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Introdução

Acidovorax citrulli é o agente causal de uma 
importante bacteriose do meloeiro, a mancha–aquosa. 
Em função da importância desta enfermidade na cadeia 
produtiva do melão, busca-se a ampliação de estudos 
genéticos utilizando marcadores moleculares como 
RFLPs, RAPDs, Microssatélites, AFLPs, rep-PCR, 
para uma maior compreensão da genômica, evolução e 
disseminação das populações deste patógeno.

Os marcadores moleculares RAPD na análise 
genética apresentam inúmeras aplicações tais como: 
obtenção de fingerprints genômicos de indivíduos, 
variedades e populações, análise da estrutura e 
diversidade genética em populações naturais e bancos 
de germoplasma, estabelecimento de relacionamentos 
filogenéticos entre diferentes espécies além da 
construção de mapas genéticos de alta cobertura 
genômica e localização de genes de interesse [1].

Aliando-se um maior número de informações 
embasadas na filogenia das populações de A. citrulli se 
tornará cada vez maior o número de estratégias de 
controle efetivo. O conhecimento da estrutura genética 
da população é fundamental para estudos 
epidemiológicos principalmente no que diz respeito ao 
desenvolvimento de genótipos resistentes [2]. O 
objetivo do presente trabalho foi rastrear a divergência 
genética intra-especifica existente na população de A. 
citrulli com base nos marcadores moleculares RAPD.

Material e métodos

A) Obtenção dos isolados 

Quarenta e um isolados de Ac foram estudados na 
presente análise, sendo quarenta recuperados da 
Coleção de Culturas de Bactérias do Laboratório de 
Fitobacteriologia- UFRPE (CCBLF-UFRPE) e um 
coletado recentemente (2009) em área de cultivo de 
meloeiro localizada em Floresta-PE. Os isolados 
recuperados da Coleção são oriundos de diversas áreas 
geográficas como Rio Grande do Norte, Bahia, São 
Paulo e Pernambuco associados a diferentes 
hospedeiras, a saber, melão pepino, melancia, melão 
pele-de-sapo, melão amarelo e charentais preservados a 
mais de cinco anos.

B) PCR-RAPD - seleção dos melhores primers para 
obtenção de fingerprints de DNA

As reações foram realizadas para um volume final de 15 
μL segundo Ferreira & Grattapaglia [1], contendo 10 mM 
Tris-HCl pH 8,3; 50 mM KCl; 1,5 mM MgCl2; 0,2 mM de 
cada um dos desoxinucleotídeos (dATP, dTTP, dCTP e 
dGTP); 0,25 µM do oligonucleotídeo iniciador; 1,25 
unidade da enzima Taq DNA polimerase; água esterilizada 
(Milli-Q); e 30 ng de DNA. 

As amplificações foram conduzidas em um 
termociclador Perkin Elmer, modelo Gene Amp PCR 
System e o programa de amplificação consistiu de: 2 min. a 
94ºC, seguidos por 35 ciclos de 1 min. a 94 ºC, 1 min. a 45 
ºC, 1 min. a 72 ºC e uma extensão final de 10 min. a 72 ºC.

Os produtos resultantes da amplificação foram separados 
em gel de agarose a 1,2% quando submetidos à eletroforese 
em tampão TBE (90 mM Tris-borato; 1 mM EDTA, pH 
8,0) durante 3 horas a 80 Volts, o gel foi visualizado e 
documentado em um fotodocumentador Vilber Lourmat. 

Foram testados 17 oligonucleotídeos iniciadores 
aleatórios da série OPG, visando a seleção dos mais 
eficazes na detecção da variabilidade genética intra-
específica na população de Ac.

C) Análise de dados obtidos e construção da árvore 
filogenética

Os produtos de amplificação de cada primer foram 
agrupados em matrizes binárias, onde 0 indica a ausência 
de banda, enquanto que 1 indica a presença de banda, as 
quais foram utilizadas para verificar o nível de similaridade 
genética entre os isolados de A. citrulli, expresso por meio 
de um dendrograma de similaridade gerado através do 
programa computacional NTSYS [3]. Para estas análises 
foram utilizados o coeficiente de similaridade de Jaccard e 
o método de agrupamento UPGMA (Unweighted Pair-
Group Method with Arithmetical Average).

Resultados e Discussão

Dentre os 17 primers testados 15 foram monomórficos 
(OPG-1, OPG-4, OPG-7, OPG-8, OPG-9, OPG-14, OPG-
15, OPG-17, OPG-06, OPG-18, OPG-10, OPG-05, OPG-
12, OPG-11, OPG-13), ou seja, não apresentaram variação 
nas sequências aleatórias flanqueadas no genoma dos
isolados avaliados, quanto à ausência ou presença de 
banda. Foram selecionados os primers OPG-2 e OPG-3, 



que geraram 35 marcadores moleculares com 97,1% 
destes regiões polimórficas, totalizando 17,5 bandas 
por primer, com tamanhos estimados na faixa de 300 a 
12.216 pb (Fig. 1A). 

Na análise do agrupamento pelo método UPGMA 
através do Coeficiente de Jaccard, a similaridade 
genética média computada da população de Ac foi de 
40%, revelando uma considerável divergência no 
genoma dos representantes dessa subespécie, onde 
foram formados 12 clusters. 

No entanto, o resultado mais interessante do 
agrupamento de isolados ocorreu no coeficiente de 
similaridade de 0,28 (Fig. 1B), dividindo a população 
em dois grupos I e II, sendo a separação relacionada 
com a época de coleta dos isolados, pois a diversidade 
genética em A. citrulli relatada inicialmente por 
Somodi et al. [4], mostrou que isolados coletados no 
final da década  de 80 eram diferentes dos coletados 
em meados de 1978 [5].

Conduzindo estudos de diversidade envolvendo o 
patógeno da mancha-aquosa, O’Brien & Martin [6] 
constatam a existência de dois grupos distintos dentro 
da espécie A. citrulli. Walcott et al. [7] estudando 64 
isolados da bactéria provenientes de várias partes do 
mundo através da análise de fingerprint de DNA por 
eletroforese de campo pulsado e Rep-PCR, também 
chegaram a resultados que apontavam para a 
existência de dois grupos que diferiam genética e 
bioquimicamente nesta espécie.

A divergência entre os dois grupos formados (I e II)
(Fig. 1B) distantes geneticamente 72%, no coeficiente 
de similaridade de 28%, provavelmente está vinculada 
ao fato de isolados submetidos às condições de alguns 
tipos de preservação em coleções de culturas, 
encontram-se pouco expostos a intempéries ambientais 
(radiação, agrotóxicos) e a possíveis agentes que 
induzem as mutações no genoma, e ainda menos 
sujeitos aos mecanismos que geram variabilidade em 
procariotos (conjugação, transformação e transdução).

Por esse motivo esses isolados mantidos em 
condições ótimas durante mais de cinco anos, divergem 
entre isolados coletados recentemente como é o caso 
do Ac FO13 (Fig. 1B), por ser um isolado que sofreu 
uma exposição maior a todos os fatores já citados 
anteriormente. Principalmente quando considerando o 
fator sobrevivência de um organismo, constata-se 
claramente que pertence ao grupo I o isolado mais 
evoluído derivado de um mesmo nó basal próximo a 
raiz da árvore, a partir do qual os demais isolados 
também evoluíram sendo, portanto um grupamento 
irmão distante.
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Figura 1. A) Produtos da amplificação gerados por PCR-RAPD com os primers OPG-2 e OPG-3 a partir do 
DNA genômico de diferentes isolados de Acidovorax citrulli. M- Marcador de peso molecular: 100 bp-ladder. 
B) Dendograma de similaridade genética entre os isolados de A. citrulli baseado no Coeficiente de Jaccard, 
analisando o coeficiente de similaridade em 0,28.


