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Introdução

• São necessários mais esforços para implementar estudos de associação ampla do genoma (GWAS) com 
maior poder estatístico e resolução de mapeamento em soja.

Genotipagem e 
fenotipagem

• Identificar alelos 
favoráveis ligados a 
variação fenotípica 

Soja

• Glycine max

• Proteínas

• Óleos alimentares

Genoma

• Centenas foram res
sequenciados

• 3 matrizes de SNPs
para genotipar ace
ssos de soja

Dados

• Comparar os 
padrões de 
variação genética 
entre G. max e seu 
progenitor selvage
m (G. soja) para 
entender a história 
da domesticação

• Id. loci controlando 
características 
agronômicas



Soja

• Domesticada 5000 anos

• G. soja (progenitor)

• Leste da Ásia



China

• Único centro de 
domesticação

• Variação 
morfológica, 
citogenética e 
proteômica

China e Japão

• Centros de 
domesticação 
múltiplos

• Análise de DNA 
cloroplastidial e 
dados 
arqueológicos

Teorias da origem de domesticação



• Sequenciamento do genoma: soja cultivada tem origem monofilética

• Marcadores: rio Amarelo da China e o sul da China

• SNP: o norte e o centro da China



Objetivo

• Caracterizar toda a coleção de soja indígena coreana depositada 
no Centro Nacional de Agrobiodiversidade do país

• Detectar loci genéticos: cor da flor, revestimento de sementes e características de domesticação

• Fornecer um modelo da história evolutiva da soja domesticada



Material e métodos

Materiais vegetais e 
genotipagem

• Acessos: Centro Nacional de 
Agrobiodiversidade, Coréia. 
14.000 cultivares 
melhoradas (G. max) e 3700 
soja selvagem (G. soja)

• DNA de 4400 acessos foram ext
raídos e genotipados.

• 117.095 SNPs de alta qualidade 

• Dados fenotípicos para o 
GWAS: avaliações em campo no 
Instituto Nacional de Ciência 
das Culturas, Coréia

Análise da estrutura 
populacional e do padrão de 

diversidade genética

• Análise de componentes 
principais: estrutura e variação 
genética

• Árvores de Neighbor-joining

• Clustering para investigar a 
estrutura populacional 

• Diferenciação genética entre G. 
max e cada uma das 
subpopulações de G. soja

• Análises hierárquicas de 
variância molecular (AMOVA) 

Estudos de 
associação genômica

• Realizou o GWAS usando o 
PLINK

• Dados de cor da flor, do 
revestimento da semente e 
fenótipo de domesticação 
foram convertidos em dados 
binários 

• SNPs específicos foram 
selecionados 



Resultados
• Estrutura geral da população de germoplasma de soja genotipada.

• 50 hibridos;

• 170.223 SNPs de alta qualidade, realizada a análise de componentes 
principais (PC), explicando a variação;

Coréia do Sul



• Retirada dos acessos redultantes que 
apresentavam inconsistências (<1,25% 
dos SNP)

• Dos 4.184 genotipados no estudo (867 
domesticados e 281 silvestres)



• Extrutura populacional

• 3036 acessos não redundantes, 117.095 
SNPs;

• Identificação de subpopulações (análises 
de componentes principais);

China, CN; IP, linha de 
criação melhorada; Japão, 
JP; não determinado, ND; 
Coréia do Norte, NK; 
Rússia, RS; Coréia do Sul, 
SK

Ilha de Jeju



• Análise ampla dos SNPs em todo o 
genoma para associação do carater 
cor de flor e cor da semente foi
realizado (GWAS);

• Além de um pico relacionado s 
deiscência da vagem (PD05) e peso de 
sementes (qSW)

• Mostrol que as características de 
domesticação cobriam 
aproximadamente 7% do genoma;





• Independente do uso de todos os SNPs 
ou com os não associados a 
domesticação, as arvores filigenéticas 
são aquivalentes;

• Árvore filogenética que esta 
significativamente associada a 
características de domesticação.

• Os resultados indicaram que a principal 
seleção artificial inicial para 
domesticação da soja foi limitada a 
um grupo de G. soja do Japão;



Discussão

• Maior diversidade populacional:
G. max x G. soja II

• Entre grupos G. soja:
Gs I e Gs IV

• Apesar de não haver valores altos de 
Fst (>0,25) entre Gs, é esperado que 
haja um outro subgrupo: distribuição 
geográfica de G. soja



Correlação entre distâncias geográfica e genéti
ca em G. soja;



• Gs-III: maior diversidade 
nucleotídica – Coreia

• Mistura de dois subgrupos oriundos 
da China e Japão;



Conclusão

❑ Viés amostral pode ter contribuído para diferentes conclusões sobre a origem e domesticação da 
soja

- coletas pouco representativas;

- falta de amostras da Coreia e Japão;

- inclusão de híbridos de G. soja x G. max;



❑Importância do estudo:

- contribuição para expansão dos germoplasmas;

- identificação dos locais que abrigam variabilidade;

- dados de SNP contribuíram para melhor entendimento de características agronômicas do ponto de 
vista genético;

- resultados serão úteis para seleção assistida por marcadores e seleção genômica

❑ Evento principal de domesticação da soja deve ter ocorrido no Japão;

Conclusão
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