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Biologia Evolutiva do Desenvolvimento

Mecanismos de desenvolvimento

Mudanças evolutivas

Fenótipos dos organismos

(Hall, 2003) Google imagens



Google imagens

“Embryology is the strongest single class of facts in favor 
of change of forms.” (Charles Darwin, 1859)

“Ontogenia recapitula filogenia.”  
(Ernst Haeckel, 1866)

Teoria da Recapitulação
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HETEROCRONIA

Mudança  no  tempo  de  desenvolvimento  dos  organismos, que 
resulta em alterações de forma e tamanho. (Gould, 2000)

(McNamara, 1986)



ü do desenvolvimento

ü da interação de expressão gênica (órgãos, tecidos, estrutura 
corporal e outros)

ü Variações associadas à mudança fenotípica

ü Fenótipos com bases regulatórias no desenvolvimento apresentam 
diferenças adaptativas

Descoberta de genes reguladores…

E de que forma isso acontece?



Variação Genotípica com
expressão diferencial dos Gene
BMP4.

BMP4 (apoptose) + Gremlin
(inibidor) = associado ao
fenótipo dos dígitos com ou
sem membrana interdigitais nas
aves.

(Hurley, 1999)



O estudo do Gene Pax6
ajudou na compreensão do
desenvolvimento dos olhos
em metazoários.

Pax6 é um gene regulador de
vertebrados que controla a
expressão de outros genes e
influencia o desenvolvimento
dos olhos.



Mutações Homeóticas do Genes Hox
(Homeobox) são fatores de transcrição
com um domínio ligante (Domínio
Homeobox).

Critérios:
Homologia e Grupamento no Genoma.

A ordem dos genes no cromossomo,
corresponde a ordem temporal e espacial
em que são expressos Colinearidade

Mutações no número 
de genes

Mutações no padrão 
de expressão

Mutações no 
gene-alvo
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Cnidários tem tanto genes
Hox como Parahox

Geralmente expressos no SNS

Mutações no número 
de genes
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Perda de Genes Hox específicos
geral perdas de segmentos vertebrais
específicos.

(HIPÓTESE) Os genes homeobox
definem os segmentos corporais.

A combinação destes perfis
(expressão gênica) resultam em
diferenciação dos segmentos
corporais.

Mutações no padrão 
de expressão



A mutação/inativação de Ultrabithorax
(Ubx) estende o limite posterior do
segmento torácico ou a ausência de
Ubx permite o crescimento de asas.

A diferença estrutural entre o Ubx de
Onychophora e de Drosophila afeta sua
capacidade de regulação do genes-alvo.

O QUE ACONTECEU EM
BORBOLETAS?

A diferença entre as asas está
nos genes-alvo regulados por
Ubx.

Mutações no 
gene-alvo
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Estudo de Caso
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Objetivos

● Apresentar sequência e dados de expressão para os genes
Hox em Lithobius atkinsoni (Chilopoda, Myriapoda).

● Comparar dados com de outros grupos de Arthropoda,
obtidos na literatura.



Lithobius sp.

Grupo de Estudo
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- Adultos selvagens de Lithobius
atkinsoni foram coletados (North
Carolina) e criados em ambiente
artificial;

- Ovos coletados periodicamente;

- Casca de ovo transparente permite
que os embriões sejam identificados
em microscópio, e mantidos até o
estágio desejado.

Metodologia
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- Foram utilizados primers para amplificar 10 genes Hox;

- Homologia de genes determinada por alinhamento com outros
genes Hox de arthropoda obtidos no GenBank;

Metodologia



- A partir dos clones, foram produzidos outros
clones mais longos adequados para fazer
hibridização in situ.

- A mancha azul violácea é o resultado de uma
reação de cor NBT + BCIP.

Metodologia
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Resultados
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Discussão
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