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Introdução

Buckwheat (trigo - mourisco): Fagopyrum esculentum

● Família Polygonaceae
● Origem: sul da China
● Pseudo-cereal
● Período de crescimento curto, 

tolerância à climas frios e altitudes 
altas.

● Grãos: ricos em proteínas, amido, 
fibras etc. 



Introdução

Auto incompatibilidade heteromórfica

Flores dimórficas

Estilete curto (Ss) Estilete longo (ss)

Locus S



Introdução

Genes agronomicamente úteis

Variações de 
isoenzimas

Repetições de 
sequências 

simples (SSRs)

Polimorfismos de 
comprimento de 

fragmento 
amplificado (AFLPs)

Diversidade nucleotídica não estimada



Objetivo

Avaliar a diversidade de nucleotídeos em todo o genoma de trigos 
mourisco cultivados, utilizando os dados publicados do GBS 
(Genotyping - by - sequencing technology).

Discutir a utilidade da região do alelo S para a análise filogenética da 
espécie e demonstrar possíveis fluxos gênicos do trigo mourisco 
selvagem para o cultivado, deduzidos através da região do alelo S. 



Métodos

EcoRI

MseI

- 23 short-styled
- 23 long-styled
- Ampla 

localização na 
região da 
Eurásia



Métodos



Resultados



Resultados

Valores de diversidade genética comparáveis a outras espécies alógamas:
Zea mays; 0,0064
Helianthus annuus; 0,0056

Diferentemente de espécies autógamas, de menor diversidade:
Oryza sativa; 0,0024
Glycine max; 0,0019



Resultados

Vermelho:
short-styled

Azul:
long-styled

32 Ásia
14 Europa

Árvore construída 
com base em 7,15 
Mbp contendo os 
255.517 SNPs



Resultados



Resultados

- Plantas short-styled
- Presença do alelo S (genótipo S/s)



Discussão

SNPs (255,517)

Estimativa da diversidade de nucleotídeos (0,0065)

Plantas 
Alógamas

Plantas 
Autógamas

>



Discussão

Sistema de cruzamento do trigo mourisco

Fluxo gênico do trigo mourisco selvagem, F. 
esculentum ssp. ancestrale



Discussão

Sistema de cruzamento do trigo mourisco

Fluxo gênico do trigo mourisco selvagem, F. 
esculentum ssp. ancestrale

Base genética do sistema SI 
heteromórfico

Cromossomos sexuais em 
plantas e animais

Menor diversidade 
nucleotídica (DN) -> menor 

tamanho efetivo da população

Menor DN da região do alelo S em 
comparação ao genoma todo -> 

baixa densidade de genes funcionais 
nessa região/fluxos genéticos



Discussão

Relações filogenéticas do 
alelo S

Baseados em SNPs de 
todo o genoma



Discussão

Conclusão: sequências divergentes do alelo S foram introgressadas a 
partir do trigo mourisco selvagem e que as introgressões entre selvagens e 
cultivados também são atribuíveis a altos níveis de diversidade no 
genoma



Discussão

Improvável que mutações do alelo S derivam da origem do cultivo do 
trigo mourisco (1° espécime de pólen arqueológico do trigo mourisco 

datado de 5000 a 6000 BP)

Possibilidade de compatibilidade cruzada resultando em híbridos férteis, 
e sobreposição de hábitats entre a espécie cultivada e a selvagem

Conclusão: sequências divergentes do alelo S foram introgressadas a 
partir do trigo mourisco selvagem e que as introgressões entre selvagens e 
cultivados também são atribuíveis a altos níveis de diversidade no 
genoma



Discussão

Identificação dos três alelos S dos divergentes grupos

Trigo mourisco cultivado pode ter origens múltiplas



Discussão

Expansão do conjunto de amostras, tanto da espécie 
cultivada, como da espécie selvagem

Com base em dados baseados na datação de restos de 

sementes do trigo mourisco, é possível que a espécie foi 

domesticada independentemente na região do Himalaia, 

incluindo Nepal, Butão e sudoeste da China



Discussão

46 cultivares de trigo mourisco em dois grupos (Fst = 0,068)

Mean genetic 
diversity (pi):

-Asian: 0.0065
>

-European: 0.0055



Discussão

DIVERSIDADE 
NUCLEOTÍDICA no 

grupo europeu 

Gargalos genéticos 
associados com dispersão 

da Ásia para a Europa

Cultivo e seleção intensos 
recentes

Análise de isoenzima detectou a menor variação 
genética e a perda de alelos, que também suporta esta 

hipótese



Conclusões

Diversidade nucleotídica do trigo mourisco estimada (0,0065)

Análises filogenéticas (baseadas em SNPs) de todo o genoma 
mostraram que a espécie é composta por dois grupos

Menor diversidade no grupo europeu: gargalos genéticos, recente 
intensificação do cultivo e seleção de trigo mourisco na Europa. 

Resultados congruentes com estudos anteriores baseados em 
variação de isoenzimas. 



Conclusões

Menor diversidade nucleotídica na região do alelo S: baixa densidade 
de genes funcionais na região.

Probabilidade de fluxo gênico da espécie selvagem para a cultivada

Possibilidade de múltiplas origens para a espécie cultivada

A análise filogenética utilizando a região do alelo S pode oferecer 
uma melhor compreensao da origem do cultivo e a história global da 

difusão da espécie cultivada


