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Estudos moleculares de ervas-de-passarinho- gênero passovia (Loranthaceae) em 25 

Itacoatiara  26 

Resumo: Ervas-de-passarinho são plantas hemiparasitas pertencentes à família 27 

Loranthaceae (Ordem Santalales) apresentando o maior número de espécies com cerca 28 

de 900 espécies em 74 gêneros. Segundo estudos da filogenia molecular da família, 29 

Loranthaceae é monofilética, a qual foi determinada a partir do uso de marcadores 30 

moleculares do cloroplasto, entre eles o matk e  trnL. A extração e amplificação do 31 

DNA genômico de plantas tropicais tem se mostrado desafiadora. Dessa forma, o estudo 32 

objetivou otimizar o protocolo de extração e amplificação das regiões de cpDNA matK 33 

e trnL-F de espécies de ervas-de-passarinho da subtribo Psittacanthinae (Loranthaceae), 34 

ocorrentes em Itacoatiara-AM para realização de estudos filogenéticos neste clado. As 35 

extrações de DNA foram realizadas pelo método CTAB com modificações utilizando-se 36 

50-60mg de tecido foliar desidratado macerado.  Os iniciadores utilizados para matk 37 

foram 78f e 1564r e para a região trnL-F foram usados os iniciadores a e f. As 38 

amplificações via PCR para as duas regiões foram realizadas em um volume final de 39 

25µL, empregando-se 30ng de DNA genômico. A quantificação das amostras em gel de 40 

agarose a 0,9% apresentou o DNA extraído com concentração entre 30 a 100ng. Os 41 

programas de amplificação das regiões de cpDNA matk e trnL-F, caracterizados como 42 

touch down e set up  realizados para o estudo da filogenia de Loranthaceae, não foram 43 

satisfatórios para as amostras deste estudo. Até o momento, das 23 amostras apenas 6 44 

amplificações da região matK, geradas com o programa rpl16 resultaram em fragmentos 45 

do tamanho esperado, para região trnL-F apenas 4 foram obtidas.  46 

PALAVRAS-CHAVE: Erva- de – passarinho, protocolo, extração, DNA. 47 

Molecular studies of herbs-of-bird-genre passovia (Loranthaceae) in Itacoatiara  48 
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ABSTRACT: Herbs-for-finch are plants belonging to the family Loranthaceae 49 

mistletoes (Order Santalales) presenting the largest number of species with about 900 50 

species in 74 genera. According to studies of the molecular phylogeny of the family 51 

Loranthaceae is monophyletic, which was determined from the use of molecular 52 

markers in the chloroplast, including matk and trnL. Extraction and amplification of 53 

genomic DNA of tropical plants has proved challenging. Thus, the study aimed to 54 

optimize the protocol for extraction and amplification of regions of cpDNA matK and 55 

trnL-F species of herbs-de-Finch subtribe Psittacanthinae (Loranthaceae), occurring in 56 

Itacoatiara-AM for phylogenetic studies in this clade. DNA extractions were performed 57 

by the CTAB method (Doyle & Doyle 1987) with modifications using 50-60mg of dried 58 

leaf tissue maceration. The primers used for matk were 78F and 1564r and the region 59 

trnL-F primers were used ae f. PCR amplifications via the two regions were performed 60 

in a final volume of 25μL, using 30ng of genomic DNA. Quantitation of the samples on 61 

agarose gels at 0.9% was extracted DNA with a concentration between 30 and 100 ng. 62 

The programs for the amplification of regions of cpDNA trnL-F MATK and 63 

characterized as touch down and set-up carried out to study the phylogeny of 64 

Loranthaceae, were not satisfactory samples for this study. To date, only 6 of 23 65 

samples from the region matK amplification generated with the program rpl16 resulted 66 

in fragments of the expected size for the region trnL only 4-F were obtained. 67 

 68 

 69 
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INTRODUÇÃO 73 

A família Loranthaceae esta inserida na ordem Santalales a qual compreende 74 

outras cinco famílias: Balanophoraceae, Eremolepdaceae, Olacaceae, Opiliaceae e 75 

Viscaceae.  O maior número de espécies na ordem Santanales ocorre na família 76 

Loranthaceae, correspondendo a cerca de 900 espécies das 1436 existentes, 77 

compreendidas em 74 dos 89 gêneros. Todas são plantas que parasitam galhos de 78 

árvores ou arbustos e, de acordo com o grau de dependência nutricional, são 79 

categorizadas como hemiparasitas ou holoparasitas por atuarem nos sistemas condutores 80 

de seiva da planta hospedeira: xilema e floema, respectivamente (Nickrent 2001). 81 

A maioria destas plantas possui em suas sementes uma substância chamada de 82 

visco que a permite fixar-se na planta hospedeira, após serem ingeridas e secretadas por 83 

pássaros. Devido ao fato dos pássaros serem os agentes dispersores das sementes das 84 

duas maiores famílias, Loranthaceae e Viscaceae, estas plantas são conhecidas 85 

popularmente como ervas de passarinho (Cazetta e Galleti, 2007) 86 

Estudos sobre a filogenia da ordem Santalales, envolvendo a origem do 87 

parasitismo aéreo entre as famílias, e posteriormente, o estudo das relações filogenéticas 88 

entre gêneros de Loranthaceae, revelaram que esta família é monofilética, com suporte 89 

para a divisão em três grandes clados que correspondem as três tribos (Nuytsieae, 90 

Elytrantheae e Lorantheae) propostas na delimitação taxonômica para a família (Danser, 91 

1933 apud Vidal-Russell & Nickrent, 2008). A tribo Lorantheae, caracterizada por 92 

possuir ovários uniloculares contendo endosperma reduzido ou mesmo ausente no fruto 93 

tipo baga, colorido, está subdividida em 2 subtribos: Loranthinae e Psittacanthinae. 94 

Ambas apresentam ampla distribuição nos neotrópicos, sendo importante a presença da 95 

subtribo Psittacanthinae na América do Sul, sobretudo no Brasil, especialmente os 96 
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gêneros Ligaria, Oryctina, Phthirusa, Tripodanthus, Cladocolea, Ixocactus, 97 

Gaiadendron, Oryctanthus, Passovia, Psittacanthus e Struthanthus. Destes, apenas os 98 

quatro primeiros não apresentam representantes na região amazônica. Com o 99 

restabelecimento de Passovia, o gênero Phthirusa sofreu uma nova circunscrição, com 100 

o retorno ao conceito original do gênero Phthirusa como proposto por (Eichler 1868 101 

apud Kuijt, 1991; Caires & Dettke, 2012). Segundo Kuijt (2011), nenhuma abordagem 102 

molecular foi realizada com este gênero, que anteriormente registrava mais de 120 103 

espécies distribuídas, principalmente, no Brasil. 104 

 Estas angiospermas hemiparasitas têm sido objetos de estudo de muitos 105 

pesquisadores a partir da metade do século passado, não somente pelo seu estilo de vida 106 

peculiar e pelo impacto negativo frente à inviabilidade comercial de plantas ornamentais 107 

e frutos de cultivares, como também por apresentarem efeitos tóxicos e terapêuticos 108 

(Nickrent 2001). A cultura popular refere-se a espécies de ervas-de-passarinho dos 109 

gêneros Cladocolea, Struthanthus e Ligaria como úteis no combate à inflamações 110 

diversas, problemas uterinos, gonorréia, limpeza de pele, problemas de acnes, gastrite, 111 

tumores desconhecidos e até problemas relacionados ao câncer (Watson 2001 apoud 112 

Guimaraes et al. 2007).  113 

 As investigações fitoquímicas com espécies da família Loranthaceae na 114 

Amazônia iniciaram após os estudos com extratos de Viscum albuns (Viscaceae), 115 

espécies tipo das ervas de passarinho na Europa, amplamente usados na medicina 116 

popular no tratamento do câncer, cujos componentes identificados relacionam-se com a 117 

redução de tumores. Dentre os componentes descritos em literatura, encontram-se: 118 

lectinas, viscotoxinas, proteínas, peptídeos, oligossacarídeos, alcalóides, compostos 119 

polifenóis e flavonóides presentes nesta planta (Zee Cheng, 1997).  120 
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 Onze triterpenos conhecidos e seus respectivos acetatos,  derivados de ácidos 121 

betulínico, oleanólico e ursólico, cicloartenol e tirucall-7,24-dienol), dois novos 122 

flavonóis, quercetina e ácido gálico foram isolados da espécie Cladocolea micrantha 123 

Kuijt Loranthaceae encontrada na Amazônia (Guimaraes et al. 2012). Vale ressaltar que  124 

mais estudos com esta abordagem estão sendo realizados com espécies de outros 125 

gêneros ocorrentes em Itacoatiara. 126 

Segundo estudos da filogenia molecular da família, Loranthaceae é monofilética, 127 

a qual foi determinada a partir do uso de marcadores moleculares do cloroplasto, entre 128 

eles o matK para a região codificante da enzima maturase kinase e o espaçador 129 

intergênico de gene entre trnL(UUA) 3’ e o trnF (GAA)  . Estes marcadores têm sido 130 

amplamente usados em estudos de inferência filogenética, apresentando uma alta 131 

porcentagem de caracteres informativos, cerca de 40% e 16%, respectivamente, na 132 

família (Vidal-Russel e Nickrent 2008). 133 

 O isolamento de DNA de plantas é uma etapa importante na análise da estrutura 134 

e organização do genoma de plantas. Preparações de DNA vegetal são, comumente, 135 

utilizadas como substratos em reações de PCR, estudos filogenéticos ou no 136 

desenvolvimento de marcadores moleculares. Independente do tipo de estudo 137 

molecular, as preparações de DNA devem produzir amostras puras suficientes para não 138 

causar interferências (Sollero et al., 2004). 139 

 Sendo assim, diferentes protocolos de extração de DNA têm sido utilizados, no 140 

entanto, para determinadas espécies alguns protocolos não se adequam, uma vez que 141 

não conseguem a extração do DNA ou, então, a pureza do extrato é muito baixa. Os 142 

problemas no isolamento do DNA vegetal são, geralmente, relacionados ao co-143 
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isolamento de polissacarídeos, substâncias fenólicas e compostos secundários (Vidal et 144 

al. 2006; Romano, 1998).  145 

A extração de DNA de boa qualidade de espécies da família Loranthaceae tem 146 

se mostrado desafiadora, uma vez que apresentam uma grande concentração de 147 

flavonóides e proantocianidinas e outros metabólitos especiais como flavonas, lignanas 148 

e monoterpenos glicosilados (Fernández et al., 1998; Ohashi et al. 2003). 149 

Desde 2005, estudo sobre a filogenia das ervas-de-passarinho têm aumentado Os 150 

dados levantados nestes trabalhos revelam que Tripodanthus é o gênero mais basal e 151 

irmão de todos os clados dentro de Psittacanthinae. Alguns gêneros como Aetanthus e 152 

Psittacanthus são bem suportados pelas análises moleculares e pela morfologia. Outros 153 

gêneros de Psittacanthine tais como Cladocolea, Struthanthus, Dendropemon, 154 

Oryctanthus e Passovia, apresentam problemas de delimitação morfológica e as analises 155 

moleculares produziram resultados conflitantes (Amico e Nickrent 2007). 156 

Neste sentido, existe necessidade de se estudar filogeneticamente estes gêneros 157 

que não apresentaram resultados satisfatórios nos estudos realizados. Essa baixa 158 

amostragem e a instabilidade observada nas análises entre diferentes marcadores 159 

demonstram que são necessários estudos filogenéticos dentro da subtribo 160 

Psittacanthinae (Caires 2012). 161 

Dessa forma, o estudo proposto objetivou obter dados moleculares de ervas-de-162 

passarinho, especialmente do gênero Passovia, ocorrentes em Itacoatiara, utilizando 163 

protocolos de extração e amplificação de DNA já documentados e possíveis 164 

adequações. A partir da amplificação via PCR das regiões de cpDNA  matK e trnL-F de 165 

espécies de ervas-de-passarinho da subtribo Psittacanthinae (Loranthaceae), ocorrentes 166 

em Itacoatiara-AM para realização de estudos filogenéticos neste clado. As análises  167 
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para estudos filogenéticos serão realizadas com intuito de ampliar o entendimento 168 

evolutivo e a classificação taxonômica dos gêneros e espécies amazônicos pertencentes 169 

a subtribo Psittacanthinae. 170 

 171 

MATERIAL E MÉTODOS 172 

Coleta Botânica e Amostragem:  173 

 Folhas jovens e íntegras de espécies de ervas-de-passarinho foram coletadas no 174 

município de Itacoatiara e Manaus (Tabela 1). O material coletado foi imediatamente 175 

armazenado em sílica gel durante dois dias e acondicionado em freezer no laboratório 176 

de Biologia Molecular do ICET. Devido à significativa riqueza da subtribo 177 

Psitacanthinae na região, outros gêneros além de Passovia foram coletados. 178 

 179 

Extração de DNA 180 

Testes para otimização do protocolo de extração de DNA das folhas de ervas-de-181 

passarinho foram realizados. Testou-se quatro diferentes métodos de extração: Três 182 

tipos de modificações do protocolo de extração de DNA vegetal CTAB (Brometo de 183 

cetil-trimetilamônio descrito por Doyle e Doyle (1991) e a extração com o Kit 184 

Comercial NucleoSpin Plant II. (MACHEREY-NAGEL). O terceiro teste e a extração 185 

com kit comercial foram realizados no laboratório de Evolução Aplicada – LEA – 186 

UFAM (Manaus). Sendo este escolhido para desenvolver as demais extrações. As 187 

modificações do protocolo variaram em relação a concentração de CTAB que ficaram 188 

entre 2% e 3% ,a concentração de NaCl que foi de 1,4M – 3M  (Tabela 2) e em relação 189 

a lavagem com clorofórmio- álcool isoamílico. 190 
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Pesou-se cerca de 50-600mg de tecido foliar desidratado, cortou-se em pedaços 191 

pequenos, colocou-se em tubos, tampou-se os tubos e macerou-se em máquina 192 

homogeinizadora Precellys 24 – Lysis & Homogenization com o programa especifico. 193 

Aqueceu-se a quantidade de CTAB 2% (sem PVP- polivinilpirrolidona) a 60°C. 194 

Acrescentou-se o PVP no tampão previamente aquecido (0,1g de PVP para cada 10mL 195 

de CTAB), em seguida acrescentou-se  2µL (multiplicou-se pela quantidade de 196 

amostras) de 2- β-mercaptoetanol. Aplicou-se em cada tubo.  Incubou-se as amostras 197 

em banho-maria à 65°C durante 30 minutos, agitou-se os tubos a cada 10 minutos  para 198 

homogeneizar a suspensão. Retirou-se os tubos do banho e os levou a centrifuga por 10 199 

segundo a 11.000 rpm. Adicionou-se 4µL (10ng) de RNAse, homogenizou-se e deixou-200 

se a temperatura ambiente por 15 minutos. Centrifugou-se (spin) a 11.000rpm por 1 201 

min. Removeu-se o sobrenadante para um tubo de 1,5mL previamente identificado. 202 

Realizou-se a etapa adicional de quebra das paredes celulares com CIA (Clorofórmio + 203 

álcool isoamílico 24:1) em capela de exaustão e adicionou-se 600µL do mesmo, 204 

homogeneizou-se por 5 minutos. Centrifugou-se os tubos com CIA a 12.000 rpm por 10 205 

minutos. Pipetou-se a fase superior (aquosa) para tubos novos e identificados (retirou-se 206 

aproximadamente duas alíquotas de 180µL). Repetiu-se as três etapas anteriores. 207 

Adicionou-se 400µL de isopropanol em cada amostra (observou-se a nuvem de DNA). 208 

Homogeneizou-se suavemente e deixou-se 30 minutos no congelador a -20°C. 209 

Centrifugou-se os tubos a 8.500 rpm por 15 minutos. Verteu-se cada tubo para retirar o 210 

isopropanol (observou-se o pellet). Lavou-se os pellets com 1mL de etanol 70% 2X, 211 

entre cada lavagem deixou-se por 5 minutos. Lavou-se os pellets com 1mL de etanol 212 

100% deixou-se por 1 minuto. Deixou-se o pellet secar a temperatura ambiente e 213 

devidamente protegido. Acrescentou-se de 20 a 50µl de água ultra pura (MilliQ) 214 
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dependendo do tamanho do pellet formado.  As amostras foram analisadas em gel de 215 

agarose 0.9% e fotodocumentados. Usou-se marcador molecular com concentração 216 

20ng. 217 

Amplificação 218 

As sequencias de interesse foram amplificadas utilizando os primers de matk 219 

foram 78f -5’- [CAG GAG TAT ATT TAT GCA CT-3’] e 1564r [5’-AGG TTA CTA 220 

ATT GTG AAA CG-3] (Vidal-Russell e Nickrent, 2007b)  e para a região trnL-F  221 

foram usados os primers a – [5’-CAT TAC AAA TGC GAT GCT CT-3’] e f - 5’- [ATT 222 

TGA ACT GGT GAC ACG AG-3’] (Taberlet et al.1991). 223 

As amplificações via PCR (Reação em cadeia da Polimerase) para as duas 224 

regiões foram realizadas em um volume final de 25µL, empregando-se 30ng de DNA 225 

genômico, Tampão Taq buffer 1X, 1,5mM de MgCl2, 0,25mM de dNTPs, 1,2pmol de 226 

cada Primer, 0.2mg de BSA e 1U de Enzima Taq DNA polimerase. O programa 227 

utilizado para matK foi rpl16 com: desnaturação a 80°C por 5’,seguido por 30 ciclos de 228 

desnaturação a 95° por 1’, anelamento do primer a 50°C por 1’ seguido por ramp de 229 

0,3°C/s até 65°C e extensão a 65°C por 4’, seguido por extensão final de 5’ a 68° 230 

(Fernández, et. al. 1998). Para a região trnL-F foi otimizado um novo  programa com 231 

desnaturação inicial de 95°C por 3’,  seguido por 40 ciclos com 1’ a 94ºC, 2’ a 55°C e 232 

2’ a 72°C e extensão final de 10’ a 72ºC. Em seguida as amostras foram avaliadas em 233 

gel de agarose 0,9% e fotodocumentadas. 234 

 235 

Análise de Dados 236 
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As sequencias de interesse para comparação com as espécies coletadas de 237 

Psittacanthinae foram obtidas no site Genbank (http// www.ncbi.nlm.nih.gov/). 238 

Alinhadas no programa Bioedit usando Clustal X e posteriormente serão analisadas no 239 

programa PAUP (Caires 2012). 240 

 241 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 242 

 Foram extraídas 23 amostras de diferentes espécies de ervas-de-passarinho 243 

pertencentes a 4 gêneros da subtribo Psittacanthinae, O método de extração por CTAB 244 

que resultou em uma maior quantidade de DNA foi com o tampão a 2%, no qual a 245 

aparência do pellet apresentava-se transparente após  segunda lavagem com 246 

clorofórmio- álcool isoamílico.  247 

A quantificação das amostras em gel de agarose a 0,9% apresentou o DNA 248 

extraído com concentração entre 30 a 100ng (Figura1). Mesmo se tratando de folhas 249 

recém coletadas desidratadas. 250 

Estudos demonstram que o uso de material fresco é ideal para a realização de 251 

estudos moleculares (Sytsma et al. 1993). Porem na maioria dos casos, as plantas 252 

ocorrem em locais distantes dos centros de pesquisa e o seu cultivo pode ser difícil, 253 

como ocorreu com algumas espécies de ervas-se-passarinho, que foram coletadas e não 254 

foram armazenadas em sílica gel imediatamente.  255 

Por esse motivo, o método mais comumente utilizado para preservar amostras 256 

para posterior extração de DNA é a rápida desidratação, principalmente de folhas, em 257 

sílica gel (Chaze e Hills 1991). Esta prática oferece muitas vantagens, principalmente, 258 

devido à sua simplicidade, otimização de espaço físico tanto para o transporte quanto 259 
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para seu armazenamento no laboratório e também pela preservação do DNA das 260 

amostras dessecadas por um longo prazo. Outras vantagens de se usar tecido seco em 261 

estudos moleculares é o fato dele poder ser rompido com maior facilidade e a qualidade 262 

do DNA ser, em geral, bastante satisfatória. Além disso, no estado desidratado, o DNA 263 

é menos suscetível à degradação química ou enzimática (Murray e Thopmson 1980). 264 

  Observou-se a presença de arrastes de degradação ao longo da corrida.  Estas são 265 

comprovadas em estudos fitoquímicos que mostram grande concentração de flavonóides 266 

e proantocianidinas e outros metabólitos especiais como flavonas, lignanas e 267 

monoterpenos glicosilados nas folhas de espécies de Loranthaceae.  Tecidos maduros de 268 

muitas espécies de plantas contêm compostos fenólicos envolvidos na defesa contra 269 

herbivoria, os quais podem interferir nos procedimentos de extração de DNA. Estes 270 

compostos, frequentemente, estão ausentes ou encontram-se em baixas concentrações 271 

em folhas jovens. (Mitton et al. 1979; Chaze e Hills  1991).  Entretanto, o que foi 272 

possível evidenciar neste trabalho se refere em relação à qualidade das amostras, ou 273 

seja, percebeu-se uma grande quantidade de rastros no gel. 274 

 Diferentes métodos de extração de DNA a partir de tecido foliar, como os 275 

baseados no CTAB, SDS e kits têm sido utilizados e estão bem estabelecidos para 276 

diferentes espécies. Entretanto, dependendo da espécie em estudo e das condições 277 

laboratoriais, são necessárias algumas modificações e adaptações nos protocolos para 278 

obtenção de padrões nítidos e reprodutíveis de bandas de DNA (Ferreira e Grattapaglia 279 

1995). 280 

Essas associações podem resultar em DNA de baixa qualidade, atuando como 281 

inibidores para a atividade da polimerase durante a amplificação. Os programas de 282 

amplificação das regiões de cpDNA matk e trnL-F, denominados como touchdown e 283 
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step up utilizados na para o estudo de filogenia da família,  caracteriza-se pela variação 284 

da temperatura à cada ciclo, ou seja, inicialmente utiliza-se uma temperatura de 285 

anelamento muito maior do que a TM, em seguida, a mesma cai 0,5ºC/ 1ºC a cada ciclo. 286 

(ou a cada 2 ciclos). Enquanto que no programa set up ocorre o inverso, emprega-se 287 

uma temperatura muito menor do que a TM, posteriormente eleva-se 0,5°C/1°C a cada 288 

ciclo. Ambos os programas são descritos na literatura como sendo usados no estudo da 289 

filogenia de Loranthaceae, porém não foram satisfatórios para as amostras deste estudo. 290 

Quando raramente amplificados, os fragmentos apresentaram grande inespecificidade.   291 

Por se tratar de uma região do cpDNA com estrutura secundária, a região matK 292 

pode exigir maior tempo para extensão durante a amplificação do fragmento de 293 

~1523pb (Nickrent 2001). Das 23 amostras apenas 6 amplificações da região matK, 294 

geradas com o programa rpl16 resultaram em fragmentos do tamanho esperado (Figura 295 

2). O rpl16 é um programa utilizados em  todas as regiões cpDNA e também provou 296 

eficácia em uma ampla gama de taxas de regiões genômicas (Shaw 2007). Além disso, a 297 

região rpl16 do cloroplasto também é uma das sequências não codificantes de evolução 298 

mais rápida no genoma plastidial, sendo utilizado na estimativa de filogenias nos níveis 299 

inter e infragenérico (Kelchner 2002). Este marcador molecular já foi utilizado com 300 

sucesso nas análises filogenéticas dos seguintes grupos: família Apiacea, subfamília 301 

Apioideae (Downie et al. 2000). 302 

Para região trnL-F apenas 4 foram obtidas. Muitas tentativas de ajustes da TM 303 

(Melting Temperature) e da adstringência na PCR e uso de reagentes otimizador da 304 

enzima polimerase, (ex. DMSO ) têm sido realizadas para obtenção de amplificação 305 

satisfatória dos fragmentos para sequenciamento. 306 
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A temperatura de melting (Tm) é definida como a temperatura na qual metade 307 

dos fragmentos de DNA está na forma desnaturada, ou seja, não pareados, e a outra 308 

metade está pareada. A temperatura de pareamento ou annealing (Ta) é a temperatura na 309 

qual ocorre o pareamento entre primer e template. Tipicamente, a Ta difere de 3 a 5°C a 310 

menos da Tm dos primers.  Em uma “T” mais altas (65ºC) ocorre Alta Especificidade e 311 

Baixo Rendimento, “T” mais baixas (50ºC) há um Alto Rendimento Baixa 312 

Especificidade (Junior 2010).  313 

O DMSO é utilizado em técnicas de PCR inibindo estruturas secundárias nos 314 

primers de DNA. Quando adicionado à mistura com PCR, antes da reação, interage  315 

com a fita complementar do DNA, minimizando as reações interferentes (Masoud, 316 

1992). 317 

 318 

CONCLUSÃO 319 

As espécies de erva de passarinho avaliadas neste estudo demonstraram ser 320 

plantas com alta concentração de metabólitos secundários apresentando maior 321 

dificuldade para extração de DNA genômico de boa qualidade para estudos de filogenia. 322 

Outros métodos de extração descritos na literatura tal como o método alternativo em que 323 

se utiliza Sorbitol 0,35M e Sarkosyl 30% acrescidos ao tampão de extração, parece ser a 324 

alternativa aconselhável para aquisição de fragmentos e sequências de cpDNA maiores 325 

que 1000pb.  326 

 327 

 328 

 329 

  330 
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TABELAS 457 

 458 

.Tabela 1: Número de espécimes disponíveis para análise molecular 459 

Gênero  Espécimes Disponíveis  

Passovia  7  

Psittacanthus  7  

Struthanthus  3  

Oryctanthus  6  

 460 

 461 

 462 

 463 

 464 

 465 

 466 

 467 

 468 

 469 

 470 

 471 

 472 

 473 

 474 

 475 

 476 
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Tabela 2: Concentração dos reagentes nos tampões de extração e volume adicionado ao 477 

tecido vegetal 478 

Reagente/ 

concentração 

          Protocolos / Concentração dos reagentes e volume(L) 

          1                           2                            3              

Tris HCl 100 mM 100mM 100 mM  

EDTA 20 mM 20mM 20 mM  

NaCl 1,4M 1,4M 3,0M  

2-

mercaptoetanol 

1% 1% 1%  

CTAB 2% 3% 2%  

PVP-40 - 1% 1%  

Proteinase K - - 10µL  

Volume total 

de tampão 

700µL 800µL 1mL  

Quantidade de 

amostra 

60 mg 100mg 100mg  

 479 

 480 

 481 

 482 
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 487 

FIGURAS 488 

 489 

 490 
Figura 1. Quantificação das amostras em gel de agarose a 0,9% ; Marcador Molecular-491 
M1- 30  e M2- 100ng. 492 

 493 

 494 

 495 

 496 
 Figura 2.  Gel de agarose 0.9% resultado de amplificação das regiões de cpDNA 497 
 matK com amostras de Loranthaceae  e Marcador lader de 20000-75pb 498 

 499 
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 501 
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