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Abstract/Resumo
Arachis hypogaea, o amendoim cultivado é um alotetraplóide recente, com dois subgenomas derivados da hibridação
entre duas espécies silvestres diploides, A. duranensis (genoma A) e A. ipaënsis (genoma B), seguida de duplicação
cromossômica espontânea ocorrida há 3.500 e 9.400 anos atrás. Com o objetivo de compreender possíveis mudanças
ocorrida na estrutura do genoma que ocorreram à partir da origem de A. hypogaea, um estudo citogenético
comparativo detalhado do amendoim, um alotetraploide induzido (A. ipaënsis K30076 x A. duranensis V14167)4x
(IpaDur1) e as espécies silvestres diploides parentais. Análises citogenéticas, incluindo tamanho dos genomas por
citometria, bandeamento de regiões heterocromáticas, afinidade genômica, a maioria dos loci de rDNA e mapeamento
de alguns LTR-retrotransposons nos cromossomos foram realizadas. De forma geral, os cariótipos dos alotetraplóides
compartilham muitas semelhanças com os diploides progenitores, exceto um dos locus de rDNA 5S que possui um
sinal de hibridização in situ por fluorescência - FISH mais expandido do que o sinal presente no seu parental
correspondente e, em IpaDur1, dos cinco loci rDNA 45S esperados dois não foram detectados. Além disso, pelo
menos um par dos cromossomos de IpaDur1 apresentou os sinais de hibridização em forma de mosaico, um indicativo
de recombinação entre os subgenomas. Portanto, algumas alterações no genoma ocorreram após a poliploidização
quando da formação do amendoim, pois são tambem observadas no alotetraploide recem sintetizado. Mas IpaDur1
apresentou outras alterações, como a presença evidente de apenas tres loci DNAr 45S nos cromossomos do
subgenoma B e múltiplas recombinações entre subgenomas, sugerindo que o IpaDur1 possui um genoma mais
instável, e com recombinação entre subgenomas mais evidente do que A. hypogaea, que possivelmente foi, pelo
menos parcialmente, estabilizado por meio de alterações genéticas e seleção.
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