disponíveis na bioinformática, contribuindo com o aumento
significativo das metodologias de genética molecular e suas variadas aplicações (Faleiro,
2007), ampliando os conhecimentos e obtendo mais precisão nos resultados.
É possível a análise de vários genes concomitantemente utilizando-se o DNA, cuja
identificação é estável em qualquer fase do desenvolvimento do nematoide. A metodologia
de PCR é considerada uma boa alternativa para esta identificação, pois, é rápida e de baixo
custo (Cordeiro et al., 2008).
A identificação de Meloidogyne, segundo Blok & Powers (2009), sempre
apresentou grandes desafios para o diagnosticador. Considerando a morfologia, as fases da
vida em diferentes habitats, diferentes métodos de amostragem de solo, de espécies
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complexas, dimorfismo sexual, as espécies com um potencial de origem híbrida,
poliploidia, e mais de um século de dispersão auxiliado por humanos, são apenas algumas
das características que dificultam a identificação de Meloidogyne spp. Nematologistas
treinados usando um microscópio de dissecação podem facilmente reconhecer membros do
gênero com base no fino estilete, o corpo, da cauda caracteristicamente afilando, forma ou
movimento do corpo. No entanto, mesmo com todas essas características, não se consegue
atribuir um indivíduo juvenil para uma espécie.
A identificação de espécies, na prática, é complicada por fatores genéticos,
climáticos e fatores antrópicos associados com a dinâmica da natureza e do alcance
mundial da atual produção agrícola. Em outras palavras, não há forma de garantir que um
campo agrícola contenha apenas uma única espécie de Meloidogyne ou que a descrição do
diagnóstico e a cobertura disponível englobariam toda a diversidade do gênero que
permitirá a confiável identificação. Antes de introduzir a bioquímica e diagnóstico
molecular vale a pena considerar os tipos de amostras que podem ser utilizadas, diversas
fases de vida (ovo, juvenil, fêmea, macho), tecido, raiz ou solo que podem impedir ou
limitar a adequação de um determinado método de diagnóstico e influência do nível de
especificidade e sensibilidade que podem ser alcançados (Blok & Powers, 2009).
O diagnóstico molecular desses fitonematoides representa uma importante
vantagem em relação a análises com base em características morfológicas, pois pode ser
realizado por profissionais não especializados em taxonomia clássica, auxiliando na
identificação do parasita em áreas infestadas e permitindo maior dedicação do profissional
especializado para outros estudos, como por exemplo, na identificação de novas espécies
(Cordeiro et al., 2008). A identificação molecular vem se tornando rotineira para satisfazer
demandas reguladoras ou para melhorar as decisões de manejo, então, é necessário
enfatizar os métodos que são robustos, confiáveis e de baixo custo (Blok & Powers, 2009).
Em análises laboratoriais através de microscopia óptica é comum encontrar uma
variedade muito grande de nematoides, do gênero Meloidogyne, pois normalmente as
amostras de solo são submetidas á análise quando o problema na lavoura já está em
grandes proporções. Isto dificulta uma análise em curto prazo e diagnóstico desses
nematoides nas amostras para posterior orientação de manejo do solo ou possível
tratamento.
Outro fator importante da vantagem do diagnóstico molecular sobre o
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convencional, em relação a aspectos taxonômicos, é que somente o estudo isolado da
morfologia dos nematoides das galhas é insuficiente, podendo ocasionar falsos
diagnósticos. Isto porque, no campo, podem ocorrer dois tipos de populações: aquelas
cujos indivíduos apresentam os caracteres típicos, sendo de fácil diagnóstico e populações
atípicas que requerem a observação de muitos modelos perineais e, às vezes, métodos
auxiliares para diagnóstico. Tais populações podem ser biótipos de uma espécie bem
conhecida, podem tratar-se de uma espécie pouco conhecida ou simplesmente de uma nova
espécie e mistura de espécies (Moura, 1996).

2.3.1 O uso da Reação em cadeia da polimerase para a identificação de nematoides
Estudos como o de Nyoike et al. (2012) utilizaram as

técnicas molecular e

morfológica, para confirmação da espécie do nematoide de interesse. Neste caso com M.
hapla foram feitos estudos morfológicos com base em padrões perineais de fêmeas
coletadas a partir das galhas nas raízes do morango. Os padrões perineais indicaram que
eram M. hapla e M. chitwood. A PCR da região entre COII e 16S rRNA do DNA
mitocondrial produziu um único fragmento de 540 pb. A amplificação da região
correspondente ao espaçador interno transcrito (ITS) do rDNA produziu um fragmento
único de 990 pb e a análise comparativa desta sequência no GenBank revelou que a
espécie foi 98% idêntica à de M. hapla.
O resultado de identificação morfológica de espécies Pratylenchus exige um exame
de várias fêmeas por um taxonomista experiente. Um diagnóstico simples, rápido,
confiável e relativamente barato para a identificação de espécies Pratylenchus permitiria
produtores antecipar possíveis problemas causados por estas espécies e promover o manejo
dos nematoides. Técnicas baseadas no DNA têm sido utilizadas para discriminar espécies
de fitonematoides. Foram desenvolvidos oligonucleotídeos específicos para distinguir seis
espécies Pratylenchus utilizando PCR (Al-Banna et al., 2004).
É possível detectar fitonematoides por PCR multiplex utilizando oligonucleotídeos
específicos das espécies de interesse que são detectados em uma mesma reação. Foi
demonstrado que é possível estabelecer um sistema de PCR multiplex para M. incognita e
P. coffeae. A PCR multiplex com os dois conjuntos de oligonucleotídeos específicos para a
região ITS permitiu a detecção de dois fragmentos específicos para M. incognita e P.
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coffeae. Além disso, a análise do perfil de restrição (RFLP) destas regiões com as enzimas
Hind III, Hinf I, e Pst I indicou a presença de padrões de fragmentos de restrição de
tamanhos completamente diferentes (Saeki et al., 2003).
Zijlstra (1997) verificou quatro oligonucleotídeos utilizados em uma reação de PCR
individual, com juvenis de M. chilwoodi, M. fallax, M. hapla, e M. incognita que
conseguiram ser identificados em uma única etapa. Esta abordagem de PCR multiplex
torna possível detectar espécies presentes em misturas em proporções tão baixas como 2 a
5%. Os resultados apresentados mostraram que a PCR multiplex diferenciou facilmente as
espécies de M. hapla, M. incognita, M. chitwoodi e M. fallax, mesmo em misturas. Sendo
assim, esta técnica pode tornar-se amplamente utilizada na rotina de testes de diagnóstico
para identificação das espécies com sensibilidade para diferenciá-las uma da outra em
populações de campo.
Wang et al. (2003) realizaram uma PCR multiplex para a deteção de duas a quatro
espécies de Xiphinema, cada uma representada por um único indivíduo. Segundo os
autores esta ferramenta de diagnóstico baseado em PCR multiplex será particularmente útil
para as práticas de manejo bem sucedidas de nematoides em videiras. Sequências obtidas a
partir de amplificações de regiões do rDNA também têm sido utilizadas para a
diferenciação de espécies quando há variabilidade genética.

2.3.2 Reação em cadeia da polimerase em tempo real
Higuchi et al. (1993) foram os pioneiros na análise da cinética de PCR através da
construção de um sistema que detecta os seus produtos conforme eles se acumulavam. Este
sistema em "tempo real" incluia o brometo de etídio como intercalador em cada reação de
amplificação, um termociclador adaptadado para irradiar as amostras com luz ultravioleta,
e a detecção da fluorescência resultante controlado com por um computador e uma câmara
CCD. A amplificação produzia quantidades crescentes de cadeia dupla do DNA, que se
ligavam com brometo de etídio, que resultava em um aumento na fluorescência.
Representando graficamente o aumento da fluorescência versus o número de ciclos, o
sistema produzia parcelas de amplificação que forneciam um quadro mais completo do
processo de PCR.
Sistemas de PCR em tempo real foram melhorados e ao invés de serem baseado em
intercalator, a detecção do produto da PCR passou a ser à base de sonda. O
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desenvolvimento de sondas fluorogénicas por Lee et al. (1993) tornou possível eliminar o
processamento pós-PCR para o análise da degradação da sonda. A sonda é um
oligonucleotídio com um corante repórter fluorescente.
A PCR em tempo real vem ganhando aprovação para detecção de patógenos. A
análise da qPCR baseia-se na detecção pelo aumento do número de cópias do DNA alvo à
medida que a reação é realizada. Isto ocorre porque componentes fluorescentes estão
presentes no meio de reação e a intensidade da resposta é diretamente proporcional à
amplificação do DNA alvo (Wong & Medrano, 2005). Desta maneira, como o próprio
nome sugere, a qPCR é uma técnica usada para monitorar o progresso da reação de PCR
em tempo real.
A quantificação baseia-se no ponto do ciclo quando um produto de amplificação da
PCR é detectado pela primeira vez. Quanto maior for o número inicial de cópias do ácido
nucleico alvo, mais cedo há um aumento significativo na fluorescência observada. Se um
nível limiar de fluorescência é definido na (detectável) fase de crescimento, pode-se
perguntar, quantos ciclos são necessários para superar esse limite? Este número de ciclos,
podem ser interpolados para frações de ciclos. O parâmetro Ct (ciclo limite) é definido
como o número do ciclo fracional a que a fluorescência passa a ser fixa. A quantificação da
quantidade alvo em amostras desconhecidas é realizada medindo o Ct e utilizando a curva
padrão para determinar o número inicial de cópias (Higuchi et al., 1993).
A PCR em tempo real realiza a quantificação de ácidos nucleicos de maneira
precisa e com maior reprodutibilidade, porque determina valores durante a fase
exponencial da reação (Novais et al., 2004). A qPCR está se tornando uma ferramenta de
rotina, e acredita-se que, graças a sua confiabilidade, suas aplicações vão aumentar. Graças
à sua rapidez, esta técnica pode substituir alguns protocolos amplamente utilizados para
detecção e quantificação de patógenos (Gachon et al., 2004).
Foi desenvolvida a avaliação de um ensaio de PCR em tempo real para o
rastreamento de rotina de amostras de madeira contaminadas com o nematoide do pinheiro
(Bursaphelenchus xylophilus) (François et al., 2007). Para

melhorar a precisão foi

utilizado PCR em tempo real TaqMan. Esta técnica combina a utilização de uma sonda
química de um oligonucleótido específico duplamente marcada com um fluoróforo e um
corante, combinando assim a sensibilidade da PCR e a especificidade da hibridação do
DNA.
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O rápido desenvolvimento da tecnologia do DNA conseguiu superar esses
problemas e forneceu métodos alternativos para a identificação e contagem de nematoides.
Então foi desenvolvido um rápido método de detecção quantitativa de M. incognita em
solos arenosos, utilizando PCR em tempo real e aplicando o método em amostras de
campos agrícola (Min et al., 2011).
Toyota et al. (2008) demonstraram o desenvolvimento de um conjunto de
oligonucleotídeos para o uso em PCR em tempo real para a detecção de nematoide das
galhas (M. incognita, M. arenaria e M. javanica). Nesse estudo, o maior obstáculo para
quantificar o DNA alvo diretamente de solo foi a obtenção de DNA suficiente para a PCR,
o qual é extraída a partir de uma pequena amostra de solo.
No trabalho de Berry et al. (2008), foram realizados testes utilizando reações de
PCR multiplex com M. javanica competindo com P. zeae e Xiphinema elongatum em
cana-de-açucar. Ensaios subseqüentes permitiram a construção de curvas de calibração
para cada uma das três espécies. Estes valores foram então usados para a quantificação dos
números de cada uma destas espécies em amostras de nematoides provinientes do campo e
extraídos, com uma alta correlação positiva (R2¼ 0,83) e significativa entre a PCR em
tempo real e as contagens realizadas com microscópio óptico.
Madani et al. (2008) propuseram uma PCR multiplex em tempo real, utilizando o
sistema Taqman, que provou ser superior para a identificação de um ou mais Globodera
spp. em amostras contendo DNA dos cistos e (ou) juvenis de segundo estádio. O teste foi
específico para o Globodera spp. A PCR multiplex em tempo real foi útil, bem como a sua
identificação em nível de espécie num único ensaio a partir de populações mistas.
Já foram efetuados estudos utilizando a técnica PCR multiplex em tempo real,
baseada na tecnologia TaqMan, buscando a detecção simultânea de espécies diferentes de
Meloidogyne em um único ensaio. Esta técnica contorna alguns problemas já verificados,
como a maior rapidez que nos ensaios correntes, porque não necessita de pós-etapas de
manuseio de PCR e o risco de contaminação é reduzido porque os tubos de reação
permanecem fechados ao longo do processo (Zijilstra & Van Hoof, 2006).
Com o corrente uso de técnicas moleculares em larga escala, e mais fornecedores
disponibilizando equipamentos e reagentes, os custos de funcionamento desses tipos de
diagnósticos irão continuamente ficando mais acessíveis. O aumento da variedade e
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disponibilidade de máquinas qPCR também significa que os técnicos estão sendo mais
treinados para esta tecnologia, que está se tornando mais comum em modernos laboratórios
de biologia molecular. Para os nematoides, a PCR e qPCR irão, muito provavelmente, ser
realizadas sobre o DNA de nematoides extraídos de amostras de solo assim como é feita
para outras microbiotas (bactérias e fungos) e as mesmas abordagens técnicas serão
rotineiramente usadas em todo um conjunto de microrganismos do solo. Isso certamente
vai ser o próximo desafio para o futuro, a verificação da detecção e quantificação de
nematoides no solo (Berry et al., 2008).
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QUANTIFICAÇÃO DE M. incognita POR MEIO DE PCR EM TEMPO REAL

RESUMO

O nematoide das galhas (Meloidogyne spp.) é o gênero mais importantes dentre os
fitonematoides, pois são os mais comuns e destrutivos dentro deste grupo de patógenos.
Eles produzem alguns dos mais drásticos sintomas em plantas e podem reduzir
significativamente a produção das culturas. Para conseguir implantar um método eficiente
de manejo de fitonematoides há necessidade de identificação das espécies e quantificação
precisa e confiável. O objetivo deste trabalho foi a otimização de um ensaio baseado em
PCR em tempo real (qPCR) para detectar e quantificar M. incognita em amostras de
campo. Para isto a eficiência de diferentes métodos de extração de DNA foi comparada por
meio da variação do aumento significativo na fluorescência, ou seja, das faixas de Ct (ciclo
threshold). A extração de DNA de cem nematoides foi feita pelos métodos do CTAB,
Fenol: Clorofórmio e KIT comercial (PureLink® Genomic DNA Kits, da Invitrogen). Na
análise comparativa utilizando os três métodos observou-se que o método CTAB e Kit
comercial ficaram com valores dentro da mesma faixa de Ct. O melhor método de extração
foi considerado o CTAB, apresentando menor variação entre as diferentes amostras
biológicas utilizadas como repetições e demonstrando maior linearidade na curva-padrão
em comparação com os demais métodos testados. O coeficiente de correlação (R 2) da
curva-padrão foi de 0,98 indicando relação linear entre o valor de Ct e a quantidade de
DNA dos padrões utilizados que variaram de 90 ng.µL-1 a 0,00009 ng.µL-1. Foi possível
estabelecer um parâmetro para a quantificação das amostras baseado em faixas com os
valores de Ct, estabelecidas a partir de diferentes números de indivíduos (1, 10, 25, 100,
250, 500 e 750). Este estudo demonstrou que a técnica de qPCR é uma alternativa sensível
e confiável para a quantificação de M. incognita, para auxiliar laboratórios de diagnóstico
e o monitoramento no campo desses nematoides.
Palavras-chave: Nematoide-das-galhas, qPCR, monitoramento, diagnóstico.

ABSTRACT

The root-knot nematode (Meloidogyne spp.) is the most important nematode genus and the
most common and destructive pathogens in this group. They produce some of the most
drastic symptoms in plants and can significantly reduce the yield of crops. In order to set
up an efficient method of plant-parasitic nematode management it is necessary accurate
and reliable identification and quantification of plant parasitic nematodes. The aim of this
research was to optimize an assay based on real-time PCR to detect and quantify
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M.incognita. For this purpose the effectiveness of different DNA methods of extraction
were compared through the values of Ct intervals. The DNA was extracted from 100
nematodes by the methods: CTAB, Phenol:Chloroform and commercial kit (PureLink®
Genomic DNA Kit, Invitrogen). In the comparative analysis using the three methods the
commercial kit and CTAB methods obtained similar Ct values. The CTAB was the best
method of extraction with less variation among the replications and showed higher
linearity of the standard curve in comparison with the other methods. The correlation
coefficient (R2) of the standard curve was 0.98 indicating a linear relationship between the
Ct value and the amount of DNA with standards ranging from 90ng.µL-1 to 0.00009ng.μL1
. It was possible to quantify nematodes in the samples through the Ct value intervals
established from different numbers of individuals (1, 10, 25, 100, 250, 500 and 750). This
study demonstrated that qPCR technique is an alternative sensitive and reliable for the
quantification of M. incognita to support laboratories of diagnose and field survey.

Key words: Root-knot nematode, qPCR, monitoring, diagnostics.

3.1 INTRODUÇÃO

Nematoides causam aproximadamente 14% de perdas em plantas em todo o mundo,
as quais podem ser traduzidas em quase cem bilhões de dólares anualmente, além de
perdas significativas na qualidade do produto agrícola (Abad et al., 2008). Os nematoides
das galhas (Meloidogyne spp.) são os mais comuns e destrutivos dentro deste grupo de
patógenos. Eles produzem alguns dos mais drásticos sintomas em plantas e podem reduzir
significativamente a produção das culturas, são encontrados em quase todas as regiões
agrícolas do mundo e atacam uma grande variedade de hospedeiros (Bailey et al., 2008).
Isto torna extremamente difícil controlá-los. Além disso, os nematoides das galhas podem
predispor plantas hospedeiras a infecções causadas por outros patógenos, aumentando o
potencial de perda das culturas (Mitkowski & Abawi, 2003).
Para conseguir implantar um método eficiente de manejo desses fitonematoides há
uma necessidade de identificação das espécies e quantificação precisa e confiável. Essas
informações são importantes para conseguir um controle eficaz em agricultura sustentável
(Clapp et al., 2000). O ponto que detecta o ciclo na qual a reação atinge o limiar da fase
exponencial é denominado de cycle threshold (Ct). Este ponto permite a quantificação
exata e reprodutível baseado na fluorescência. Dentre as vantagens, desta técnica em
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relação à PCR qualitativa estão a facilidade na quantificação, maior sensibilidade, maior
precisão, reprodutibilidade e acurácia, velocidade na análise, melhor controle de qualidade
no processo e menor risco de contaminação (Novais et al., 2004).
A PCR em tempo real acoplada à análise automatizada das amostras sendo uma
alternativa promissora. A monitorização da acumulação de fluorescência permite a
detecção e quantificação do amplicon alvo, com base no valor threshold cycle (Ct) (Heid et
al., 1996). A aplicabilidade da tecnologia da qPCR para a detecção de fitonematoides têm
sido testada em diversas pesquisas, sugerindo abordagens práticas para a quantificação de
Meloidogyne spp. em amostras de campo (Madani et al, 2008; Berry et al., 2008; Toyota et
al., 2008; Zhao et al., 2010; Min et al., 2011).
Recentemente, estudos têm abordado outros gêneros de nematoides de importância
agronômica utilizando esta técnica. Mokrini et al. (2013) desenvolveram um método
rápido e preciso para a detecção e quantificação de Pratylenchus penetrans utilizando
qPCR. Outro estudo foi desenvolvido com um ensaio de qPCR para detecção e
quantificação de P. neglectus, diretamente a partir de DNA de nematoides extraídos de
solo, e para determinar

a aplicabilidade de amostras de campo infestadas com este

nematoide na faixa de densidades populacionais (Yan et al., 2011). Estes trabalhos
demonstram uma alta correlação entre a curva-padrão e a quantidade real dos nematoides.
Diferentes métodos de extração de DNA já foram testados para a detecção e
quantificação de nematoides, com a utilização de diferentes tampões de lise celular, como
NaOH (Berry at al., 2008), Tween (Yan et al., 2011), NaCl (Al-Banna et al., 2004,
Holterman et al., 2006, Mokrini et al., 2013), Fenol-Clorofórmio (Dong et al., 2001,
François et al., 2007), Clorofórmio-álcool isoamílico (Bulman & Marshall, 1997) e Triton
X-100 (Zhao et al., 2010). Também já foram utilizadas na extração de DNA diferentes
métodos físicos para a lise celular, como esferas de zircônio e pérolas de vidro (Sato et al.,
2007, Toyota et al., 2008, Min et al., 2011), bem como métodos para melhorar a qualidade
final do DNA como Kits comerciais de extração de DNA e proteinase K (Oliveira et al.,
2009). A fase de desenvolvimento do nematoide também é importante, vários estudos já
demonstraram extrações de DNA em diferentes estágios de vida, como por exemplo, com
juvenis (J2) e fêmeas (Yan et al., 2011, Min et al., 2011), ovos (Carneiro et al., 2004,
Toyota et al., 2008), diretamente de galhas (Dong et al., 2001, Hu et al., 2011) e amostras
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com misturas de várias fases desenvolvimento (Berry et al., 2008, Yan et al., 2011,
Mokrini et al., 2013).
Ensaios de qPCR são utilizadas para a identificação e quantificação, mas também
proporcionam novas possibilidades para lidar com um grande número de amostras, por
meio da automação que aumentam a velocidade e a precisão de procedimentos de extração
(Reid et al., 2010). A qPCR também foi utilizada em experimentos em estufa (Gao et al.,
2006) e em campo para determinar o efeito de diferentes tratamentos sobre o potencial
reprodutivo de nematoides parasitas de plantas ou na concorrência entre as espécies.
Outros ensaios com qPCR forneceram ferramentas para estudos ecológicos, para
quantificar espécies específicas dentro das populações (Holterman et al., 2006; Sato et al.,
2007) e estudos de interação onde os nematoides estão dentro do tecido do hospedeiro
(Gao et al., 2006, François et al., 2007).
O objetivo deste estudo foi a avaliação de um ensaio de PCR em tempo real para a
análise de rotina de amostras para detectar e quantificar M. incognita, comparando
diferentes métodos de extração de DNA e sua eficiência na análise por número de
indivíduos.

3.2 MATERIAL E MÉTODOS
3.2.1 Material biológico

O isolado de M. incognita utilizado neste estudo foi obtido a partir de fonte inóculo,
multiplicado em tomate (Solanum lycopersicum) ‘Santa Cruz’, mantido em casa de
vegetação sob condições controladas de temperatura (21°C a 30°C), na Escola de
Agronomia da Universidade Federal de Goiás. Os isolados foram identificados por meio de
corte perineal e perfil de esterase segundo metodologia descrita por Carneiro & Almeida
(2001). Os nematoides foram extraídos de raízes do tomateiro pelo método de Coolen &
D'Herde (1972).
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3.2.2 Extração do DNA de nematoides

Para a extração do DNA genômico foram utilizados os métodos: CTAB (brometo
de cetiltrimetilamônio), descrito por Zolan & Pukilla (1986), o método do Fenol:
Clorofórmio (Randig et al., 2002) e o método utilizando o Kit comercial PureLink®
Genomic DNA Kits (Invitrogen Corp., Carlsbad, CA, USA). Para a extração de DNA com
CTAB, primeiramente cada suspensão contendo os nematoides foi centrifugada a 10 mil
rpm, por cinco minutos, em seguida, o sobrenadante foi retirado. Então o conteúdo dos
tubos foi congelado em nitrogênio líquido e, em seguida, macerado com auxílio de bastão
de vidro. Adicionou-se às amostras oitocentos µL de tampão CTAB (2% CTAB, 1,4M
NaCl, 20mM EDTA, 100mM Tris-HCL, pH 8,0 e 0,2% ß-mercaptoetanol) pré-aquecido a
65°C. Após, incubou-se o material nesta temperatura durante uma hora, com agitação a
cada dez minutos.
Adicionou-se seiscentos µL de clorofórmio-álcool isoamílico e agitou-se o tubo
manualmente por dez minutos. Centrifugou-se por dez minutos a 10 mil rpm e transferiu-se
a fase aquosa para um novo tubo, em seguida adicionou-se seiscentos µL de isopropanol e
misturou-se por inversão do tubo. Novamente o material foi centrifugado por dez minutos
a 10 mil rpm. O sobrenadante foi descartado e foi adicionado aproximadamente um mL de
etanol 70%, em seguida centrifugado por dez minutos a 10 mil rpm. O sobrenadante foi
descartado deixando o sobrenadante secar. O precipitado foi ressuspendido em vinte µL de
H2O miliQ e estocado a -20°C até a utilização.
Para a extração pelo método do Fenol: Clorofórmio (Randig et al., 2002),
nematoides foram macerados em nitrogênio líquido com o auxilio de um bastão de vidro.
Ao macerado foi adicionado quinhentos μL de tampão NIB (0,1M NaCl; 30mM Tris pH 8;
10mM EDTA; 0,7mM β-mercaptoetanol; 5mM Triton-NPHO). Após a homogeneização,
as amostras foram centrifugadas duas vezes a 10 mil rpm por dois minutos e eliminado o
sobrenadante. Em seguida, foram acrescentados oitocentos μL de tampão de
homogeneização (0,1M NaCl; 0,2M sacarose; 10mM EDTA) e duzentos μL do tampão de
lise (0,125M EDTA; 0,5M Tris pH 9,2; 2,3% SDS). Após a homogeneização, as amostras
foram incubadas a 55ºC por trinta minutos, seguido de dez minutos à temperatura
ambiente. A purificação foi realizada adicionando-se um mL de fenol, seguindo-se à
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homogeneização e centrifugação a 10 mil rpm por três minutos. O sobrenadante foi
recuperado e depois misturado a quinhentos mL de fenol + quinhentos mL de clorofórmio
e centrifugado a 10 mil rpm por três minutos.
Ao sobrenadante foram adicionados duzentos μL de éter e após centrifugação a 10
mil rpm por três minutos, este foi eliminado com auxílio de uma micropipeta. A
precipitação foi efetuada a -20ºC durante trinta minutos. Em seguida efetuou-se uma
centrifugação a 10 mil rpm por dez minutos. O sobrenadante foi descartado e adicionou-se
etanol a 70%. Após centrifugação a 10 mil rpm por cinco minutos, eliminou-se o etanol. O
precipitado foi seco à temperatura ambiente, recuperado em vinte μL de água esterilizada
(Milli-Q) e armazenado a -20ºC. O KIT comercial PureLink® Genomic DNA Kits, da
Invitrogen também foi testado e a extração de DNA dos nematoides foi realizada como
descrito no protocolo disponibilizado pelo fabricante.

3.2.3 Reação em cadeia da polimerase em tempo real

Os oligonucleotídeos utilizados neste experimento foram os desenvolvidos por
Toyota et al., (2008): RKNf- (5'GCTGGTGTCTAAGTGTTGCTGATAC-3') e RKNr(5'GAGCCTAGTGATCCACGATAAG-3') e possui um produto de amplificação de 185
pb. A qPCR foi realizada no aparelho StepOnePlus™ Real-Time PCR System (Life
Techonologies, Foster City, CA,USA) em um volume final de 10µL, contendo 5µL de
Master Mix SYBR GREEN (Applied Biosystems, Carlsbad, CA, USA), 0,2µL de DNA,
0,2µM de cada oligonucleotídeos iniciador. As condições das reações foram: 95°C por dez
segundos; 45 ciclos de 95°C por cinco segundos, 60°C por trinta segundos. As reações
foram realizadas em triplicata e os resultados das curvas de amplificação e os valores de
threshold cycle (Ct) foram analisados.
Para a padronização da qPCR utilizou-se o método de quantificação absoluta com
padrões diluídos do DNA alvo para a construção da curva de calibração (90ng a
0,000009ng). O ensaio para a quantificação do número de nematoides envolveu amostras
com 1, 10, 25, 100, 250, 500 e 750 nematoides por amostra. Os ensaios foram realizados
em triplicata. Para cálculo da eficiência da amplificação utilizou-se a equação: E=10(1/declive)

-1.
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3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.3.1 Padronização da curva

Na análise da qPCR foi observado que a eficiência de amplificação da reação com
os oligonucleotídeos propostos por Toyota et al. (2008), obtida a partir da curva de
calibração com os padrões de DNA, foi de 110% e com valor da inclinação de -3,108
(Figura 3.1) . Estes valores encontram-se dentro do intervalo de -3,1 a -3,6, com eficiência
de 90-110%, que é considerado um limite tolerável para a eficiência de amplificação de
oligonucleotídeos (Raymaekers et al., 2009), demonstrando que a curva padrão obteve
uma oscilação aceitável.

Figura 3.1. Curva de calibração da concentração de DNA (ng/µL) de Meloidogyne
incognita em relação ao threshold cycle (Ct). Dados transformados de log da
concentração de DNA. Goiânia, 2015.
O coeficiente de correlação (R2) da curva-padrão foi de 0,98, indicando relação
linear entre o valor de Ct e a quantidade de DNA (Figura 3.1). A precisão dos dados de
qPCR entre as três replicatas variou com desvios padrões entre 0,003 a 0,263. No trabalho
de Mokrini et al. (2013), uma diluição seriada a partir do DNA de P. penetrans resultou em
uma curva padrão que mostra uma linearidade altamente significativa entre os valores de
Ct e a taxa de diluição (R2 = 0,99; inclinação = -3,23; E = 104%). Os testes de Mokrini et
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al. (2013) mostraram uma alta correlação entre os números reais de nematoides e os
números detectados pela qPCR.
Estudos têm mostrado que existe uma regressão linear entre os valores de Ct em
função do logaritmo da concentração de DNA para nematoide de cisto da batata (Madani et
al., 2007, 2008) e Meloidogyne spp. (Toyota et al., 2008). Nestes estudos, diluições
seriadas de DNA foram utilizadas como modelo para gerar uma curva padrão para avaliar a
correlação entre o Ct médio e as estimativas das contagens microscópicas do número de
indivíduos em cada amostra.
Neste trabalho, dois experimentos independentes foram utilizados para confirmar o
resultado obtido, o que ilustra a sensibilidade e linearidade da detecção dentro de uma
ampla gama de quantidade de DNA, onde obtivemos uma diluição de 90ng.µL-1

a

0,00009ng.µL-1 dos padrões de DNA de M. incognita (Tabela 3.1). No trabalho de
François et al. (2007), com quantificação por TaqMan-PCR , foi obtido um R2 de 0,99 na
diluição seriada de 10ng.µL-1 a 0,00001ng.µL-1 do DNA de Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner & Buhrer) Nickle, demostrando também alta eficiência na curva-padrão.

Tabela 3.1. Intervalo de confiança (IC) de 99% entre os valores de médias de threshold
cycle (Ct) para quantificação do número de indivíduos de M. incognita.
Goiânia, 2015.

Número
de indivíduos

Ct médio

Desvio padrão

IC

Variação do Ct

(99%)

-

+

1

27

2,21

1,89

24,89

28,48

100

19

0,59

1,05

17,86

19,86

250

17

1,56

0,74

16,33

17,73

750

15

1,08

0,61

14,87

16,03

3.3.2 Análise comparativa de métodos de extração de DNA

Na análise comparativa de eficiência dos três métodos de extração de DNA (CTAB,
KIT comercial (PureLink® Genomic DNA Kits, da Invitrogen e Fenol: Clorofórmio)
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utilizados a partir de uma amostra de cem nematoides (Figura 3.2) observou-se que os
resultados obtidos pelo método de CTAB e Kit comercial ficaram com valores de Ct
próximos. Foram observadas baixas variações dos valores de Ct em amostras extraídas
pelos três métodos, na faixa de cem indivíduos, esses valores ficaram entre 18 e 23 (Figura
3.2).
25,00

Tthreshold cycle

20,00

15,00
CTAB
KIT

10,00

FENOL
5,00

0,00

1

2
Repetições

Figura 3.2. Comparação entre médias de threshold cycle (Ct) de amostras de campo
obtidas com diferentes métodos de extração de DNA (CTAB, Fenol:
Clorofórmio e KIT). Goiânia, 2015.

A média do valor de Ct com o método do CTAB foi de dezoito e para as amostras
extraídas com o Fenol: Clorofórmio foi de dezenove para cem nematoides, com desvio
padrão de 0,58 para as repetições. Diferentemente do observado no trabalho de Zhao et al.
(2010), no qual foi feita comparação de diferentes concentrações utilizando o método
Triton X-100, que obtiveram com a comparação da análise de amostras de campo contendo
de um a duzentos indivíduos uma curva-padrão com baixa eficiência. Estes mesmos
autores relatam uma subestimação do número de nematoides de 45%, em que a inclinação
foi 0,5521 , R2 = 0,7154. Em contraste, usando o valor de Ct houve uma superestimação
que foi mostrado por Toyota et al . (2008) onde a inclinação foi de 1,515 e o R 2 = 0,9391.
Os valores de Ct obtidos para a quantidade de cem nematoides (Tabela 3.1), com o
método de extração pelo CTAB ficaram na faixa entre 17,86 a 19,86, corroborando os
dados obtidos por François et al (2007) para Bursaphelenchus xylophilus, de Berry et al.
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(2008) para M. javanica, P. zeae e Xiphinema elongatum Schuurmans Stekhoven &
Teunissen, Toyota et al. (2008) para M. incognita e

Mokrini et al. (2013) para P.

penetrans, os quais obtiveram valores entre 15-20, 17-20, 20-21 e 24,4, respectivamente,
sendo que Mokrini et al., (2013) trabalharam com uma quantidade de oitenta nematoides.
Em todos os casos, os valores de Ct são próximos mesmo quando submetidos a métodos de
extrações de DNA diferentes e espécies de diferentes nematoides, confirmando a precisão
desta análise.

3.3.3 Estimativa da quantidade de nematoides

Baseado nos resultados obtidos, o método de extração com CTAB foi escolhido
para a extração de DNA de faixas 1, 10, 25, 100, 250, 500 e 750 nematoides. Os dados de
qPCR demonstraram uma eficiência de amplificação de 97% (Figura 3.3), sendo o valor de
R2=0,93. Os desvios padrões entre as repetições das triplicatas de cada faixa de análise
foram entre 0,58 e 3,2.

Figura 3.3. Curva de amplificação das amostras separadas por quantidades de indivíduos
de M. incognita e extraídas com CTAB. Valores transformados de log do
número de indivíduos. Goiânia, 2015.
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Observou-se no intervalo de confiança de 99%, entre os valores de médias do Ct
para quantificação, uma variação de 0,6 a 1,8 do IC para mais ou para menos (Tabela 3.1).
Assim dentro da faixa de variação do Ct podemos estimar qual a quantidade de nematoides
presentes nas amostras de campo, por meio de uma comparação dos valores do Ct.
Os desvios padrões do Ct deste estudo variaram de 0,58 a 3,20, alguns destes
valores também foram encontrados no trabalho de Mokrini et al. (2013), mesmo sob
diferentes condições de TM (temperatura de anelamento). Diferentemente dos dados
relatados no trabalho de Min et al. (2011), que quando compara os valores do número
estimado de indivíduos entre o método de Baermann e a qPCR, o desvio foi de 5 840 000
indivíduos.
No presente estudo observou-se que em amostras com grandes quantidades de
nematoides, acima de 750 indivíduos, o DNA não foi extraído de forma eficiente e,
consequentemente, varia em relação a amostra, e assim não apresentam lineridade com os
demais dados. Isto confirma o estudo de Zhao et al. (2010), onde a amostra com mil
indivíduos não apresentaram linearidade como todas as outras amostras para os valores de
Ct. Isto sugere que o número máximo de nematoides deve ser inferior a mil indivíduos,
para a obtenção de uma boa qualidade da curva padrão. Segundo os mesmos autores, o
mesmo volume de solução de lise usado para um indivíduo também foi aplicado a mil
indivíduos, o que pode ter carreado mais proteínas e/ou lipídios na amostra contendo mil
indivíduos, podendo ter afetado negativamente o resultado da PCR em tempo real.
Já no trabalho de Mokrini et al. (2010), o método de extração de DNA utilizado foi
estável e capaz de extrair DNA de até oitenta indivíduos. No entanto, cinco indivíduos foi
o número máximo de nematoides sugerido para ser utilizado no método de extração de
DNA, conforme descrito por Holterman et al. (2006).
Somado as dificuldades na extração do DNA dos nematoides, temos no gênero
Meloidogyne, que o número de células têm um aumento durante as diferentes fases do seu
desenvolvimento. Este dado para esta análise não tem uma grande influência na estimativa
do número de nematoides em um amostra de campo, pois o grau de precisão exigido
agronômicamente e em estudos ecológicos será muito mais determinado por fatores como
uma boa amostragem e uma extração eficiente (Mokrini et al., 2010). Este resultado foi
confirmado em nossa pesquisa, pois em uma mesma amostra haviam nematoides em
diferentes fases de desenvolvimento, já que o objetivo era ter uma aproximação maior das
condições encontradas em campo, pois em análises de rotina diferentes estadios de vida
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destes nematoides não são processados conjuntamente, considerando os métodos de
extração mais utilizados.
Os dados de valor de Ct médio para o cálculo do intervalo de confiança (IC)
apresentado na Tabela 3.1, foram validados em diferentes amostras aleatórias de campo.
Estas amostras foram inicialmente contadas sob microscópio óptico e posteriormente feita
extração de DNA e quantificadas pela qPCR, sendo que todos os valores de Ct obtidos
foram condizentes com as faixas estabelecidas pela contagem inicial. A validação com as
amostras de campo é importante para demostrar a confiabilidade e precisão do método de
qPCR utilizado.
A qPCR vem ganhando aprovação para detecção de patógenos. Este método
combina as etapas de amplificação e detecção em uma única reação em tubo fechado, o
que minimiza o risco de contaminação da amostra. (Wong & Medrano, 2005). As
vantagens do uso da qPCR em geral são: possibilidade de detecção quantitativa dos
patógenos, potencial para o uso em um número elevado de amostras e a ausência da
necessidade de análise pós-PCR, além da rapidez na obtenção dos dados (≤ uma a duas
horas) (Schaad & Frederick, 2002; De Boer et al., 2007).
Estes resultados demonstram o potencial deste ensaio para fornecer uma rápida,
precisa e sensível identificação e quantificação molecular do nematoide das galhas. A
metodologia para a quantificação de nematoides, por meio de qPCR, apresenta uma opção
que futuramente pode englobar outras espécies de importância econômica. A qPCR não
requer experiência em taxonomia e morfologia de nematoides, e pode ser usada como uma
ferramenta para o rápido diagnóstico em pesquisas, além de em laboratórios de diagnóstico
e serviços de extensão para aconselhamento a produtores para o manejo de pragas.

3.4 CONCLUSÕES

O método do CTAB demonstrou ser o melhor para a extração de DNA de M.
incognita em comparação com o KIT comercial (PureLink® Genomic DNA Kits,
Invitrogen) e o método do Fenol: Clorofórmio utilizados.
É possível quantificar M. incognita de amostras de solo e raízes por meio de
qPCR .
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4 CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA, BIOQUÍMICA E MOLECULAR DE
POPULAÇÕES DE Meloidogyne spp. DE REGIÕES PRODUTORAS DE SOJA DO
BRASIL

RESUMO

A soja é uma commodity de grande importância econômica em todo mundo, que pode ser
atacada por diversas doenças e pragas durante todo seu ciclo. Os nematoides, em especial
os do gênero Meloidogyne causam grandes limitações na produtividade da soja. A
identificação das espécies dos nematoides é uma informação importante para o seu manejo
adequado. A identificação das espécies pode ser realizada por meio de análises
morfológicas, bioquímicas e moleculares. Nesta pesquisa 26 populações do nematoide das
galhas (Meloidogyne spp.) provenientes de cinco municípios do estado da Bahia, cinco
municípios do Estado de Mato Grosso, quatro municípios do Estado de Goiás e um
município do Estado de Minas Gerais foram caracterizados com base na morfologia do
corte perineal, análise bioquímica por meio de perfil de esterase e análise molecular com
oligonucleotídeos específicos. Foi possível a identificação das amostras com a análise do
corte perineal, com o perfil de esterase e com a análise molecular, porém com algumas
variações nos padrões perineais e alguns perfis atípicos nos perfis de esterase. Nas análises
dos perfis de esterase foram encontradas 69,23% de M. javanica com perfis de esterase J3
e J2, e 30,77% de M. incognita com perfil de esterase I1. Verificou-se a maior ocorrência
de M. javanica nas áreas cultivadas com soja. A análise molecular se mostrou prática e
precisa.
Palavras-chave: Nematoide das galhas, Glycine max, esterase.

ABSTRACT

The soybean is a commodity of great economic importance worldwide. It can be attacked
by various diseases and pests throughout its cycle. Nematodes in particular those of the
genus Meloidogyne cause major limitations to soybean yield. The identification of the
nematode species is an important information for proper management. The species
identification may be done through morphological, biochemical, and molecular analyses.
In this research twenty-six populations of the root-knot nematode (Meloidogyne spp.) from
five locations in the state of Bahia, five from the state of Mato Grosso, four from the state
of Goiás and one from the state of Minas Gerais, were characterized based on morphology
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of perineal cut, biochemical analysis through esterase profile and molecular analysis with
specific primers. It was possible to identify nematodes from the samples through analysis
of perineal cut, esterase profile and molecular analysis. However variations in the perineal
patterns and some atypical esterase profiles were found. In the analyses of esterase profiles
69.23% of M. javanica presented J3 and J2 esterase profiles, and 30.77% presented
esterase profile I1. There was a higher occurrence of M. javanica in the areas cultivated
with soybeans. Molecular analysis was practical and accurate.

Key words: Root-knot nematode, Glycine max, esterase.

4.1 INTRODUÇÃO

A soja (Glycine max L.) é uma cultura hospedeira de várias pragas e doenças, que
podem ocorrer durante todo o seu ciclo. Dentre as doenças que limitam a produção de soja
no Brasil, as causadas por nematoides do gênero Meloidogyne estão entre as mais
frequentemente associadas a danos na cultura, com ampla distribuição geográfica, sendo
responsáveis por prejuízos crescentes (Almeida et al., 2005).
Os nematoides são considerados organismos difíceis de se identificar devido ao seu
tamanho microscópico, semelhança morfológica, número limitado de caracteres
taxonômicos distinguíveis e sobreposições de medidas morfométricas (Oliveira et al.,
2011). A identificação de Meloidogyne spp. apresenta grandes desafios para o
diagnosticador. Considerando a morfologia, as diferentes fases de desenvolvimento,
diferentes métodos de amostragem de solo, indistintas espécies ou de espécies complexas,
dimorfismo sexual, espécies com potencial de origem híbrida, poliploidia, e mais de um
século de dispersão auxiliado por humanos, são apenas algumas das características de
complicação na identificação de Meloidogyne spp. (Blok & Powers, 2009).
Por muito tempo, nos laboratórios de nematologia, os nematoides de galhas foram
identificados, principalmente, pela configuração perineal das fêmeas. Apesar de já ter sido
uma ferramenta muito útil, com o aumento das espécies, a identificação feita apenas com
base nesta característica morfológica pode ocasionar erros. Com o desenvolvimento de
novas ferramentas de identificação há um consenso na comunidade científica da
necessidade de utilização de técnicas mais objetivas e mais precisas para a exata distinção
das espécies do gênero Meloidogyne (Silva et al., 2014).
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Estudos bioquímicos, envolvendo proteínas solúveis, têm demonstrado que várias
espécies de nematoides das galhas podem ser diferenciadas a nível específico através de
fenótipos enzimáticos (Carneiro at al., 2000). A identificação de Meloidogyne por meio da
análise bioquímica (isoenzimas) consiste na avaliação da migração relativa das enzimas.
Dentre as isoenzimas estudadas, as esterases (EST) são as mais utilizadas na identificação
de espécies de Meloidogyne spp. com mais de quarenta fenótipos descritos. No entanto,
neste tipo de análise também existem algumas limitações como, por exemplo, ausência de
padrões enzimáticos para todas as espécies de Meloidogyne, e a dependência da fase de
desenvolvimento do nematoide (Blok & Powers, 2009).
Fitonematoides continuam a estar entre as pragas mais prejudiciais de difícil
controle, e a pressão para reduzir o uso de nematicidas altamente tóxicos e desenvolver
estratégias de manejo alternativas está crescendo. O desenvolvimento de diagnósticos
moleculares que podem quantificar espécies de nematoides parasitas de plantas específicas,
quando combinados com dados epidemiológicos fornece novas ferramentas para auxiliar
no controle e avaliação de riscos para estas pragas (Oliveira et al., 2011).
As técnicas moleculares apresentam diversas vantagens como: rapidez;
principalmente no caso de grandes quantidades de amostras, confiabilidade; na literatura há
diversos oligonucleotídeos específicos para as espécies mais importantes, não necessita de
um profissional especializado em identificação, também não depende da fase de
desenvolvimento do nematoide e, por fim, com a maior utilização destas técnicas, o baixo
custo. Assim, o objetivo deste trabalho foi a identificação, por meio de caracteres
morfológicos, bioquímicos e moleculares, de espécies de Meloidogyne, em amostras de
diferentes regiões produtoras de soja do Brasil.

4.2 MATERIAL E MÉTODOS
4.2.1 Coleta das amostras

Amostras de raízes de plantas que apresentavam galhas foram coletadas em 28
propriedades e recebidas pela empresa JEM Análise Agrícola, a partir de agosto a
dezembro de 2013 em lavouras de quatro Estados brasileiros: Goiás, Mato Grosso, Bahia e
Minas Gerais, totalizando 15 municípios. A amostragem foi realizada em áreas onde já
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havia sido diagnosticada a ocorrência de fitonematoides. A coleta foi realizada em ziguezague, coletando amostras de solo e raízes na profundidade de zero a vinte cm, junto às
plantas que exibiam sintomas moderados de nematose e, preferencialmente, no período de
florescimento das plantas. Cada amostra composta (quinhentos gramas) foi formada por no
máximo dez subamostras, coletadas em área com o mesmo padrão de uniformidade, quanto
ao tipo de solo e histórico agrícola. As amostras de solo e de raízes foram acondicionadas
em sacos de polietileno, devidamente identificados e levadas ao laboratório para análise.

4.2.2 Material biológico

As populações foram multiplicadas e mantidas em plantas de tomateiro (Solanum
lycopersicum L., grupo Santa Cruz cv. Santa Clara) em condições de casa de vegetação,
com e temperatura controlada (21°C a 30°C), na Escola de Agronomia da Universidade
Federal de Goiás.

4.2.3 Corte perineal

Fêmeas de coloração branco-leitosas em plena oviposição foram retiradas das raízes
das amostras provenientes do campo, sem que se rompessem, e transferidas para uma
gotícula de água e então cortadas. O corte foi feito com auxilio de agulhas de ponta fina e
estilete. As fêmeas foram limpas com ácido lático, cortadas na região perineal, e este corte
foi montado em lâminas com lamínulas e visualizadas sob microscópio óptico, com
aumento de 100x.

4.2.4 Caracterização isoenzimática (Esterase)

Utilizaram-se tubos microhematócritos cortados ao meio e fechados em um das
extremidades. Dentro do tubo foi adicionado o meio de extração (sacarose/Triton X-100
para esterase - Est). As fêmeas foram obtidas das populações multiplicadas em casa de
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vegetação e colocadas, ainda inteiras, dentro do tubo (uma fêmea por tubo) contendo o
meio de extração e armazenadas em freezer a temperatura de -20°C.
O gel de poliacrilamida (7%) para o perfil de esterase foi feito em cuba vertical.
Para a corrida, as fêmeas que estavam no meio de extração foram maceradas e a esta
solução foi adicionado azul de bromofenol (0,1%), para então serem aplicadas nos poços
do gel. A cuba foi acondicionada em geladeira a uma temperatura entre 4°C a 8°C e ligada
a fonte com regulagem de 25mA e 200V, durante aproximadamente uma hora e meia
(Carneiro & Almeida, 2001).
Ao final da corrida o gel foi corado de acordo com as especificações descritas por
Carneiro & Almeida (2001). O gel foi mergulhado em solução de revelação pH 6,2 (alfanaftil-acetato 1%, fast blue RR salt cinquenta mg e tampão fosfato de sódio cinquenta mL)
e incubado no escuro em estufa com temperatura de 37°C durante aproximadamente trinta
minutos. Então, o gel foi mergulhado em solução fixadora (10% de ácido acético e 40% de
solução de álcool metílico) e os géis visualizados sobre fundo branco.

4.2.5 Extração do DNA genômico

Para a extração do DNA genômico foi utilizado o método CTAB, (brometo de
cetiltrimetilamônio) descrito por Zolan & Pukilla (1986). A suspensão contendo as fêmeas
dos nematoides foi decantada para retirar o máximo de água possível da amostra. Então o
conteúdo dos tubos de ensaio foi transferido para tubos de microcentrífuga onde foram
congelados com nitrogênio líquido e, logo em seguida, macerados com bastão de vidro.
Repetiu-se esta operação para obtenção da lise total do material biológico. Adicionou-se as
amostras oitocentos µL de tampão CTAB (2% CTAB, 1,4M NaCl, 20mM EDTA, 100mM
Tris-HCL, pH 8,0 e 0,2% ß-mercaptoetanol) pré-aquecido a 65°C. Incubou-se o material
nesta temperatura durante uma hora, com agitação a cada dez minutos. Adicionou-se
seiscentos µL de clorofórmio-álcool isoamílico e agitou-se suavemente o tubo por dez
minutos. Centrifugou-se por dez minutos a 10 mil rpm para emulsificação das fases.
Transferiu-se a fase aquosa para um novo tubo, adicionou-se seiscentos µL de isopropanol,
misturou-se gentilmente por inversão do tubo várias vezes. Centrifugou-se por dez minutos
a 10 mil rpm. O sobrenadante foi descartado e lavado com aproximadamente um mL de
etanol 70%, deixando-se o precipitado secar. O precipitado foi ressuspendido em vinte µL
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de H2O miliQ.
4.2.6 Reação em cadeia da polimerase

As amostras de DNA de cada isolado foram submetidas à reação de amplificação
em um volume final de trinta µL contendo: Tampão Taq DNA polimerase 1X, 1,5mM
MgCl2; 0,2µM dNTPs, 0,2µM oligonucleotídeos específicos, 5U da enzima Taq DNA
polimerase (Invitrogen Corp., Carlsbad, CA, USA) e 10ng de DNA. As condições das
reações foram: 96°C por dois minutos; 27 ciclos de 93°C por um minuto e meio, 65°C por
um minuto, e 72°C por um minuto e meio; e uma extensão final de 72°C por cinco
minutos. Os produtos da PCR foram analisados por eletroforese em gel de agarose 0,8%
(Sambrook & Russel, 2001).
Os oligonucleotídeos utilizados para estas reações foram para M. incognita incK14-F

(5'GGGATGTGTAAATGCTCCTG3')

e

inc-K14-R

(5'CCCGCTACACC

CTCAACTTC3') descritos por Randig et al. (2002) que possui um fragmento de 399 pb, e
para

M.

javanica

Fjav

(5'GGTGCGCGATTGAACTGAGC3')

e

Rjav

(5'CAGGCCCTTCAGTGG AACTATAC3') descritos por Zijlstra et al. (2000) que possui
um fragmento de 670 pb.

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Detectou-se o nematoide de galhas (Meloidogyne spp.) parasitando as raízes da soja
em todas as 26 populações (Tabela 4.1). Todas as amostras multiplicadas em casa de
vegetação apresentaram os sintomas de galhas por toda a raiz, indicando a presença de
Meloidogyne (Figura 4.1).
A análise dos cortes perineais permitiu a identificação de M. incognita (Figura 4.2)
nos Estados de Goiás (3), Mato Grosso (4) e Bahia (1). Esta espécie tem sido identificada
no cultivo de soja há muitos anos e em diversos estudos (Castro et al., 2003; Dias et al.,
2010; Santos et al., 2012). Além disso, foram identificados isolados de M. javanica (Figura
4.3) nos Estados de Minas Gerais (1), Goiás (1), Mato Grosso (1) e Bahia (15), sendo a
maioria das amostras oriundas do Estado da Bahia.
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Tabela 4.1. DPopulações de Meloidogyne spp. coletadas de amostras de raízes de soja
em propriedades rurais dos estados de Goiás (GO), Mato Grosso (MT),
Minas Gerais (MG) e Bahia (BA) e fenótipo de esterase das respectivas
populações. Goiânia, 2015.
Município – estado

Espécie

Fenótipo Esterase

Silvânia – GO

M. incognita

I1

Pontalina – GO

M. incognita

I1

Jaraguá – GO

M. incognita

I1

São Desidério – BA

M. incognita

I1

Primavera do Leste – MT

M. incognita

I1

Sinop – MT

M. incognita

I1

Nova Mutum – MT

M. incognita

I1

Sorriso – MT

M. incognita

I1

Cabeceiras – GO

M. javanica

J2

Cabeceira Grande – MG

M. javanica

J3

Lucas do Rio Verde- MT

M. javanica

J3

Formosa do Rio Preto – BA

M. javanica

J3

Formosa do Rio Preto – BA

M. javanica

J3

Formosa do Rio Preto – BA

M. javanica

J3

Formosa do Rio Preto – BA

M. javanica

J3

Luis E. Magalhães – BA

M. javanica

J3

Luis E. Magalhães – BA

M. javanica

J3

Luis E. Magalhães – BA

M. javanica

J3

Luis E. Magalhães – BA

M. javanica

J3

Luis E. Magalhães – BA

M. javanica

J3

Correntina – BA

M. javanica

J2

Correntina – BA

M. javanica

J2

Barreiras – BA

M. javanica

J3

Barreiras – BA

M. javanica

J3

Barreiras – BA

M. javanica

J3

Barreiras – BA

M. javanica

J3
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A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)

Figura 4.1. Raízes de tomate ‘Santa Clara’ com galhas em amostras multiplicadas
em casa de vegetação. Amostras originárias de: A) e B) Barreiras-BA, C)
Sorriso-MT, D) Primavera-MT, E) Pontalina-GO, F) Nova Mutum-MT,
G) Luís Eduardo Magalhães-BA, H) Lucas do Rio Verde-MT e I) SinopMT. Goiânia, 2015.
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Observa-se que ocorreu a predominância da espécie M. javanica, sendo que o
Estado da Bahia foi o que apresentou o maior número de amostras com esta espécie (100%
das amostras). Já para a espécie M. incognita observou-se uma menor ocorrência, sendo o
Estado do Mato Grosso onde houve predominância desta espécie (99% das amostras).
Todos os isolados das diferentes amostras analisadas apresentaram o padrão perineal
característico de M. incognita e M. javanica, com algumas variações (Figuras 4.2 e 4.3)
respectivamente.

A

D

G

B

C

E

F

H

Figura 4.2. Cortes perineais de fêmeas de M. incognita em amostras provenientes de
áreas produtoras de soja. A) Silvânia-GO, B) São Desidério-BA, C)
Pontalina-GO, D) Primavera do Leste-MT, E) Sinop-MT, F) Sorriso-MT,
G) Jaraguá-GO e H) Nova Mutum-MT. Setas indicam vulva da fêmea.
Goiânia, 2015.
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D

E

F

G

H

I

K

L

Figura 4.3. A) Cortes perineais de fêmeas de M. javanica em amostras provenientes
de propriedades rurais de: A) Cabeceiras-GO, B) Lucas do Rio
Verde-MT C), E), Formosa do Rio Preto-BA, D), Barreiras-BA, F)
Cabeceira Grande-MG, G), H), I), Luís Eduardo Magalhães-BA.
Setas vermelham indicam vulva das fêmeas e setas verdes indicam
laterais. Goiânia, 2015.
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Figura 4.3. B) Cortes perineais de fêmeas de M. javanica em amostras de
propriedades rurais de: J) e K), Luís Eduardo Magalhães-BA, L, M)
e N) Barreiras-BA, O) e P) Formosa do Rio Preto-BA, Q) e R)
Correntina-BA. Setas vermelham indicam vulva das fêmeas e setas
verdes indicam laterais. Goiânia, 2015.
Na maioria das amostras foi encontrada a presença de machos. A sobrevivência do
nematoide das galhas e a realização do ciclo de vida dependem do crescimento bem
sucedido da planta hospedeira e das condições ambientais. Os machos participam menos
no ciclo de vida em relação às fêmeas. Assim quando há presença de machos nas amostras
pode indicar um alto nível de estresse (nutricional, cultivares resistentes, ambiental) dessas
plantas observado a campo (Somavilla et al., 2012). Após a multiplicação das amostras em
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tomate suscetível em casa de vegetação, observou-se a diminuição ou eliminação da
presença dos machos. Também foi verificada a ocorrência de machos do nematoide das
galhas nas amostras de solo no estudo realizado por Somavilla et al. (2012). Segundos
estes mesmos autores a presença dos machos nas amostras demonstra o alto nível de
estresse das videiras analisadas.
Para confirmação das espécies e verificação de possíveis raças, também foram
realizadas as análises do perfil isoenzimático que confirmaram as espécies indicadas nos
cortes (Figura 4.4). Foi observado o fenótipo típico de M. incognita (I1) para a atividade da
enzima esterase (Est), em oito das amostras (Figura 4.4-A). Para M. javanica, foram
observados dois fenótipos (J3 e J2) para a atividade da enzima esterase (Est), em dezoito
amostras (Figura 4.4-B). Portanto as amostras de um a oito apresentaram o fenótipo I1
(Figura 4.4-A), enquanto as amostras um a quinze o fenótipo J3 (Figura 4.4-B) e as
amostras dezesseis a dezoito o J2. Não foi observada uma correlação entre os fenótipos
atípicos (J2) com os cortes perineais destas mesmas amostras. Embora, nos cortes perineais
tenham sido observadas características típicas da espécie M. javanica, observaram-se
também alguns cortes perineais com algumas variações, porém com fenótipos de esterase
típicos.

Figura 4.4. Perfis de esterase de populações de Meloidogyne spp provenientes de
diversas localidades, após multiplicação em casa de vegetação. Padrão =
M. javanica. 1-A) Silvânia-GO, 2-A) São Desidério-BA, 3-A) PontalinaGO, 4-A) Primavera do Leste-MT, 5-A) Sinop-MT, 6-A) Sorriso-MT, 7A) Jaraguá-GO e 8-A) Nova Mutum-MT., 1-B) Lucas do Rio Verde-MT,
2-B), 3-B), 4-B e 5B) Formosa do Rio Preto-BA, 6B, 7B, 8B e 9B)
Barreiras-BA, 10-B) Cabeceira Grande-MG, 11-B, 12-B, 13-B, 14-B e
15-B) Luís Eduardo Magalhães-BA, 16-B e 17-B) Correntina-BA. 18-B)
Cabeceiras-GO. Goiânia, 2015.
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Neste trabalho foram encontradas dezoito populações (69,23%) de M. javanica com
os diferentes fenótipos J3 e J2 e oito populações (30,77%) de M. incognita com o fenótipo
I1 (Tabela 4.1). Não foi observado o fenótipo I2 de M. incognita nas amostras analisadas,
sendo que este é de difícil visualização no gel, pois só é visto claramente quando mais de
uma fêmea é colocada no gel. No trabalho de Castro et al. (2003) foram analisadas 78
populações de Meloidogyne spp. de nove estados brasileiros produtores de soja e foram
encontrados nove fenótipos de esterase. Foram cinquenta (64,1%) J3 de M. javanica e
dezoito (23,1%) I1 e I2 de M. incognita. Assim como observado na presente pesquisa,
estes autores também verificaram uma maior ocorrência de M. javanica, em áreas
cultivadas com soja. Isso porque, geralmente, a presença de M. incognita está relacionada
aos cultivos anteriores de algodão nas áreas (Silva, 1998).
A maior parte das populações de M. javanica apresentou um único fenótipo de
esterase (J3), assim como no estudo de Carneiro et al. (1996), onde o fenótipo (Est) J3 foi
detectado em 39 populações de M. javanica. Estas populações são frequentemente
observadas no sul do Brasil em soja. O fenótipo J2 atípico de M. javanica, exibiu um
padrão típico perineal de M. javanica, assim como em nosso estudo. Carneiro et al. (1996)
ainda relata que o fenótipo (Est) Il foi detectada em catorze populações de M. incognita e o
fenótipo (Est) I2 foi detectado em dez populações, diferentemente do resultado de nossa
pesquisa onde não foi encontrado o fenótipo (Est) I2. Estes estudos com a caracterização
isoenzimática confirmam que os fenótipos de esterase (Est) são úteis para a identificação
de caracteres bioquímicos principais de espécies de Meloidogyne.
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os
municípios do Estado do Mato Grosso somam 56,4% da produção de algodão nacional, o
que pode explicar identificação de M. incognita nos municípios do Estado do Mato Grosso.
Dos vinte principais municípios produtores da pluma, doze são mato-grossenses. No
entanto, o ranking é liderado por uma cidade baiana, São Desidério, que produziu 614 mil
toneladas em uma área de 184,4 mil hectares na safra de 2012/13, o que justifica ser o
único município da Bahia em que foi identificado M. incognita na amostra.
No trabalho de Castro et al. (2003) também encontraram no Estado de Goiás tanto
M. incognita como M. javanica, e no Estado de Minas Gerais, M. javanica, semelhante ao
que foi observado no presente estudo. No entanto, estes autores observaram que na maioria
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das amostras do Estado do Mato Grosso foi identificada a presença de M. javanica. Apenas
a amostra do município de Nova Mutum- MT apresentou M. incognita. Isso pode ser
explicado pela rápida disseminação das espécies em curto espaço de tempo no território
brasileiro pelo cultivo da soja e algodão, considerando que se passaram onze anos de um
estudo para o outro.
No trabalho de Xu et al. (2004) quarenta e seis populações de Meloidogyne de
catorze províncias da China foram caracterizados com fenótipos de malato desidrogenase e
esterase e perfis de restrição Hinfl de produtos de amplificação a partir da região do DNA
mitocondrial (mtDNA) entre os genes e COII lrRNA. A fenotipagem isoenzimatica revelou
que 29 das populações eram M. incognita, seis eram M. javanica, seis eram M. arenaria,
três eram M. hapla e dois eram M. enterolobii. Os padrões de restrição Hinfl da região do
COII-lrRNA correlacionadas com fenótipos isoenzimáticos dos nematoides permitiu a
diferenciação e identificação confiável dos cinco nematoides das galhas ocorrem na China.
Diferente do observado neste estudo onde a maioria das espécies foi identificada como M.
javanica.
O método de extração utilizado foi eficiente para todas as amostras, resultando em
uma grande quantidade de DNA e um alto rendimento na sua amplificação pela PCR
(Figura 4.5–A e B). A validação de dois conjuntos de oligonucleotídeos como marcadores
(SCAR–Sequence Characterized Amplified Regions), previamente descritos para a
identificação de M. incognita e M. javanica, foi eficiente até um TM (temperatura de
anelamento) de 65°C e amplificou os fragmentos esperados para M. incognita com 399 pb
(Figura 4.5- A) e para M. javanica com 670 pb (Figura 4.5-B). Os oligonucleotídeos
descritos foram selecionados pela sua especificidade e fácil visualização e comparação em
gel de agarose dos amplicons obtidos (Figura 4.6).
As análises deste trabalho confirmaram que é possível detectar M. javanica
utilizando os oligonucleotídeos relatados no trabalho de Zijlstra et al. (2000) (Figura 4.6) e
também foi específico, sendo testado com as amostras de M. incognita, sob um TM de
65°C (Figura 4.6). No trabalho de Zijlstra et al. (2000) foram identificados M. javanica, M
incognita e M. arenaria, utilizando uma sequência específica (SCAR) através de PCR,
sendo que os oligonucleotídeos foram específicos, não amplificando as amostras de M.
chitwoodi, M. fallax, M. hapla, M. incognita, e M. arenaria.
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Figura 4.5. Amplificação específica de marcadores para a confirmação molecular das
espécies das populações de nematoides. Para M. incognita (A) com
oligonucleotídeo descrito por Randig et al. (2002) e para M. javanica (B)
com oligonucleotídeo descrito por Zijlstra et al. (2000). MM = marcador
molecular (100 pb), 1-A) Silvânia-GO, 2-A) São Desidério-BA, 3-A)
Pontalina-GO, 4-A) Primavera do Leste-MT, 5-A) Sinop-MT, 6-A) SorrisoMT, 7-A) Jaraguá-GO e 8-A) Nova Mutum-MT., 1-B) Lucas do Rio VerdeMT, 2-B, 3-B, 4-B e 5B) Formosa do Rio Preto-BA, 6B, 7B, 8B e 9B)
Barreiras-BA, 10-B) Cabeceira Grande-MG, 11-B, 12-B, 13-B, 14-B e 15B) Luís Eduardo Magalhães -BA, 16-B e 17-B) Correntina-BA, 18-B)
Cabeceiras-GO. Goiânia, 2015.
Pode-se observar a grande disseminação das espécies de Meloidogyne por todas as
áreas produtoras de soja. O monitoramento dessas espécies se torna cada vez mais
importante para o controle destes nematoides, pois as espécies estão cada vez mais se
disseminando. As sucessões das grandes culturas ainda colaboram com a permanência e
dificulta o manejo de Meloidogyne spp.
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Figura 4.6. Amplificação por PCR de amostras de M. javanica, M. incognita com
oligonucleotídeos (marcadores tipo SCAR) demonstrando a especificidade
para cada espécie alvo. MM= marcador molecular (100 pb), M.jav= M.
javanica (Zijlstra et al., 2000), M.inc= M. incognita (Randig et al., 2002),
1C-= controle negativo M. javanica (DNA M. incognita) e 2C-= controle
negativo M. incognita (DNA M. javanica). Goiânia, 2015.

Os resultados da identificação de todas as amostras foram os mesmos nas três
análises feitas, tanto na análise dos cortes perineais, como no gel de esterase e também no
gel de agarose com os oligonucleotídeos específicos. Levando em conta que todos os
métodos possuem suas limitações e vantagens, cada um deles pode ser utilizado
dependendo da situação. Quando se tem os recursos disponíveis os métodos moleculares se
destacam, pela sua rapidez e precisão, e principalmente no caso de haver nas amostras
analisadas, espécies muito parecidas morfologicamente e também quando há uma mistura
de espécies. Esses fatores acabam dificultando as análises por meio do corte perineal e
isoenzimas. Todas as formas de identificação de espécie têm sua contribuição e podem
ajudar a melhorar as práticas de controle no campo, com cultivares resistentes, rotação de
culturas, etc.
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4.4 CONCLUSÕES

É possível a identificação de espécies de M. incognita e M. javanica com os três
métodos testados.
Algumas amostras apresentaram variações no corte perineal e perfis de esterase
atípicos.
O diagnóstico baseado em análise molecular se mostra mais prático e específico.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A identificação com base em caracteres morfológicos das espécies de Meloidogyne
é difícil e às vezes, baseada em caracteres subjetivos. Além disso, a diagnose é bastante
dificultada pelo elevado número de espécies descritas, muitas vezes com diagnoses
duvidosas. É importante ressaltar que atualmente a maioria dos laboratórios de análise
nematológica utiliza para identificação das espécies de Meloidogyne, ou a análise
morfológica, ou a análise bioquímica, que são análises de baixo custo e em alguns casos já
conseguem sanar o problema. No entanto estas análises dependem da fase de
desenvolvimento dos nematoides. Quando há misturas de espécies na amostra essas
análises não conseguem os reais resultados, podendo ocasionar erros nos laudos. No caso
da análise morfológica, por meio do corte perineal, os laboratórios dependem de uma
pessoa especializada e ainda sim são encontradas configurações perineais com
características similares entre as espécies.
Os resultados para identificação das espécies de Meloidogyne, da análise molecular
por meio de oligonucleotídeos específicos deste trabalho mostraram que esta análise pode
facilmente ser utilizada em laboratórios de análise nematologica. A análise molecular é
rápida, pratica e de baixo custo. Os resultados são facilmente visualizados em gel de
agarose, pelos diferentes tamanhos de amplicons obtidos para cada espécie. A amostra
pode ser analisada em qualquer fase do desenvolvimento do nematoide e não necessita de
um especialista.
Os resultados obtidos na quantificação molecular de M. incognita mostraram que a
técnica da qPCR pode ser uma boa opção para laboratórios de análise de rotina de
nematoides, principalmente no caso de um grande volume de amostras. Esta ferramenta
também pode ser utilizada nos laboratórios das universidades, para quantificar nematoides
em experimentos, tanto pesquisas realizadas em casa de vegetação como em campo.
A qualidade da amostragem e da extração de nematoides e de DNA é de suma
importância nos resultados da quantificação dos nematoides por meio da qPCR. Esses
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processos que antecedem a análise vão influenciar diretamente na eficiência dos resultados
obtidos, pois neles podem ocorrer perdas de informação. Então futuramente estudos para
otimizar estes processos são válidos. Assim quanto melhor a amostragem do solo e a
extração de DNA dos nematoides, mais próximo os resultados serão da realidade no
campo, o que possibilitará um manejo adequado para a situação. O método de extração de
DNA pelo CTAB testado nesta pesquisa, mostrou ser eficiente e também de baixo custo
para a análise por meio de qPCR.
Para diminuir os custos das análises moleculares a realização de uma PCR
multiplex que inclua as espécies de nematoides de maior importância pode ser uma
solução. Além dos custos, ainda diminuiria o tempo da análise. Alguns estudos já vêm
sendo realizados neste sentido, tanto para PCR quanto para a qPCR, e futuramente podem
ser otimizados para este fim.
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