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Introdução
Sequências microssatélites, também nomeadas SSR (Simple Sequence

Repeats), são caracterizadas por segmentos de um a seis nucleotídeos repetidos
em tandem, altamente polimórficos e distribuídos ao longo do genoma de diferentes
organismos (TAUTZ 1993). Vários estudos evidenciam associações com caracteres
de importância em sistemas de produção de tilápias (LEE, KOCHER 1996;
STREELMAN, KOCHER 2002).

O objetivo desse trabalho foi identificar loci microssatélites em Oreochromis
niloticus a partir de sequências expressas disponíveis em um banco de dados de
acesso livre.

Metodologia
Após consultar o banco de dados do National Center for Biotechnology

Information/NCBI, em agosto de 2009, 117577 etiquetas de sequências expressas
(EST) foram extraídas e armazenadas em arquivos de extensão .fasta. Para eliminar
a redundância de informações, foi empregado o aplicativo CAP3 Sequence
Assembly (HUANG, MADAN 1999). A seguir o software SSRLocator (MAIA, et al.
2008) foi orientado a identificar sequências microssatélites com tamanho igual ou
superior a 12 nucleotídeos (nt), sendo: monômeros com 12 repetições, dímeros com
6 repetições, trímeros com 4 repetições, tetrâmeros com 3 repetições, pentâmero
com 3 repetições, e hexâmeros com 2 repetições. O programa também permite
classificar trechos repetitivos (VARSHNEY, et al. 2002) em: SSRs imperfeitos
(interrompidos por até 5nt), loci compostos (dois a cinco SSRs separados por
intervalos superiores a 5nt e inferiores a 100nt) e loci perfeitos (distantes por
intervalo igual ou superior a 100nt). Os resultados foram armazenados em arquivos
de formato ASCII (.txt) e planilhas (.xls) para posterior interpretação.

Resultados e Discussão
No total, 45085 repetições microssatélites foram identificadas e distribuídas em

37551 loci. Destes aproximadamente 83,78% consistiam de loci perfeitos, e 16,22%
compostos por dois (13,33%), três (2,2%), quatro (0,44%) e cinco (0,25%) SSRs
(Tabela 1).

mailto:mv@gmail.com


Tabela 1. Estrutura de loci microssatélites identificados em um banco de
sequências expressas de Oreochromis niloticus*.

Estrutura Número
loci perfeitos 31459
loci compostos 6092

2 SSR 5006
3 SSR 825
4 SSR 166
5 SSR 95

Total 37551
Nota: *Nacional Center for Biotechnology Information

Quanto ao tipo de repetição, hexâmeros foram os mais representativos
(40,28%) seguidos por monômeros (37,47%), trímeros (7,71%), tetrâmeros (7,37%),
dímeros (4,98%) e pentâmeros (2,23%) (Figura 1).

Figura 1. Distribuição dos tipos microssatélites identificados em um banco de
sequências expressas de Oreochromis niloticus*.

Nota: *Nacional Center for Biotechnology Information

Conclusões
Grande número de loci microssatélites foram identificados dentre o montante

de sequências expressas disponíveis para Oreochromis niloticus. A informação
obtida gera um conjunto representativo de marcadores moleculares úteis para
manutenção de estoques genéticos e uso em programas de seleção.
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