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Resumo 

Os objetivos deste trabalho foram quantificar a 
expressão diferencial dos genes TaMATE1A e 
TaMATE1B associados à tolerância ao alumínio (Al) nas 
linhagens de trigo L01 (tolerante) e L14 (sensível) 
pertencentes ao Programa de Melhoramento da UEPG, e 
verificar o período em que ocorre a máxima expressão 
desses genes após a exposição ao Al. As linhagens de 
trigo foram expostas à solução mínima contendo 4 mg L-1 
de Al pelos períodos de 0,1,3,6,9,12,24 e 48h. Em 
seguida, foi realizada a extração do RNA total de cada 
linhagem, seguido da sua conversão em cDNA, a partir 
dos quais foram realizados os ensaios de RT-qPCR. Os 
resultados revelaram que a linhagem tolerante L 01 
apresentou expressão superior e diferencial do gene 
TaMATE1B, com pico expressão às 48h de exposição ao 
Al. Os resultados do gene TaMATE1A não evidenciaram 
expressão do gene nas linhagens estudadas. 

Introdução  

A acidez dos solos é uma das principais 
limitações para o cultivo de trigo (Triticum aestivum L.), 
devido a sua sensibilidade aos efeitos tóxicos causados 
pelo Al. O uso de genótipos tolerantes é uma alternativa 
para minimizar esse problema (SILVA et al., 2018). 

No trigo, a tolerância ao Al é associada a 
exclusão dos ácidos orgânicos malato e citrato, sendo a 
exsudação regulada pela expressão dos genes ALMT1 e 
TaMATE1B, respectivamente (SADE et al., 2016). 

Neste sentido, os objetivos desse trabalho foram 
quantificar a expressão diferencial dos genes TaMATE1A 
e TaMATE1B em genótipos de trigo contrastantes e 
determinar o período após a exposição ao Al onde ocorre 
a expressão máxima desses genes. 

Material e Métodos 

As linhagens L01 e L14 foram expostas a 
solução mínima contendo 4 mg L-1 de Al pelos períodos 
de 0, 1, 3, 6, 9, 12, 24 e 48 horas (h). O RNA total de 
cada tratamento foi extraído a partir do ápice radicular 
fragmentado em nitrogênio líquido. Em seguida foi 
realizada a conversão em cDNA, seguido dos ensaios de 
RT-qPCR para a quantificação dos genes TaMATE1A, 
TaMATE1B e Tubulina (controle interno). 

A quantificação da concentração do RNA total e 
as relações de absorbância foram obtidas em 
espectrofotômetro. Para visualização da qualidade do 
RNA extraído foi realizada uma corrida eletroforética. 

Resultados e Discussão 

A quantificação da concentração do RNA total 
extraído evidenciou amostras com concentrações 
adequadas e baixa contaminação por proteínas, 
polissacarídeos e polifenóis. Através da corrida 

eletroforética em gel de agarose 1% confirmou-se a 
integridade do RNA total extraído das 16 amostras. 

Os resultados para o gene TaMATE1A não 
evidenciaram expressão dos transcritos do gene na 
linhagem tolerante e sensível. Garcia-Oliveira et al. 
(2014) e Tovkach et al. (2013) também não observaram 
expressão do TaMATE1A em genótipos de trigo. 

O padrão de expressão do gene TaMATE1B foi 
verificado através da técnica de RT-qPCR (Figura 1). O 
tempo de 0h de exposição ao Al foi utilizado como 
controle experimental, confirmando que a expressão do 
gene é regulada pela presença do Al. Nos períodos de 1 
e 6h de exposição ao Al ocorreu maior expressão do 
gene na linhagem tolerante L01. A partir de 12h, 
observou-se expressão superior e diferencial do 
TaMATE1B na linhagem tolerante L01, atingindo um pico 
no período de 48h de exposição (Figura 1). 
Semelhantemente, Tovkach et al. (2013) e Ryan et al. 
(2018) observaram maior expressão do TaMATE1B em 
genótipos de trigo tolerantes ao Al. 

 
Figura 1. Expressão relativa do gene TaMATE1B nas linhagens L01 e 
L14, em função do período de exposição ao Al (0,1,3,6,9,12,24 e 48h). 

Conclusões 

A linhagem tolerante de trigo L 01 apresentou 
expressão superior do gene TaMATE1B em relação a 
linhagem sensível L 14.  

O pico de expressão do gene TaMATE1B na 
linhagem tolerante foi às 48 horas de exposição ao Al. 
 Não foi possível quantificar a expressão do gene 
TaMATE1A nas linhagens estudadas. 
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