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RESUMO

O estudo das bases genéticas da divergência entre populações permite
estabelecer a separação entre a contribuição da dinâmica populacional
estocástica e o contributo da selecção natural no desenvolvimento de processos
evolutivos. A resposta a ambientes novos ou em mudança tem sido estudada
para avaliar a influência da adaptação na evolução das populações naturais.
Estes estudos têm sido desenvolvidos com o recurso a marcadores genéticos, no
entanto, só muito recentemente o DNA mitocondrial começou a ser aplicado ao
estudo de processos adaptativos.
A importância do DNA mitocondrial na adaptação a climas frios tem
sido actualmente considerada, principalmente devido ao seu papel na
codificação de proteínas fundamentais na coordenação dos mecanismos de
produção de calor e ATP que ocorrem durante a fosforilação oxidativa na
membrana interna das mitocôndrias. Estudos recentes têm associado estas
funções mitocondriais a casos de introgressão de DNA mitocondrial detectados
nas populações naturais, tendo sido assim sugerido que a introgressão de DNA
mitocondrial pode constituir uma resposta adaptativa às condições ambientais.
Vários casos de introgressão de DNA mitocondrial têm sido descritos
entre espécies de lebre (género Lepus). Lepus timidus (lebre-variável) é uma
espécie árctica/boreal com uma distribuição ampla ao longo do hemisfério
Norte. Esta espécie é frequentemente a dadora de DNA mitocondrial nos casos
de introgressão reportados. A introgressão de DNA mitocondrial de L. timidus é
geográfica e taxonomicamente extensa, tendo possivelmente afectado mais de
dez espécies de lebre distribuídas ao longo do hemisfério Norte. Como L.
timidus é uma espécie bem adaptada a climas frios e os casos de introgressão de
DNA mitocondrial em que está envolvida têm sido detectados nas zonas mais a
Norte da distribuição das espécies afectadas, levantou-se a hipótese de que a
introgressão de L. timidus possa ser adaptativa. Porém, se a introgressão de
DNA mitocondrial de L. timidus tiver sido mediada pela selecção natural, então
a sua linhagem mitocondrial poderá ter um valor adaptativo.
Neste estudo, pretendemos testar a hipótese de a linhagem mitocondrial
de L. timidus ter divergido sob a influência de selecção positiva e identificar as
forças que regulam a evolução do mitogenoma nas espécies de lebre. Assim,
examinámos o mitogenoma completo de nove espécies de lebre (sete dos quais
foram amplificados e sequenciados na sua quase totalidade durante este
trabalho) e analisámos os padrões de evolução dos codões dos 13 genes
mitocondriais codificantes de proteínas. Estas análises, baseadas em cálculos de
Máxima Verosimilhança, permitiram estimar valores de ω (dN/dS) para
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identificar possíveis regiões genómicas e/ou linhagens que sigam um padrão
de evolução não-neutral. Os resultados obtidos sugerem que a selecção
purificadora é a principal força evolutiva a condicionar a evolução do DNA
mitocondrial nas espécies de lebre. Além disso, foram detectados sinais de
selecção positiva em codões específicos do Complexo 5 (ATP sintase) da cadeia
respiratória, possivelmente no gene ATP8 da linhagem mitocondrial de L.
timidus. O gene ATP8 codifica uma proteína do complexo mitocondrial ATP
sintase, envolvida no metabolismo energético e directamente relacionada com a
síntese de ATP. Os resultados obtidos sugerem que a linhagem mitocondrial de
L. timidus poderá ter evoluído sob a influência de forças selectivas,
presumivelmente de adaptação a climas frios. É importante realçar que este
resultado fortalece a hipótese de que os casos de evolução reticulada detectados
entre as espécies de lebre podem ter por base a influência de selecção positiva.
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ABSTRACT
The study of the genetic bases of population divergence offers the
opportunity to disentangle the contribution of stochastic population dynamics
from natural selection in the course of evolution. The response to novel or
changing environments has been studied to evaluate the influence of adaptation
in the evolution of wild populations. Genetic markers have been used in the last
decades to address this question, although mitochondrial DNA (mtDNA) was
just recently started to be applied for study adaptation processes.
The importance of mtDNA in the adaptation to cold environments is
being currently considered mainly due to its role in coding proteins, which are
central in the coordination of the mechanisms of heat and ATP production
during the oxidative phosphorylation processes that occur in the inner
mitochondrial membranes. Additionally, the extent to which mtDNA
introgression can occur between wild populations as an adaptive response to
environmental conditions has also started to be considered in recent studies.
Several cases of mtDNA introgression have been reported among hare
species (genus Lepus). Lepus timidus (mountain hare) is an arctic/boreal species
widely distributed across the North hemisphere and has been frequently the
mtDNA donor in the cases of mtDNA introgression detected among hare
species. L. timidus mtDNA introgression is geographically and taxonomic
widespread as has potentially affected over ten other hare species distributed
across the North hemisphere. Since L. timidus is well adapted to cold
environments, introgression is pervasive and affects species in their
northernmost ranges, the hypothesis that introgression from L. timidus was
adaptive has been put forward to explain this introgression. However, that
introgression was mediated by natural selection implies that the mtDNA of L.
timidus has adaptive value.
Here, we hypothesize that the mtDNA of L. timidus diverged under
positive selection and aimed at identifying the evolutionary forces that underlie
the mitogenomic evolution in hare species. For that purpose we examined the
complete mitogenome of nine hare species (seven of these mitogenomes were
nearly completely amplified and sequenced in this work) and analyzed the
patterns of codon evolution of the thirteen mtDNA protein-coding genes. These
analyses were performed using tests based on Maximum Likelihood
estimations of ω (dN/dS), which were used to identify eventual genomic
regions and/or lineages more strongly affected by non-neutral patterns of
evolution.
The results suggested that purifying selection is the main evolutionary
force shaping mtDNA evolution among hare species. Additionally, we found
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that positive selection may have acted on specific codons of the mtDNAencoded proteins of Complex 5 (ATP synthase) of the oxidativephosphorylation chain, and possibly on the ATP8 gene of the L. timidus
mitochondrial DNA lineage. The ATP8 gene codes for a protein of the ATP
synthase mitochondrial complex, which is involved in the energetic metabolism
and directly implicated in the synthesis of ATP. This finding suggests that the
mtDNA of L. timidus may have evolved under selective forces, presumably of
adaptation to cold. Importantly, this result also strengthens the hypothesis that
positive selection may have driven mtDNA reticulation among hares.
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