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Introdução

Informações a respeito da diversidade genética intra 
e interespecífica é essencial para os programas de 
melhoramento genético e de conservação, além de 
prover informações úteis aplicáveis no estudo evolutivo 
e filogenético [1]. Em Solanum, molecularmente, a 
diversidade genética tem sido descrita através do uso 
de isoenzimas, DNA de cloroplasto (cpDNA) e 
mitocondrial (mtDNA), marcadores AFLP e 
marcadores RAPD. Estes marcadores moleculares 
foram utilizados para elucidar questões filogenéticas e 
evolutivas dentro do gênero Solanum, entretanto, 
discordâncias entre vários trabalhos indicam que a 
adição de novos estudos [2].

A utilização da técnica ISSR no gênero Solanum
não tem sido muito documentada, principalmente nas 
espécies silvestres [2,3]. Pelo exposto acima, o 
presente estudo realizou a obtenção de marcadores 
ISSR em nove espécies do gênero Solanum e duas 
variedades do gênero Capsicum objetivando ampliar o 
conhecimento a respeito da diversidade genética no 
gênero Solanum, fornecendo informações úteis a 
programas de melhoramento genético, estudos 
filogenéticos e evolutivos.

Material e métodos

A. Material vegetal e extração do DNA genômico

Para o presente trabalho foi utilizado o DNA 
genômico de nove espécies do gênero Solanum, 
juntamente com dois acessos de S. laciniatum e dois de 
S. melongena. Como grupo controle foi utilizado duas 
variedades do gênero próximo Capsicum L.

DNA genômico total foi isolado de folhas frescas 
com o Kit Plant DNAzol® (Invitrogen®), seguindo o 
protocolo descrito pelo fabricante. Nos genótipos com 
abundância de tecido foliar o método de extração 
empregado foi o CTAB 2% [cetyltrimethylammoniun 
bromide] [4], consistindo da maceração em nitrogênio 
líquido de 100 mg de tecido foliar fresco, adição de 
tampão de extração CTAB 2% (100 mM triz [pH 8.0], 
1.4 M NaCl, 20 mM EDTA [pH 8.0], 0.2% (p/v) β-
mercaptoetanol, 2% [p/v] CTAB). 

B. Amplificação ISSR-PCR e analise estatística

Para as amplificações via PCR foram utilizados 27 
oligonucleotídeos iniciadores (olii) ISSR UBC. Cada 
reação possuía 15 ng/µl de DNA genômico, 10 mM de 
tampão 10X, 10 mM MgCl2, 5µM de olii, 1 U de Taq 
DNA Polimerase (Fermentas®), 10 mM dNTP (LGC®).
As reações foram submetidas a uma desnaturação 
inicial de 94ºC por 4 minutos, seguida de 31 ciclos 
compostos de desnaturação por 30 segundos a 94ºC, 
anelamento por 45 segundos variando de 50.4°C a 
58°C (a depender do olii) e extensão por 2 minutos a 
72 ºC. Após esta etapa, foi feita uma extensão final por 
7 minutos a 72°C. Os produtos de amplificação foram
corado com Syber Green 5X (Invitrogen®) e separados 
por eletroforese em gel de agarose 1,5%, 80V em 
tampão TBE 05X. A visualização dos fragmentos
amplificados foi realizada em espectrofotômetro de luz 
UV. 

A partir dos produtos de amplificação, foi construída 
uma matriz binária de dados com informações 
referentes à presença (1) e ausência de bandas (0). Para 
a análise de similaridade entre as espécies e acessos, foi 
empregado o coeficiente de Jaccard, através do 
Software NTSYS-pc 2. O dendrograma foi construído 
baseado no agrupamento estatístico UPGMA.

Resultados

Dos 27 olii testados, 20 foram selecionados. O 
número total de bandas amplificadas foi de 307. Deste 
total, 299 ou 97,4% foram polimórficas sendo 77,4% 
variando entre 500 a 2000pb. Entretanto, o 
polimorfismo intra-específico foi de apenas 16,7%. O 
número de bandas polimórficas por olii variou de oito 
(UBC 861) a 19 (UBC 888 e 841), com média geral de 
aproximadamente 15 bandas. A (Fig. 1) mostra os 
perfis eletroforéticos dos fragmentos gerados pelo olii 
UBC 808, 842 e 846.

A similaridade média entre as espécies/acessos de 
Solanum foi de 0.2892 (Tabela 1). O dendrograma 
construído através do método de grupamento estatístico 
UPGMA (Fig. 2), separou os gêneros Solanum e 
Capsicum em dois ramos principais I e II. O ramo I 
inclui os grupos A, B e C e no ramo II apenas o grupo 



D. No grupo A os acessos selvagens de S. laciniatum
foram agrupados com o coeficiente de similaridade de 
0.9261 (Tabela 1). O acesso selvagem e o cultivado de 
S. melongena foram agrupados no mesmo grupo dos 
acessos de S. laciniatum, porém com menor coeficiente 
de similaridade (0.7972). Sugere-se que os Olii UBC 
842 e 846 podem ser indicados para a identificação 
segura de acessos selvagens e cultivados de S. 
melongena (Fig. 1). O grupo D, composto pelos dois 
representantes do gênero Capsicum apresentou 
coeficiente de similaridade de 0.7941 entre seus 
acessos.

Discussão
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simples ou repetitivas ao longo dos genomas quando
alteram o local de anelamento dos olii, podem gerar os 
polimorfismos de produtos amplificados. A estimativa 
da diversidade genética através da análise do 
polimorfismo inter- e intra-específico com o uso de olii 
ISSR forneceram resultados importantes em diversas 
culturas como o arroz, trigo, feijão, batata doce [5].

No presente trabalho, ao menos em S. laciniatum
não foi observado polimorfismo suficientemente 
discriminatório entre os dois acessos. Segundo Symon 
[6], este fato pode ser explicado pela por vários 
motivos: (i) pequena amostra de olii utilizado, (ii) pela
pouca quantidade de acessos analisados, (iii) pela 
ocorrência de baixa variabilidade entre os acessos 
selvagens desta espécie gerada por um possível 
isolamento geográfico. Por outro lado, a amplificação 
com os olii 842 ou o 846 revelou claramente a 
distinção entre o genótipo selvagem e cultivado de S. 
melongena. O polimorfismo encontrado entre os 
acessos de S. melongena pode ser atribuído ao processo 
de domesticação sofrido pelo genótipo cultivado. 
Vijayan & Chatterjee [7] sugeriram que na espécie 
Morus spp., o polimorfismo observado entre os acessos 
selvagens e cultivados é reflexo do processo de seleção 
durante a domesticação das cultivares, principalmente 
nos genótipos envolvidos em programas de 
melhoramento genético.

O agrupamento pelo método UPGMA para a geração 
do dendrograma, corroborou com os dados da 
literatura. No grupo A, os genótipos de S. laciniatum
apresentaram-se isolados, comportamento este, 
fortemente sustentado por ser o único representante do 
subgênero Arqueosolanum, o que distingue esta espécie 
das outras espécies de Solanum. S. laciniatum é 
reconhecida como uma espécie poliplóide, com número 
cromossômico básico distinto dos demais 
representantes do gênero Solanum (x=23), a mesma 
também se distingue dos demais subgêneros devido a 
ocorrência de aneuploidia [6]. Segundo Bohs [7], o 
clado Archeosolanum representa um grupo isolado e 
ainda com muitas indefinições taxonômicas entre seus 
representantes. De forma inesperada, S. laciniatum
compartilhou com S. melongena e S. atropurpureum
Schrank o mesmo grupo A no exposto dendrograma. 

O alto polimorfismo total de 97,4% foi reflexo do 
grupo amostral analisado, uma vez que nove espécies 

representando subgêneros distintos do gênero Solanum
foram utilizadas. Outro fato que atribui o alto
polimorfismo interespecífico foi a utilização do gênero 
Capsicum como grupo externo, na análise ISSR. Desta 
forma observa-se que, quanto maior a divergência entre 
os genótipos no grupo amostral, maior o polimorfismo 
total. Em trabalhos com marcadores RAPD, o 
polimorfismo gerado entre espécies do gênero Solanum
também tem tido alto valor [9].

Entender as relações filogenéticas dentro do gênero 
Solanum, dito muitas vezes como gênero paradoxo pela 
sua uniformidade e hipediversidade, pode promover 
benefícios aplicáveis em outros gêneros. Desta forma 
os marcadores ISSR se mostram um método multi-
locus eficaz para analisar a diversidade genética dentro 
do gênero Solanum, fornecendo dados aplicáveis em 
diversas áreas como a taxonomia, filogenia e 
melhoramento genético, além de se mostram uma 
ferramenta rápida e simples para a identificação e 
caracterização de germoplasma.
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Tabela 1. Coeficiente de similaridade entre as espécies do gênero Solanum e Capsicum pelo método de Jaccard. 01 e 02 - S.
laciniatum; 03 - S. melongena (selvagem); 04 - S. melongena; 05 - S. atropurpureum; 06 - S. luteum; 07 - S. gilo; 08 - S. 
paniculatum; 09 - S. dulcamara; 10 - S. nigrum; 11 - S. nitidibaccatum; 12 e 13 - Capsicum spp.

Figura 1. Produtos das amplificações ISSR-PCR em gel de agarose 1.5 %. Oligonucleotídeos iniciadores UBC 808, 842 e 846. M =
Marcador Ladder Plus 1 Kb; 01 e 02 - S. laciniatum; 03 - S. melongena (selvagem); 04 - S. melongena (Var. Romanita); 05 - S. 
atropurpureum; 06 - S. luteum; 07 - S. gilo; 08 - S. paniculatum; 09 - S. dulcamara; 10 - S. nigrum; 11 - S. nitidibaccatum; 12 e 13
- Capsicum spp.

Figura 2. Dendrograma obtido pela análise das variações nas regiões ISSR das espécies do gênero Solanum e do grupo externo 
Capsicum pelo coeficiente de Jaccard e método de agrupamento UPGMA.

Nota 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

01 1.0000

02 0.9261 1.0000

03 0.3333 0.3546 1.0000

04 0.3450 0.3535 0.7972 1.0000

05 0.2722 0.2538 0.3275 0.3254 1.0000

06 0.3045 0.3128 0.3031 0.2795 0.2544 1.0000

07 0.2019 0.2146 0.3522 0.3200 0.2654 0.2958 1.0000

08 0.2413 0.2487 0.2435 0.2663 0.2621 0.2277 0.2969 1.0000

09 0.2660 0.2549 0.2436 0.2331 0.2619 0.2282 0.2732 0.2923 1.0000

10 0.2676 0.2755 0.2989 0.2888 0.2189 0.3173 0.2529 0.2500 0.2941 1.0000

11 0.2268 0.2216 0.2768 0.2586 0.2532 0.2937 0.2195 0.1952 0.2777 0.2802 1.0000

12 0.2295 0.2244 0.2116 0.2402 0.2327 0.2209 0.1734 0.2058 0.2068 0.2439 0.2733 1.0000

13 0.2169 0.2116 0.1978 0.2126 0.2091 0.2209 0.1779 0.2049 0.1705 0.1913 0.2500 0.7941 1.0000


