
Poliploidia e evoluPoliploidia e evoluççãoão
�� PoliploidiaPoliploidia

–– DefiniDefiniçção: Mais de dois conjuntos bão: Mais de dois conjuntos báásicos de cromossomos; sicos de cromossomos; 
–– Ex. TetraplEx. Tetraplóóide: 2n=4xide: 2n=4x
–– WinklerWinkler 19161916

�� ClassificaClassificaççãoão
–– Com base na similaridade dos genomas:Com base na similaridade dos genomas:

�� AutopoliplAutopoliplóóidesides
�� AlopoliplAlopoliplóóidesides

–– Com base na similaridade e relaCom base na similaridade e relaçção prão próóxima com tipos extintos xima com tipos extintos 
((EhrendorferEhrendorfer, 1980):, 1980):
�� NeopoliplNeopoliplóóidesides
�� MesopoliplMesopoliplóóidesides
�� PaleopoliplPaleopoliplóóidesides

–– PoliplPoliplóóide cride crííptico: Quando hptico: Quando háá uma druma dráástica redustica reduçção no numero ão no numero 
de cromossomos que mascara a natureza poliplde cromossomos que mascara a natureza poliplóóide da espide da espéécie. cie. 



Importância da PoliploidiaImportância da Poliploidia



Evidências de alopoliploidizaEvidências de alopoliploidizaççãoão



FormaFormaçção dos Poliplão dos Poliplóóides ides -- DiploidizaDiploidizaççãoão

Comai, L. 2005. Nature, 6: 836-846

Diploidização: Gradual 
conversão de um poliplóide a 
condição diplóide pela 
mudança genética que 
diferencia os locos duplicados. 



Segregação nos PoliplóidesSegregaSegregaçção nos Poliplão nos Poliplóóidesides

Comai, L. 2005. Nature, 6: 836-846



Vantagens da PoliploidiaVantagens da Poliploidia
�� Vantagens da poliploidiaVantagens da poliploidia

–– Heterose: VigorHeterose: Vigor
�� FixaFixaçção de genomas parentais divergentes em alopoliplão de genomas parentais divergentes em alopoliplóóides          ides          

Pareamento entre homPareamento entre homóólogos          Prevenlogos          Prevençção de recombinaão de recombinaçção ão 
intergenômica;intergenômica;

�� Pode ser explorada em estPode ser explorada em estáágios 1n (haplgios 1n (haplóóides) em plantas ides) em plantas 
poliplpoliplóóides;ides;

�� Organismos autopoliplOrganismos autopoliplóóides  são mais vigorosos que os diplides  são mais vigorosos que os diplóóides, ides, 
porporéém suportam menos os efeitos da endogamiam suportam menos os efeitos da endogamia

–– Redundância gênica: Redundância gênica: 
�� Mascara os efeitos deletMascara os efeitos deletéérios da mutarios da mutaççãoão

–– DiplDiplóóide heterozigoto: ide heterozigoto: ¼¼ aaaa
–– AutopoliplAutopoliplóóide: entre 1/36  a 1/22 homozigotos do tipo ide: entre 1/36  a 1/22 homozigotos do tipo aaaaaaaa
–– AlopoliplAlopoliplóóide: 1/16 ide: 1/16 aaaaaaaa

–– ReproduReproduçção assexuadaão assexuada
�� Pode ocasionar a perda da funcionalidade do alelo de Pode ocasionar a perda da funcionalidade do alelo de 

incompatibilidade tornando a planta autocompatincompatibilidade tornando a planta autocompatíível e assim vel e assim 
permitindo a autofertilizapermitindo a autofertilizaçção. ão. 

�� Favorece o surgimento da reproduFavorece o surgimento da reproduçção assexual. ão assexual. 



Desvantagens da PoliploidiaDesvantagens da Poliploidia
�� MudanMudançças na arquitetura celular e implicaas na arquitetura celular e implicaçções regulatões regulatóóriasrias

–– Aumento do conteAumento do conteúúdo genômico usualmente causa o aumento celular e do genômico usualmente causa o aumento celular e 
muda as relamuda as relaçções entre os componentes celulares bi e tridimensional: ões entre os componentes celulares bi e tridimensional: 
cromatina e envelope nuclearcromatina e envelope nuclear
�� SoluSoluçção: aumento da quantidade de DNAão: aumento da quantidade de DNA

�� Dificuldade na mitoseDificuldade na mitose
�� GeraGeraçção de cão de céélulas aneupllulas aneuplóóides: nematides: nematóóidesides

�� Dificuldades na meioseDificuldades na meiose
–– AutopoliplAutopoliplóóides: ides: 

�� AssociaAssociaçção multivalente na MI e segregaão multivalente na MI e segregaçção irregular (3:1 ou 2:1) ão irregular (3:1 ou 2:1) 
�� Pareamento bivalente Pareamento bivalente éé uma adaptauma adaptaçção que estabiliza o poliplão que estabiliza o poliplóóideide

–– AlopoliplAlopoliplóóideide
�� Em alopoliplEm alopoliplóóides o pareamento entre homides o pareamento entre homóólogos (bivalentes) logos (bivalentes) éé reforreforççado por mecanismos ado por mecanismos 

gengenééticos ticos 
–– Trigo hexaplTrigo hexaplóóide: gene ph 1 ide: gene ph 1 –– impede pareamento entre cromossomos homeimpede pareamento entre cromossomos homeóólogoslogos
–– Brassicas  Brassicas  

�� MudanMudançças Regulatas Regulatóórias na expressão gênicarias na expressão gênica
�� Instabilidade EpigenInstabilidade Epigenééticatica

–– EpigenEpigenéética: mudantica: mudançça esta estáável mitoticamente na expressão gênica que depende não vel mitoticamente na expressão gênica que depende não 
em mudanem mudançça na seqa na seqüüência de DNA mas na modificaência de DNA mas na modificaçção covalente do DNA ou ão covalente do DNA ou 
proteproteíínas como as histonas. nas como as histonas. 



Poliploidia é recorrente?????Poliploidia Poliploidia éé recorrente?????recorrente?????



Potencial EvolucionPotencial Evolucionááriorio

�� MudanMudançças as EpigenEpigenééticasticas

–– Aumentam a diversidade Aumentam a diversidade 

–– Aumentam a plasticidadeAumentam a plasticidade

–– Aumentam a heteroseAumentam a heterose

�� Contribuem para a adaptaContribuem para a adaptaçção  potencial dos ão  potencial dos 
poliplpoliplóóidesides

�� Silenciamento de genesSilenciamento de genes

�� AtivaAtivaçção de genesão de genes



AlopoliplAlopoliplóóide Natural ide Natural –– Trigo Trigo (2n=6x)(2n=6x)



Cromossomos HomeCromossomos Homeóólogoslogos

�� Cromossomos de dois conjuntos diferentes que Cromossomos de dois conjuntos diferentes que 
podem ou não apresentar alguma homologia;podem ou não apresentar alguma homologia;

�� Pareamento alo sindPareamento alo sindéético tico 

–– pareamento entre cromossomos pertencentes pareamento entre cromossomos pertencentes 
a diferentes genomas: alosinda diferentes genomas: alosindéético, entre tico, entre 
homehomeóólogos.logos.

�� Pareamento auto sindPareamento auto sindééticotico

–– pareamento entre cromossomos pertencentes pareamento entre cromossomos pertencentes 
ao mesmo genoma: auto ao mesmo genoma: auto sindesesindese, entre , entre 
homhomóólogoslogos



Cromossomos homeCromossomos homeóólogoslogos

Exemplo: Trigo (2n=6x=42; n= 21; 
x=7

......7D......7D3D3D2D2D1D1DDD

......7B......7B3B3B2B2B1B1BBB

......7A......7A3A3A2A2A1A1AAA

.......7.......7332211GenomaGenoma

Cromossomo 1A é homeólogo de 1B e de 1D



AlopoliplAlopoliplóóides artificiaisides artificiais



TriticaleTriticale





Banana Banana -- AlotriplAlotriplóóideide


