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RAD-sep





Família: Convolvulaceae (600 – 700 espécies)

Classe: Magnoliopsida

Gênero: Ipomoea (~13 espécies)

Espécie: Ipomoea batata (2n=6X=90)

• I. batata é a única espécie cultivada do gênero;

• Principal cultura básicas de 100 países;



• O ancestral da Batata-doce e sua domesticação continua elucidadas;

• Em meio a varias teorias sobre o ancestral da Ipomoea batata, há um 
consenso na academia;

• Sendo a espécie Ipomoea trifida como ancestral;

• I. trifida (2X), I. trifida (4X) e I. trifida (6X);

• Há 2 hipóteses para a origem da batata-doce



Hipótese 1

Ipomoea trifida X    Ipomoea triloba

I. batata

• Tal teoria foi baseada na morfologia das plantas, por ambas 
apresentarem morfologia equiparada com a batata-doce cultivada; 



Hipótese 2
Ipomoea leucanta (2X)    X     Ipomoea littoralis (3X)

I. trifida (3X)

I. batata (hexaploide)

• Ambos os modelos reconhecem que a I. trifida é o ancestral da batata-doce

n 2n

Poliploidia espontânea



Objetivos 

• Avaliar o uso da abordagem de sequenciamento de DNA associados
ao local de restrição;

• Detectar SNPs em batata-doce e em sua espécie selvagem
relacionada à Ipomoea trifida (2X, 4X e 6X);

• Avaliar as relações filogenéticas entre os acessos de batata-doce e
diferentes formas de poliploidias da I. trifida;

• Detectar loci SSRs em I. trifida (6X) e desenvolver marcadores.



Resultados

• Ao sequenciar o genoma de 27 amostras (I. batata e I. trifida 2X, 4X e 6X), foi obtido 37,29 Gb
com alta qualidade;

• Embora o genoma da batata-doce e da I. trifida 6X seja maior, não apresentaram diferença em
seu tamanho na leitura bruta dos dados, em comparação a I. trifida 2X e 4X;

• 8.585.422 tags (marcadores de sequência curta) foram caracterizados;

• Além da identificação de alelos candidatos (correlacionados) entre as I. trifida e I. batata
cultivada (SNPs).



Relação genética entre batata-doce e I. trifida

• História evolutiva e estrutura populacional em 27 acessos de I. batatas e I. trifida

• Análises filogenéticas mostraram que as árvores construídas com UPGMA e Neighbor-joining
tinham quase as mesmas topologias

• Acessos foram agrupados em três
grupos

• Fig 1. I. trifida 6 × está mais
intimamente relacionada com I.
trifida 4X do que com I. trifida 2X

• Fig 2. I. trifida 6X tem uma relação
mais próxima com I. batatas do
que com I. trifida 4X e I. trifida 2X



• STRUCTURE foi utilizado com valores de K de 1 a 10 com base nos marcadores SNP

• I. trifida 6X tem uma relação genética mais próxima com a batata-doce do que com I. trifida 4X e
I. trifida 2X
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• Após sequenciamento foram identificados 5042 SSRs, distribuídas em SSRs di, tri, tetra, penta e
hexanucleotidico;

• 3202 primers SSR foram projetados

Detecção de loci SSRs em I. trifida 6X



Desenvolvimento e avaliação SSR
• 68 marcadores SSR foram selecionados e sintetizados

• 61 pares foram amplificados com sucesso

• Todos os primers amplificaram mais de duas bandas e tinham bandas polimórficas

• O número de locos polimórficos variou de 2 a 11



• Identificação de loci SNP polimórficos (banco de
dados - software Blast2GO);

• Resultando em 38.605 sequências;

• Contribuindo com sequências relacionadas a genes
que podem estar relacionado a resistência, potenciais
particulares para programa de melhoramentos de
batata-doce;

• Sugerindo a presença de um ortólogo (diferenciados
por especiação) no genoma da batata-doce.

Sequências com SNPs



Discussão
RAD-seq em batata-doce e I. trifida

• Sequenciamento pode ser usado para inferir relações evolutivas entre espécies e identificar um
grande número de SNPs no genoma

• Batata-doce e polipóides de I. trifida foram sequenciados e encontrados 832.204 SNP e 5042 SSRs

• Sequenciamento de bibliotecas de representação reduzida (RRLS): produção de bibliotecas
simplificadas, fácil de usar em um grande número de indivíduos/linhas

• Sequenciamento de DNA associado ao local de restrição (RAD) e genotipagem por
sequenciamento (GBS)

• RRLS para estudar espécies de complexidade genética sem referência é mais eficiente e barato

• Dados RAD-seq: podem fornecer informações úteis no desenvolvimento do chip SNP no futuro



O centro de origem da batata-doce e sua espécie 
selvagem I.trifida



I. trifida 6X teve uma relação mais próxima 
com a batata-doce
• Foram propostas duas hipóteses sobre a origem de Ipomoea batatas

• I. batatas: autopoliploidização ou alopoliploidização de I. trifida

• I. trifida e I. triloba eram os ancestrais selvagens de I. batatas

• Foram encontrados quatro tipos de poliploidia de I. trifida, 2n = 2X = 30, 2n = 3X = 45, 2n = 4X = 
60 e 2n = 6X = 90

• A análise da evolução utilizando SNP é mais confiável e precisa do que marcadores moleculares

• I. trifida 6X é intermediário entre a batata-doce cultivada e I. trifida 2X

• Um evento de poliploidização ou hibridação de I. trifida 2X gerando I. trifida 4X

• Dois ou mais eventos de poliploidização ou hibridação geraram I. trifida 6X

• I. trifida 6X estava longe de I. trifida 2X e entre I. trifida 4X e batata-doce na árvore evolutiva



Conclusões

• RAD-seq deveria ser mais eficiente e confiável do que os métodos moleculares tradicionais no 
estudo da evolução e genético de batata-doce e I. trifida

• Milhares de SNP foram detectados no RAD-seq e anotados

• Com base nos genótipos SNP, a relação evolutiva entre batata-doce e diferentes espécies 
selvagens poliploides I. trifida, um ancestral selvagem da batata-doce, foi revelado pela primeira 
vez que a batata-doce cultivada tem a relação genética mais próxima com I. trifida 6X, seguida por 
I. trifida 4X

• Em contraste, I. trifida 2X tem uma relação genética adicional 

• Usar I. trifida 6X como planta modelo de pesquisa sobre batata-doce, é mais prático do que o uso 
de I. trifida 2X

• Os primers SSR, projetados com I. trifida 6X, serão úteis para resolver o problema de falta de 
marcadores SSR no estudo com I. trifida



Obrigado!


