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ANÁLISE DE HÍBRIDOS INTERESPECÍFICOS EM Coffea POR CITOMETRIA DE FLUXO
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Métodos de análise do conteúdo de DNA por citometria de fluxo foram originalmente desenvolvidos para
estudos em células humanas. Esta metodologia é baseada no uso de fluorocromos DNA-específicos e na
análise da intensidade de fluorescência do núcleo corado. Em plantas, a introdução desta metodologia tem sido
adaptada para as mais diversas análises, principalmente para avaliação de ploidia, quantificação do tamanho
genômico, variações da quantidade de DNA intra e inter-específicas, apoptose, e correlações da quantidade
de DNA com variações ambientais. Em estudos de melhoramento genético de plantas, a citometria de fluxo
tem sido utilizada principalmente no monitoramento e identificação de híbridos. No presente estudo, amostras
das espécies C. racemosa (2x), C. arabica (4x), dos supostos híbridos interespecíficos UFV 557 e das plantas
H920, resultantes do retrocruzamento entre C. arabica e UFV 557.3, tiveram seus conteúdos de DNA estimados
por citometria de fluxo. Folhas jovens e vigorosas das plantas foram previamente lavadas, acondicionadas em
recipiente contendo água destilada e mantidas a 4°C. Após a assepsia, fragmentos de 2 cm2 foram cortados,
com auxílio de uma lâmina de barbear, em c 1 mL de solução tampão de lise. A suspensão foi filtrada em uma
tela de 30 µm de diâmetro, e transferida para tubos de Eppendorf. Após centrifugação, o sobrenadante foi
removido e a camada de núcleos ressuspendida em tampão. A suspensão nuclear foi corada com solução 15
µM de 4’,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI), por 10 a 15 minutos, no escuro, e analisada por um citômetro de
fluxo equipado com três parâmetros e lâmpada HBO, de arco de mercúrio 100 W, para excitação em UV.
Amostragens com coeficientes de variação acima de 3.06% foram desconsideradas. Os valores de DNA
estimados para as plantas UFV 557.1; UFV 557.2; UFV 557.3; UFV 557.4; UFV 557.6 foram de 1.95 a 1.97
pg, intermediários aos valores de C. racemosa (2x=1.11 pg) e C. arabica (4x= 2.77 pg), confirmando o
caráter triplóide das plantas UFV 557. Os híbridos obtidos entre C. arabica e UFV 557.3 apresentaram valores
de 2.75 a 2.79 pg, próximos ao valor do tetraplóide. Os resultados obtidos confirmaram que a citometria de
fluxo é uma metodologia importante no monitoramento e identificação de híbridos de Coffea em programas de
melhoramento.
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