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A Glutamina sintetase (GS) é uma proteína octamérica (350kDa) que apresenta
duas formas: GSl (citosólica) com múltiplas isoformas e GS2 (cloroplástica)
exercendo funções distintas no metabolismo do nitrogênio. Análises
densitométricas preliminares evidenciaram variações na relação GS lIGS2 entre
genótipos de milho quando cultivados em alta e baixa concentrações de nitrato.
A partir destes resultados, postulou-se que GS possa ser investigada como um
marcador enzimático para discriminação de genótipos de milho quanto a eficiência
no uso de N. Esta hipótese, foi investigada utilizando-se 4 genótipos eficientes
e 4 ineficientes no uso de N. As GSs destes genótipos foram caracterizadas
quanto à atividade total pelo método biossintético, pela atividade em géis nativos
para possível identificação das isoformas GSl e GS2, e por Westem blot para
verificação do padrão de expressão das isoformas. Os genótipos eficientes
exibiram uma variação da atividade total maior do que os ineficientes quando
cultivados em concentrações de l.6mM e 16mM de nitrato pelo método
biosintético. Géis nativos, demonstraram claramente um polimorfismo com
variação de mobilidade e intensidade das bandas da isoforma GS1 em todos
genótipos quando cultivados em regimes diferentes de nitrogênio. Análises de
Western blot mostraram que os genótipos cultivados tanto sob alta como baixa
concentração de nitrogênio tenderam a apresentar mais GS2 que GS 1. Até o
momento, os resultados não permitem concluir o uso de GS como um possível
marcador molecular para discriminação de genótipos de milho contrastantes no
uso de N. Futuras análises densitométricas, das membranas de Westem blot
poderão fornecer uma resposta mais conclusiva.
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