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RESUMO

O mapeamento de QTL's difere dos demais tipos de pesquisas

conduzida em gen¶etica. Por se tratar basicamente de um procedimento de testes

m¶ultiplos, surge, neste contexto, um problema que se refere ao n¶³vel de signi¯cância

conjunto da an¶alise, e consequentemente, seu poder. Deste modo, avaliou-se, via

simula»c~ao computacional de dados, o poder de detec»c~ao de QTL's da an¶alise de

marcas simples, realizada por meio de regress~ao linear m¶ultipla, utilizando o pro-

cedimento \stepwise" para sele»c~ao das marcas e procedimentos baseados em testes

individuais, utilizando os crit¶erios FDR e de Bonferroni para determina»c~ao n¶³vel

de signi¯cância conjunto. Os resultados mostraram que o procedimento baseado

em regress~ao m¶ultipla, utilizando o procedimento \stepwise" foi mais poderoso em

identi¯car as marcas associadas a QTL's e, mesmo nos casos em que este procedi-

mento apresentou poder ligeiramente inferior aos demais, veri¯cou-se que o mesmo

tem como grande vantagem selecionar apenas as marcas mais fortemente ligadas
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aos QTL's. Dentre os crit¶erios FDR e de Bonferroni, o primeiro mostrou-se, em

geral, mais poderoso, devendo ser adotado nos procedimentos de mapeamento por

intervalo. Outro problema encontrado na an¶alise de QTL's refere-se µa abordagem

da intera»c~ao QTL's x ambientes. Neste contexto, apresentou-se uma parti»c~ao da

variância da intera»c~ao gen¶otipos x ambientes em efeitos explicados pelos marcadores

e desvios, a partir da qual obtiveram-se os estimadores da propor»c~ao da variância

gen¶etica (pm), e da variância da intera»c~ao gen¶otipos x ambientes (pms), explicadas

pelos marcadores moleculares. Estes estimadores independem de desvios das

freqÄuências al¶elicas dos marcadores em rela»c~ao µas esperadas (1:2:1 em uma gera»c~ao

F2, 1:1 em um retrocruzamento, etc.), por¶em, apresentam uma alta probabilidade de

obten»c~ao de estimativas fora do intervalo param¶etrico, principalmente para valores

elevados destas propor»c~oes. Contudo, estas probabilidades podem ser reduzidas com

o aumento do n¶umero de repeti»c~oes e/ou de ambientes nos quais as progênies s~ao

avaliadas. A partir de um conjunto de dados de produtividade de gr~aos, referentes

µa avalia»c~ao de 68 progênies de milho, genotipadas para 77 marcadores moleculares

codominantes e avaliadas em quatro ambientes, veri¯cou-se que as metodologias

apresentadas permitiram estimar as propor»c~oes pm e pms, bem como classi¯car

as marcas associadas a QTL's, conforme seu n¶³vel de intera»c~ao. O procedimento

permitiu ainda a identi¯ca»c~ao de regi~oes cromossômicas envolvidas no controle

gen¶etico do caractere sob estudo conforme sua maior ou menor estabilidade ao longo

dos ambientes.
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SUMMARY

In general terms, QTL mapping di®ers from other research ac-

tivities in genetics. Being basically a multiple test procedure, problems arise which

are related to the joint level of signi¯cance of the analysis, and consequently, to

its power. Using computational simulation of data, the power of simple marker

analysis, carried out through multiple linear regression, using stepwise procedures

to select the markers was obtained. Procedures based on single tests, using both the

FDR and the Bonferroni criteria to determinate the joint level of signi¯cance were

also used. Results showed that the procedure based on multiple regression, using

the stepwise technique, was the most powerful in identifying markers associated to

QTL's. However, in cases where its power was smaller, its advantage was the ability

to detect only markers strongly associates with QTL's. In comparision with the

Bonferroni method, the FDR criterion was in general more powerful, and should be

adopted in the interval mapping procedures. Additional problems found in the QTL
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analysis refer to the QTL x environment interaction. We consider this aspect by par-

titioning the genotype x environment interaction variance in components explained

by the molecular markers and deviations. This alowed estimating the proportion of

the genetic variance (pm), and genotype x environment variance (pms), explained by

the markers. These estimators are not a®ected by deviations of allelic frequencies

of the markers in relation to the expected values (1:2:1 in a F2 generation, 1:1 in

a backcross , etc). However, there is a high probability of obtaining estimates out

of the parametric range, specially for high values of this proportion. Nevertheless,

these probabilities can be reduced by increasing the number of replications and/or

environments where the progenies are evaluated. Based on a set of grain yield data,

obtained from the evaluation of 68 maize progenies genotyped for 77 codominant

molecular markers, and evaluated as top crosses in four environments, the presented

methodologies allowed estimating proportions pm and pms as well the classi¯cation

of markers associated to QTL's, with respect to its level of genotype x environment

interaction. The procedure also allowed the identi¯cation of chromosomic regions,

involved in the genetical control of the considered trait, according to its stability, in

relation to the observed environmental variation.



1 INTRODUC» ~AO

Desde o in¶³cio da hist¶oria, o melhoramento vegetal e animal baseou-

se na sele»c~ao de indiv¶³duos com fen¶otipos desej¶aveis para serem os genitores da

pr¶oxima gera»c~ao. Os m¶etodos cl¶assicos de melhoramento fundamentam-se no fato

de que o fen¶otipo ¶e resultado da a»c~ao conjunta e independente do gen¶otipo e do

ambiente (F = G + E), expressa em termos de suas variâncias por ¾2
f = ¾2

g + ¾2
e :

Quanti¯cando-se esses componentes, pode-se inferir sobre a viabilidade de programas

de melhoramento, prever ganhos a serem obtidos com a sele»c~ao e, ent~ao, optar por

estrat¶egias que maximizem esses ganhos. Comparando as popula»c~oes dom¶esticas com

as selvagens, veri¯ca-se que a sele»c~ao arti¯cial obteve grandes sucessos na altera»c~ao

dos fen¶otipos. Por¶em os materiais gen¶eticos dispon¶³veis para o melhoramento em

algumas esp¶ecies, como o milho e a soja, por exemplo, j¶a foram muito melhorados

em rela»c~ao a seus ancestrais selvagens e, atualmente, apenas pequenos ganhos est~ao

sendo obtidos, pois a variabilidade gen¶etica explorada nesses materiais tornou-se

pequena em muitos programas de melhoramento.

Com o advento das t¶ecnicas moleculares modernas de an¶alise genômica,

um novo horizonte abriu-se aos melhoristas, vislumbrando-se maiores possibilidades

de ganhos, µa medida que o controle gen¶etico dos caracteres quantitativos sob sele»c~ao ¶e

desvendado e incorporado aos m¶etodos cl¶assicos de melhoramento. Dentre as princi-

pais contribui»c~oes que os marcadores moleculares podem trazer ao melhoramento de

caracteres quantitativos, podem-se listar: i) o estudo da diversidade e das distâncias

gen¶eticas entre materiais, visando µa escolha de progenitores, no intuito de moni-

torar a variabilidade gen¶etica dispon¶³vel para o melhoramento; ii) a identi¯ca»c~ao
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e a localiza»c~ao de QTL's (\Quantitative Trait Loci") com grandes efeitos indivi-

duais, podendo-se, deste modo, selecionar os indiv¶³duos com base nas informa»c~oes

diretas de seu gen¶otipo; iii) incorpora»c~ao das informa»c~oes quanto ao gen¶otipo de

um indiv¶³duo, obtidas via marcadores moleculares, aos m¶etodos cl¶assicos de melho-

ramento, chamada sele»c~ao assistida por marcadores (\Marker Assisted Selection"-

MAS); iv) a sele»c~ao precoce em esp¶ecies perenes, para as quais s~ao necess¶arios v¶arios

anos at¶e que entrem na fase produtiva e possam, ent~ao, ser avaliadas quanto a ca-

racteres quantitativos, tais como a produ»c~ao de frutos, o rendimento e a qualidade

da madeira etc. De posse do conhecimento de quais genes afetam esses caracteres, a

sele»c~ao pode ser realizada nos est¶adios juvenis da planta, mediante sua genotipagem

para os genes de interesse; v) obten»c~ao de um melhor conhecimento das correla»c~oes

gen¶eticas entre caracteres.

Na an¶alise de QTLs, existem alguns problemas que ainda se encontram

a descoberto, dentre os quais, podem-se destacar:

- A existência da intera»c~ao QTLs x ambientes, expressa, principal-

mente, pela inconstância dos efeitos dos QTLs, quando avaliados em v¶arios ambi-

entes, chegando ao extremo de uma marca identi¯cada como estando associada a

QTLs em um ambiente n~ao ser detectada em outro.

- O n¶³vel de signi¯cância conjunto da an¶alise, uma vez que esta se

caracteriza por um procedimento de testes m¶ultiplos, dos quais, de acordo com Liu

(1998), alguns podem ser independentes entre si, e outros n~ao. Tal fato torna a

abordagem cl¶assica para determina»c~ao do n¶³vel de signi¯cância conjunto inapropriada

para experimentos de mapeamento de QTLs.

Portanto, objetivou-se nesta tese:

² Avaliar, via simula»c~ao computacional de dados, duas metodologias baseadas

em testes m¶ultiplos, e uma baseada em regress~ao m¶ultipla, quanto ao poder de

detec»c~ao de marcas associadas a QTL's;

² Apresentar uma parti»c~ao da variância da intera»c~ao gen¶otipos x ambientes em
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efeitos explicados pelos marcadores e desvios

² Estender o estimador p da propor»c~ao da variância gen¶etica explicada pelos mar-

cadores moleculares, apresentado por Bearzoti & Vencovsky (1998), para ex-

perimentos conduzidos em um ¶unico ambiente, µa situa»c~ao em que os gen¶otipos

s~ao avaliados em v¶arios ambientes;

² Propor um estimador da propor»c~ao da variância devida µa intera»c~ao gen¶otipos

x ambientes (G x E), que ¶e devida µa intera»c~ao QTLs x ambientes (QTL x E);

² Aplicar as metodologias desenvolvidas a um conjunto de dados reais, referentes

µa avalia»c~ao de 67 progênies de milho, genotipadas para 77 marcadores molecu-

lares codominântes e avaliadas em quatro ambientes.



2 REVIS ~AO DE LITERATURA

2.1 Uso de Marcadores no Melhoramento Vegetal

Mendel assentou os fundamentos da gen¶etica por meio do estudo das

diferen»cas que dividiam as suas ervilhas em categorias claramente distintas. Assim,

nunca havia d¶uvida quanto µas sementes produzidas por suas plantas serem lisas ou

enrugadas, ou as °ores vermelhas ou brancas, e assim por diante: as categorias n~ao

se sobrepunham. Ele foi capaz de mostrar que cada classe fenot¶³pica correspondia a

um, ou, em todo o caso, a somente poucos gen¶otipos e que, quando havia mais de um

gen¶otipo na classe fenot¶³pica, eles podiam ser separados por testes apropriados de

cruzamento, isto ¶e, pelas classes de plantas produzidas ap¶os acasalamentos e testes

apropriados. Foi, assim, capaz de inferir os genes, ou fatores, como os chamava, de

cujos comportamentos depende a transmiss~ao heredit¶aria.

A maioria dos caracteres agronômicos de interesse, tais como a pro-

dutividade de gr~aos, altura de plantas, concentra»c~ao de s¶olidos sol¶uveis, produtivi-

dade de biomassa, rendimento de madeira, dentre outros, n~ao apresentam classes

fenot¶³picas claramente distintas, como os estudados por Mendel, isto ¶e, apresen-

tam uma varia»c~ao cont¶³nua, sendo denominados, por isso, caracteres quantitativos.

Tomando como exemplo o peso das espigas produzidas por uma planta de milho,

adv¶em que o n¶umero de classes nas quais os indiv¶³duos podem ser agrupados, de

acordo com a manifesta»c~ao desse car¶ater, ¶e limitado unicamente pela exatid~ao da

medida que se pode fazer. Portanto, esses caracteres n~ao se prestam para uma an¶alise

das causas da varia»c~ao da maneira como Mendel mostrou ser poss¶³vel para a varia»c~ao
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descont¶³nua ou discreta.

Dada a natureza cont¶³nua da varia»c~ao dos caracteres quantitativos,

o seu estudo deve come»car pela distribui»c~ao de freqÄuências originada pelo car¶ater,

quando observado um certo n¶umero de indiv¶³duos. Tal distribui»c~ao ¶e caracterizada

por certos parâmetros estat¶³sticos, dos quais a m¶edia e a variância s~ao os mais im-

portantes, aos quais se podem acrescentar covariâncias e correla»c~oes. Fisher (1918)

mostrou que os achados biom¶etricos n~ao apenas podiam ser facilmente interpreta-

dos, mas, de fato, em alguns casos, exigiam virtualmente uma interpreta»c~ao em

termos dos fatores de Mendel, ent~ao j¶a chamados de genes, e cujos portadores eram

reconhecidamente os cromossomos. Desse modo, Fisher forneceu as bases para o

surgimento da gen¶etica quantitativa.

O primeiro grande princ¶³pio da gen¶etica ¶e que o fen¶otipo ¶e resultante

do gen¶otipo do indiv¶³duo e do meio-ambiente no qual ele se desenvolve e passa a sua

vida. De fato, Johannsen (1909) 1, citado por Mather & Jinks (1984), demonstrou,

em seus experimentos com feij~ao, que fatores ambientais eram a maior fonte de

varia»c~ao em caracteres quantitativos, levando µa conclus~ao de que, para esse tipo de

car¶ater, o fen¶otipo n~ao ¶e um bom indicador do gen¶otipo.

Os genes ou locos cromossômicos que controlam uma determinada car-

acter¶³stica quantitativa s~ao denominados QTLs (\Quantitative Trait Loci"). Segundo

Falconer & Mackay (1996), um QTL ¶e um segmento de cromossomo que afeta uma

determinada caracter¶³stica, n~ao sendo necessariamente um ¶unico gene.

Usando Drosophila, Morgan (1919) indicou que os genes Mendelianos

s~ao ligados e podem ser mapeados em grupos de liga»c~ao. Sax (1923) demonstrou

que o efeito de um loco ou gene individual sobre um car¶ater quantitativo podia ser

identi¯cado, com a ajuda de um gene marcador, a partir de uma s¶erie de cruzamentos.

Os genes marcadores utilizados nesse trabalho eram genes associados µa colora»c~ao de

sementes de feij~ao, sendo, portanto, denominados marcadores morfol¶ogicos.

Os delineamentos experimentais usados para mapear e estimar os

1JOHANNSEN,W. Element der exacten erblichkeitslehere. FISHER,JENA
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efeitos de QTLs s~ao extens~oes dos m¶etodos cl¶assicos de mapeamento de genes sim-

ples, sendo fundamentados no desequil¶³brio de liga»c~ao entre os \alelos" de um loco

marcador e os do QTL. Para se mapear um QTL, ¶e necess¶ario um mapa de liga»c~ao

de marcadores polim¶or¯cos, que cubram todo o genoma, e que exista variabilidade

para o car¶ater quantitativo que se deseja estudar. As caracter¶³sticas ideais que locos

marcadores devem possuir s~ao:

(i) serem altamente polim¶or¯cos;

(ii) cobrirem todo o genoma;

(iii)serem seletivamente neutros, no sentido de n~ao afetarem o car¶ater

em quest~ao nem as caracter¶³sticas reprodutivas do indiv¶³duo e

(iv) serem co-dominantes para que todos os poss¶³veis gen¶otipos dos

locos marcadores possam ser identi¯cados.

Apesar de toda a teoria necess¶aria para o estudo de QTLs estar

dispon¶³vel desde a d¶ecada de 20, at¶e meados da d¶ecada de 60, obteve-se pouco

sucesso na identi¯ca»c~ao de marcadores ligados a QTLs, pois os marcadores utiliza-

dos nesse per¶³odo eram controlados por genes associados a caracteres morfol¶ogicos,

em geral, fen¶otipos de f¶acil identi¯ca»c~ao visual, como nanismo, de¯ciência clor¶otica,

cor da p¶etala, grupo sangÄu¶³neo etc, mas, que s~ao marcadores pouco polim¶or¯cos, n~ao

cobrem todo o genoma, al¶em de n~ao serem seletivamente neutros.

Segundo Ferreira & Grattapaglia (1998), a revolu»c~ao nesse quadro

iniciou-se com o desenvolvimento de marcadores isoenzim¶aticos, o que ampliou o

n¶umero de marcadores gen¶eticos dispon¶³veis, e com o advento das t¶ecnicas modernas

de biologia molecular, que permitiram o surgimento de diversos m¶etodos de detec»c~ao

de polimor¯smo ao n¶³vel de DNA. Os marcadores gen¶eticos obtidos com base em

fen¶otipos moleculares s~ao denominados marcadores moleculares.

De acordo com Milach (1998), os distintos tipos de marcadores mo-

leculares hoje dispon¶³veis diferenciam-se pela tecnologia utilizada para revelar vari-

abilidade ao n¶³vel de DNA, podendo ser classi¯cados em dois grupos, conforme a

metodologia utilizada para identi¯c¶a-los: hibridiza»c~ao ou ampli¯ca»c~ao de DNA.
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Entre os identi¯cados por hibridiza»c~ao, est~ao os marcadores RFLP

(\Restriction Fragment Length Polymorphism") e Minisat¶elites ou locos VNTR

(\Variable Number of Tandem Repeats"). J¶a aqueles revelados por ampli¯ca»c~ao

incluem os marcadores do tipo: RAPD (\Random Ampli¯ed Polymorphic DNA");

SCAR (\Sequence Characterized Ampli¯ed Regions"); STS (\Sequence Tagged

Sites"); microssat¶elites ou SSR (Single Sequence Repeats") e AFLP (\Ampli¯ed

Fragment Length Polymorphism").

A Tabela 1, adaptada de Ferreira & Grattapaglia (1998), fornece al-

gumas caracter¶³sticas dos principais tipos de marcadores moleculares utilizados no

melhoramento vegetal:

Tabela 1. An¶alise comparativa dos principais tipos de marcadores moleculares usa-

dos na an¶alise gen¶etica de plantas

Tipo de marcador

Vari¶avel Isoenzimas RFLP RAPD microssat¶elites AFLP

Express~ao gênica codominante codominante dominante codominante dominante

N¶umero de 2 a 4 alelos multial¶elico 2 alelos multial¶elico 2 alelos

alelos/loco

Disponibilidade 20 a 50 ilimitada ilimitada ilimitada ilimitada

de marcadores

no genoma

Distribui»c~ao regi~oes de c¶o- regi~oes de bai- mais ou menos mais ou menos mais ou menos

no genoma pia ¶unica xo n¶umero ao acaso ao acaso ao acaso

de c¶opias

A detec»c~ao de liga»c~ao gen¶etica entre marcadores e QTLs depende da

existência de desequil¶³brio de liga»c~ao entre os alelos do loco marcador e do QTL.

Esse desequil¶³brio gera efeitos quantitativos associados ao marcador, que podem ser

detectados e estimados por meio de an¶alises estat¶³sticas adequadas.
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O procedimento de procura, localiza»c~ao e estima»c~ao dos efeitos de

QTLs ¶e denominado de mapeamento de QTLs. Os delineamentos usuais utiliza-

dos para tal, nas principais esp¶ecies cultivadas, baseiam-se no uso de popula»c~oes

segregantes, F2; ou retrocruzamentos, as quais s~ao obtidas pelo cruzamento de duas

linhagens homozig¶oticas fenotipicamente divergentes quanto ao car¶ater quantitativo

em quest~ao, existindo outros procedimentos, utilizados em esp¶ecies perenes e ani-

mais, para os quais a utiliza»c~ao desses cruzamentos controlados ¶e invi¶avel, seja pelo

longo intervalo entre as gera»c~oes ou por quest~oes ¶eticas.

Um determinado n¶umero de indiv¶³duos dessas popula»c~oes (geralmente,

algumas centenas) s~ao avaliados para os caracteres quantitativos de interesse, e

genotipados para uma s¶erie de marcadores moleculares, distribu¶³dos a intervalos re-

gulares pelo genoma. Se houver uma diferen»ca na m¶edia do fen¶otipo entre as classes

genot¶³picas do marcador, pode-se inferir que existe um QTL ligado µaquele marcador.

Falconer & Mackay (1996) a¯rmam que o n¶umero de QTLs detectados ¶e sempre uma

subestima»c~ao do n¶umero real de locos, devido ao fato de, dois QTLs, muito pr¶oximos

um do outro, poderem aparecer como apenas um, se estiverem em associa»c~ao (liga»c~ao

entre alelos favor¶aveis ao car¶ater nos dois locos), ou n~ao serem detectados se em re-

puls~ao (liga»c~ao entre um alelo favor¶avel em um loco e um desfavor¶avel no outro).

Por¶em, como s~ao utilizadas t¶ecnicas estat¶³sticas para veri¯car a liga»c~ao entre o QTL

e o marcador, nesse procedimento, est¶a-se sujeito ao erro tipo I que, no caso, equivale

µa identi¯ca»c~ao de um QTL inexistente, tamb¶em chamado QTL \fantasma", e, desse

modo, a a¯rma»c~ao de Falconer & Mackay (1996) pode nem sempre ser verdadeira.
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2.2 Base gen¶etica

2.2.1 Desequil¶³brio de liga»c~ao

Desequil¶³brio de liga»c~ao ¶e de¯nido como sendo qualquer desvio das

freqÄuências al¶elicas em rela»c~ao µas freqÄuências esperadas sob independência, indican-

do a existência de uma associa»c~ao entre os dois locos. Deste modo, para que os

marcadores moleculares possam contribuir nos estudos de heran»ca e no melhora-

mento, ¶e necess¶ario que a popula»c~ao esteja em desequil¶³brio de liga»c~ao, pois, caso

contr¶ario, a probabilidade de ocorrência de determinada classe de marcador seria

independente da segrega»c~ao dos alelos do QTL em quest~ao. Em vista disso, ¶e que

se utilizam, principalmente no melhoramento vegetal, os cruzamentos controlados,

chamados delineamentos gen¶eticos, que visam maximizar o desequil¶³brio de liga»c~ao.

Uma medida do desequil¶³brio de liga»c~ao ¶e apresentada por Crow &

Kimura (1970) como sendo:

z =
PMQPmq

PMqPmQ
; (1)

em que PMQ; Pmq; PMq e PmQ s~ao as freqÄuências dos gametas MQ, mq, Mq e mQ ,

respectivamente.

Sob independência, o valor de z ¶e igual a 1 (um) e qualquer desvio

desse valor indica a existência de desequil¶³brio de liga»c~ao.

Weir (1996) de¯ne outra medida do desequil¶³brio gam¶etico entre dois

locos como:

DMQ = PMQ ¡ PM :PQ; (2)

em que PMQ ¶e a freqÄuência do gameta MQ, e PM e PQ as freqÄuências dos alelos M

e Q respectivamente. O estimador de m¶axima verossimilhan»ca ¶e:
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D̂MQ = ~PMQ ¡ ~PM : ~PQ; (3)

que ¶e obtido diretamente das freqÄuências, tendo

E[D̂MQ] =
2n¡ 1

2n
DMQ

e

V ar[D̂MQ] =
1

2n
[PM(1¡ PM)PQ(1¡ PQ) + (1¡ 2PM)(1¡ 2PQ)DMQ ¡D2

MQ]

com n sendo o n¶umero de indiv¶³duos;

No caso, uma estat¶³stica Qui-quadrado para o teste da hip¶otese H0 :

DMQ = 0 (ausência de desequil¶³brio) pode ser obtida elevando-se ao quadrado a

vari¶avel z:

z =
D̂MQ ¡ E[D̂MQ]q

V ar[D̂MQ]
; (4)

a qual, sob H0 ¶e

Â2
MQ = z2 =

2nD̂MQ

~PM(1¡ ~PM) ~PQ(1¡ ~PQ)
: (5)

Segundo Weir (1996), o desequil¶³brio de liga»c~ao entre dois locos

tamb¶em pode ser avaliado por:

DMQ = PMQPmq ¡ PMqPmQ: (6)

Esse coe¯ciente de desequil¶³brio gam¶etico pode ser positivo ou negati-

vo, sendo sua amplitude dependente das freqÄuências al¶elicas nos dois locos:

min[PM(1¡PQ); (1¡PM)PQ] > DMQ > ¡1: max[PMPQ; (1¡PM)(1¡
PQ)]:
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Segundo Ferreira e Grattapaglia (1998), a liga»c~ao f¶³sica entre dois locos

no mesmo cromossomo ¶e apenas uma das causas de desequil¶³brio de liga»c~ao, entre-

tanto, em experimentos de mapeamento, uma associa»c~ao signi¯cativa entre marcador

e gene ¶e invariavelmente interpretada como sendo evidência de liga»c~ao f¶³sica.

2.2.2 Liga»c~ao e recombina»c~ao

Liga»c~ao gênica ¶e de¯nida como a associa»c~ao entre genes localizados

num mesmo cromossomo, sendo que, para esses genes, as propor»c~oes genot¶³picas es-

peradas ap¶os um determinado cruzamento afastam-se das propor»c~oes mendelianas,

isto ¶e, os genes tendem a ser herdados juntos. Assim sendo, suponha-se que existam

em uma determinada popula»c~ao um gene marcador M, com os alelos M e m, e um

QTL Q, com os alelos Q e q, estando, ambos, em um mesmo cromossomo e com-

pletamente ligados, isto ¶e, n~ao existe recombina»c~ao entre estes locos. Considerando

que o QTL em quest~ao apresenta os valores genot¶³picos esquematizados na ¯gura

21, na qual a ¶e o efeito aditivo do QTL, e d ¶e o efeito de dominância, ent~ao, os

valores genot¶³picos dos indiv¶³duos
M Q

M Q
,

M Q

m q
e

m q

m q
ser~ao +a, d e -a

respectivamente.

qq Qq QQ

-a 0 d a

genótipo

valor genotípico

Figura 1 - Representa»c~ao de um QTL, com seus valores genot¶³picos

Desse modo, embora os gen¶otipos do QTL n~ao possam ser observados,
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os valores de a e d podem ser estimados pelos seguintes contrastes entre as m¶edias

dos indiv¶³duos MM, Mm e mm:

a =
¹yMM ¡ ¹ymm

2
(7)

d =
(2¹yMm ¡ ¹yMM ¡ ¹ymm)

2
= ¹yMm ¡

µ
¹yMM + ¹ymm

2

¶
(8)

Por¶em, durante a meiose, as crom¶atides hom¶ologas sofrem um processo

de quebra e reuni~ao, e, se no processo de reuni~ao ocorrer troca de partes de cromos-

somos entre crom¶atides n~ao irm~as, ocorre o fenômeno chamado \crossing over"ou

permuta gênica . O resultado dessa recombina»c~ao ¶e o aparecimento de gametas n~ao

parentais, ou recombinantes, a uma determinada freqÄuência c, chamada freqÄuência

ou taxa de recombina»c~ao, como esquematizado na Figura 2, na qual os gametas MQ

e mq s~ao os tipos parentais enquanto Mq e mQ s~ao recombinantes.

M Q

M Q
x

m q

m q

#
M Q

m q
F1

#
M Q

(1¡ c)=2

m q

(1¡ c)=2

M q

c=2

m Q

c=2

gametas (F1)

freqÄuências

Figura 2 - Ilustra»c~ao do fenômeno da recombina»c~ao entre dois alelos

Deste modo, a gera»c~ao F2 desse cruzamento ser¶a composta pelos

gen¶otipos apresentados na Tabela 2, e neste caso, o contraste ¹yMM¡¹ymm = 1
2
a(1¡2c):

Assim, veri¯ca-se que a estimava do valor do efeito aditivo (a), associado ao mar-

cador (M), decresce linearmente com o aumento freqÄuência de recombina»c~ao entre o

loco marcador e o QTL (c).
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Tabela 2. FreqÄuências genot¶³picas esperadas numa gera»c~ao F2, considerando dois

locos ligados em fase de associa»c~ao, com uma freqÄuência de recombina»c~ao

c

Gen¶otipo FreqÄuência Valor Genot¶³pico m¶edia da classe

MQ/MQ 1
4
(1¡ c)2 +a

MQ/Mq c
2
(1¡ c) d 1

4
a(1¡ 2c) + d

2
c(1¡ c)

Mq/Mq c2

4
-a

MQ/mQ c
2
(1¡ c) +a8<: MQ/mq

Mq/mQ

9=;MmQq 1
2
(1¡ 2c + 2c2) d d

2
(1¡ 2c + 2c2)

Mq/mq c
2
(1¡ c) -a

mQ/mQ c2

4
+a

mQ/mq c
2
(1¡ c) d ¡1

4
a(1¡ 2c) + d

2
c(1¡ c)

mq/mq 1
4
(1¡ c)2 -a

2.2.3 Fun»c~oes de mapeamento

Mapear um QTL implica estimar seus efeitos (a e d) e posi»c~ao no geno-

ma (geralmente, em rela»c~ao a um marcador conhecido). Um problema de utilizar a

freqÄuência de recombina»c~ao como medida de distância entre genes, para a constru»c~ao

de mapas de liga»c~ao, ¶e que esta n~ao ¶e uma escala aditiva, como pode ser veri¯cado

a seguir:

Considere-se o seguinte segmento cromossômico, com três genes (A, B

e C), cujas freqÄuência de recombina»c~ao entre estes s~ao cA;B = 0; 12 e cB;C = 0; 35

A 0,12 B 0,35 C

Desse modo, a probabilidade de recombina»c~ao entre A e C, admitindo

a ausência de interferência, isto ¶e, que os \crossing overs" sejam independentes, ser¶a:
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cA;C = cA;B + cB;C ¡ 2cA;BcB;C : (9)

Substituindo os valores de cA;B e cB;C em 9, tem-se que: cA;C = 0; 12+

0; 35 ¡ 2(0; 12)(0; 35) = 0; 386, valor que ¶e diferente da soma 0,12 + 0,35 = 0,47,

mostrando que a escala n~ao ¶e aditiva, ou seja, cA;C ∙ cA;B + cB;C .

De acordo com Bearzoti (2000), para solucionar esse problema, propôs-

se outra escala (¸), de¯nida como o n¶umero m¶edio de pontos de permuta no segmento

em quest~ao. A unidade dessa escala foi denominada Morgan (M). Dessa forma,

um Morgan (1M) corresponde a um segmento cromossômico no qual ocorre, em

m¶edia, uma permuta gênica por gameta por gera»c~ao, sendo muito comum a utiliza»c~ao

da unidade cM (centimorgan). Na pr¶atica, o que realmente interessa saber, ao se

consultar um mapa de liga»c~ao, ¶e a freqÄuência de recombina»c~ao (c) entre dois locos.

Portanto, ¶e preciso que exista uma rela»c~ao que permita obter c a partir de ¸. Essa

regra de associa»c~ao ¶e chamada de fun»c~ao de mapeamento, sendo que as fun»c~oes de

mapeamento de Haldane (Haldane, 1919) e de Kosambi (Kosambi, 1944) s~ao as mais

utilizadas.

Para obter a fun»c~ao de mapeamento de Haldane, s~ao admitidas duas

pressuposi»c~oes b¶asicas:

- As ocorrências de permutas gênicas s~ao independentes (n~ao h¶a inter-

ferência).

- As permutas gênicas ocorrem ao acaso, ao longo do cromossomo.

Deste modo, o n¶umero de permutas gênicas pode ser modelado segundo

uma distribui»c~ao de Poisson.

Para que haja a recombina»c~ao entre dois locos separados por uma

distância ¸, ¶e necess¶ario que ocorra um n¶umero ¶³mpar de permutas gênicas, no seg-

mento cromossômico entre eles. Assim, a freqÄuência de recombina»c~ao (c) corresponde

µa probabilidade de ocorrência de um n¶umero ¶³mpar de permutas gênicas no intervalo

¸. Como o n¶umero de \crossing overs", em um segmento de tamanho ¸, pode ser

modelado segundo a distribui»c~ao de Poisson, com m¶edia ¸, tem-se:



15

c = P (n¶umero ¶³mpar de permutas gênicas)

=
X

y ¶³mpar

¸ye¡¸

y!

= e¡¸

∙
¸

1!
+

¸3

3!
+

¸5

5!
+ ¢ ¢ ¢

¸
= e¡¸ (e¸ ¡ e¡¸)

2

c =
1

2
(1¡ e¡2¸) (10)

cuja fun»c~ao inversa ¶e:

¸ = ¡1

2
ln(1¡ 2c): (11)

Aplicando-se a fun»c~ao de mapeamento de Haldane ao exemplo anterior, tem-se:

c1 = 0; 12 ) ¸1 = 0; 1372M(13; 72cM);

c2 = 0; 35 ) ¸2 = 0; 6020M(60; 20cM);

Nota-se aqui que:¸1 + ¸2 = 0; 7392M ) c = 0; 386: Mostrando a aditividade da

escala.

Segundo Liu (1998), desvios em rela»c~ao aos valores obtidos pela

equa»c~ao 9 têm sido observados. Esses desvios s~ao atribu¶³dos ao fenômeno da in-

terferência, que se caracteriza pelo fato de a ocorrência de um \crossing over" em

uma regi~ao diminuir a probabilidade de ocorrência de \crossing over" em uma regi~ao

adjacente. Assim sendo, uma f¶ormula mais geral, capaz de contemplar o fenômeno

da interferência, ¶e:

cA;C = cA;B + cB;C ¡ 2(1¡ ±)cA;BcB;C ; (12)
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em que ± ¶e um parâmetro que varia de zero, se os \crossing over" forem independentes

(ausência de interferência) a um, quando a ocorrência de um \crossing over" em uma

dada regi~ao impedir a ocorrência de outro em uma regi~ao adjacente (interferência

completa).

Segundo Lynch & Walsh (1998), existem v¶arias fun»c~oes de mapeamen-

to capazes de contemplar o fenômeno da interferência, sendo que a mais utilizada

pelos geneticistas ¶e a fun»c~ao de mapeamento de Kosambi (Kosambi, 1944):

c =
1

2

µ
e4¸ ¡ 1

e4¸ + 1

¶
=

1

2
tanh(2¸); (13)

em que tanh ¶e a tangente hiperb¶olica, e cuja fun»c~ao inversa ¶e:

¸ =
1

4
ln

µ
1 + 2c

1¡ 2c

¶
: (14)

Bearzoti (2000) e Lynch & Walsh (1998) comparam as fun»c~oes de

mapeamento de Haldade e de Kosambi e a¯rmam que, para pequenos valores de

c (c < 0; 15), ambas as fun»c~oes fornecem estimativas de ¸ ' c, diferindo para

freqÄuências de recombina»c~ao maiores e tornando-se a aproximar para valores altos

de c (c ' 0; 5), como pode ser observado na ¯gura 3, na qual est~ao apresentadas

as distâncias em Morgans, obtidas pelas fun»c~oes de mapeamento de Haldane (11) e

Kosambi (14) para freqÄuências de recombina»c~ao variando de 0 a 0,5.

Lynch & Walsh (1998) comentam ainda que n~ao existe uma rela»c~ao

universal entre distância de mapeamento (M) e o tamanho f¶³sico do segmento de

DNA (em pares de bases), pois um centi-Morgan pode variar de 10000 a um milh~ao

de nuclet¶³deos ( 10Kb a 1000Kb), dependendo da esp¶ecie, podendo, inclusive, existir

grandes diferên»cas entre segmentos de um mesmo cromossomo.
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Figura 3 - Distâncias em Morgans, obtidas pelas fun»c~oes de mapeamento de Haldane

e Kosambi para freqÄuências de recomina»c~ao variando de 0 a 0,5.

2.3 M¶etodos de Mapeamento de QTLs

A associa»c~ao entre marcador e QTL pode ser avaliada utilizando-se

uma, duas ou mais marcas simultaneamente. Na an¶alise de marcas simples, a dis-

tribui»c~ao dos valores do car¶ater ¶e examinada separadamente para cada loco mar-

cador. Assim, cada teste ¶e realizado independentemente da informa»c~ao dos outros

locos e, deste modo, um cromossomo com t marcas provê t testes de marcas simples.

Esse tipo de an¶alise ¶e, geralmente, uma boa op»c~ao quando o objetivo ¶e simplesmente

a detec»c~ao de QTLs ligados µa marca em detrimento da estima»c~ao da posi»c~ao e dos

efeitos do mesmo.

No mapeamento por intervalo, proposto por Lander & Botstein (1989),

as an¶alises s~ao realizadas considerando cada par de marcas adjacentes, resultando

ent~ao em t-1 testes de associa»c~ao QTL-marcador por cromossomo com t marcas (um

para cada intervalo). Essa metodologia de mapeamento oferece um incremento no

poder de detec»c~ao de QTLs e estimativas mais precisas da posi»c~ao e dos efeitos do

mesmo.
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Tanto o mapeamento por intervalo quanto as an¶alises de marcas sim-

ples s~ao viesadas quando m¶ultiplos QTLs est~ao ligados ao intervalo/marca conside-

rado. Em vista disso,Jansen (1992, 1993) e Zeng (1993, 1994) propuseram a t¶ecnica

denominada Mapeamento por Intervalo Composto, que combina, em um ¶unico mo-

delo, as t¶ecnicas de mapeamento por intervalo e regress~ao m¶ultipla, no intuito de

eliminar as in°uências de outros QTLs sobre o intervalo considerado.

2.3.1 An¶alises de marcas simples

A identi¯ca»c~ao de QTLs ligados a marcadores moleculares, utilizando

marcas simples ("Single Marker Analysis") ¶e fundamentada na compara»c~ao entre as

m¶edias das classes genot¶³picas dos marcadores, podendo ser realizada por meio dos

seguintes testes:

² Teste t

² Regress~ao linear simples

² An¶alise de variância

² Raz~ao de verossimilhan»ca (LOD score)

Uma diferen»ca signi¯cativa entre as m¶edias das classes genot¶³picas dos

marcadores indica a possibilidade de existência de pelo menos um QTL associado

µaquele marcador. As an¶alises de marcas simples s~ao muito f¶aceis do ponto de vista

de an¶alise de dados e implementa»c~ao, pois n~ao apresentam aspectos computacionais

complicados e n~ao ¶e necess¶ario o conhecimento da posi»c~ao dos marcadores no geno-

ma (mapa de marcadores). Por¶em, Liu (1998) cita as seguintes desvantagens desse

m¶etodo:

² O efeito de um determinado QTL ¯ca confundido com sua localiza»c~ao. Ou seja,

n~ao ¶e poss¶³vel distinguir um QTL de pequeno efeito, situado muito pr¶oximo ao

marcador de um QTL de grande efeito, situado mais longe.
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² A posi»c~ao do QTL n~ao pode ser precisamente determinada, devido µa n~ao in-

dependência entre os testes de hip¶oteses para liga»c~ao, que confundem o efeito

do QTL e sua posi»c~ao.

Esses fatos limitam a t¶ecnica de an¶alise de marcas simples mais µa de-

tec»c~ao do que ao mapeamento de QTLs, pois, por mapeamento de QTLs, entende-se

a estima»c~ao de seus efeitos e posi»c~ao no genoma. Contudo, a An¶alise de Marcas

Simples ¶e muito utilizada, principalmente, como um passo preliminar para a uti-

liza»c~ao de t¶ecnicas mais complexas, mediante de uma varredura de todas as marcas

existentes no genoma e elimina»c~ao daquelas chamadas n~ao informativas, o que cer-

tamente contribui em muito para o aumento da e¯ciência e, muitas vezes, para a

exeqÄuibilidade das t¶ecnicas mais rebuscadas, como, por exemplo, o mapeamento por

intervalo composto e m¶ultiplo

Teste t

Como discutido anteriormente, em uma gera»c~ao F2, resultante do

cruzamento entre duas linhagens homozig¶oticas contrastantes, o efeito aditivo de

um QTL pode ser estimado pelo contraste entre as m¶edias dos indiv¶³duos portadores

dos gen¶otipos MM e mm (¹yMM e ¹yMm). Desse modo, caso a hip¶otese de igualdade

entre essas m¶edias seja rejeitada, pode-se inferir a existência de um QTL associado

µa marca em quest~ao.

Denominando a m¶edia populacional dos indiv¶³duos MM por ¹MM e a

dos indiv¶³duos mm por ¹mm, uma estat¶³stica t, para o teste das hip¶oteses:

8<: H0 : ¹MM ¡ ¹mm = 0

Ha : ¹MM ¡ ¹mm 6= 0

¶e dada por:
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tcalc =
¹̂MM ¡ ¹̂mmr
ŝ2
³

1
n1

+ 1
n2

´ (15)

em que:

n1e n2 s~ao o n¶umero de indiv¶³duos com gen¶otipos MM e mm, respec-

tivamente e

ŝ2 ¶e o estimador da variância comum a MM e mm.

Sob H0, tcalc » t(n1+n2¡2).

Uma vez que a esperan»ca matem¶atica do contraste ¹MM ¡ ¹mm ¶e

E[¹MM ¡ ¹mm] = 1
2
a(1¡ 2c), depreende-se, que a verdadeira hip¶otese testada ¶e que

o efeito aditivo associado µa marca ¶e nulo, e/ou a freqÄuência de recombina»c~ao entre o

QTL e o marcador ¶e igual a 0,5 (QTL e marcador segregam independentemente).

Regress~ao linear simples

Um modelo de regress~ao linear simples pode ser utilizado para identi-

¯car QTLs ligados a marcadores moleculares do seguinte modo:

Considere-se o modelo de regress~ao linear simples:

yi = ¯0 + ¯1Xi + ei;

em que:

yi ¶e o valor fenot¶³pico observado do i-¶esimo indiv¶³duo;

Xi ¶e uma vari¶avel \dummy" codi¯cadora dos gen¶otipos do marcador.

Para o caso de uma gera»c~ao F2, Xi pode assumir os valores 1, 0 ou -1, se o gen¶otipo

do i-¶esimo indiv¶³duo for MM, Mm ou mm, respectivamente.;

¯0 ¶e o intercepto do modelo de regress~ao, que corresponde ao valor

genot¶³pico para X=0, ou seja, µa classe Mm;

¯1 ¶e o coe¯ciente angular do modelo;

ei ¶e o erro aleat¶orio associado µa observa»c~ao yij; eij » N(0; ¾2):
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Ajustando o modelo de regress~ao com as m¶edias dos indiv¶³duos para

cada classe genot¶³pica do marcador, o modelo ser¶a:

Y = X¯ + "26664
¹yMM

¹yMm

¹ymm

37775 =

26664
1 1

1 0

1 ¡1

37775
24 ¯0

¯1

35+ "

Para o qual, o estimador de m¶³nimos quadrados ¶e: ^̄ = (X 0X)¡1X 0Y

Ent~ao, nesse caso espec¶³¯co,24 ^̄
0

^̄
1

35 =

24 1
3

0

0 1
2

3524 (¹yMM + ¹yMm + ¹ymm)

(¹yMM ¡ ¹ymm)

35 e a esperan»ca

matem¶atica de ¯ ser¶a:

E

24 ^̄
0

^̄
1

35 = E

24 1
3
(¹yMM + ¹yMm + ¹ymm)

1
2
(¹yMM ¡ ¹ymm)

35

E

24 ^̄
0

^̄
1

35 =

24 1
3
[4dc (1¡ c) + d (1¡ 2c + 2c2)]

1
4
a (1¡ 2c)

35 :

Veri¯ca-se, dessa forma, que, ¯0 e ¯1; respectivamente, s~ao estimadores

viesados para os efeitos de dominância (d) e aditivo (a). Assim, testar a hip¶otese:8<: H0 : ¯1 = 0

Ha : ¯1 6= 0

equivale a testar a hip¶otese de que o efeito aditivo a seja nulo, e/ou c = 0; 5.

An¶alise de variância

Seja a gera»c~ao F2 do cruzamento MMQQ x mmqq, anteriormente des-

crita. Sabe-se que nessa gera»c~ao existir~ao as seguintes classes genot¶³picas: MM ,

Mm e mm . Considerando as classes fenot¶³picas como um efeito no modelo, com

três n¶³veis, e cada indiv¶³duo com mesmo gen¶otipo como uma repeti»c~ao, tem-se que

o valor observado de um determinado indiv¶³duo pode ser modelado por:
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yij = ¹ + gi + eij;

em que:

yij ¶e o valor observado no j ¶esimo indiv¶³duo, que apresenta o gen¶otipo

i;

¹ ¶e uma constante inerente a todas as observa»c~oes;

gi ¶e o efeito do i ¶esimo gen¶otipo (MM , Mm , ou mm )

eij ¶e o erro aleat¶orio associado µa observa»c~ao yij; que sob H0; eij »
N(0; ¾2):

O esquema da an¶alise de variância encontra-se apresentado na Tabela

3.

Tabela 3. Esquema da an¶alise de variância para an¶alise de marcas simples, con-

siderando um loco marcador

Fonte de varia»c~ao GL SQ QM F

Gen¶otipos (2) SQM QMM QMM
QMR

Aditivo 1 SQA QMA QMA
QMR

Dominância 1 SQD QMD QMD
QMR

Res¶³duo
3P

i=1

(ri¡1) SQR QMR

Total
3P

i=1

ri¡1 SQT

ri ¶e o n¶umero de indiv¶³duos com o gen¶otipo i.

O efeito aditivo ¶e estimado pelo contraste :

YA = ¹̂MM ¡ ¹̂mm;

e o efeito de dominância por

YD = 2¹̂Mm ¡ (¹̂MM + ¹̂mm);
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sendo que, evidentemente, esses contrastes s~ao ortogonais e podem ser testados via

uma estat¶³stica F, tendo como numerador o quadrado m¶edio do contraste a ser

testado e como denominador o quadrado m¶edio do res¶³duo.

Deste modo, tem-se que:

E[YA] = E[¹MM ¡ ¹mm] = 1
2
a(1¡ 2c)

E[YD] = E[2¹Mm ¡ (¹MM + ¹mm)] = 1
2
d(1¡ 3c + 3c2)

Trabalhando-se com um par de marcas, têm-se 9 gen¶otipos, e podem-se

testar intera»c~oes entre genes (epistasia), como esquematizado na Tabela 4.

Tabela 4. Esquema da an¶alise de variância, para an¶alise de marcas simples con-

siderando dois locos marcadores simultaneamente

Fonte de varia»c~ao GL SQ QM F

Gen¶otipos (8) SQG QMG QMMG
QMR

Marca 1 (2) SQM1 QMM1 QMM1
QMR

Aditivo 1 SQA(1) QMA(1) QMA(1)
QMR

Dominância 1 SQD(1) QMD(1) QMD(1)
QMR

Marca 2 (2) SQM2 QMM2 QMM2
QMR

Aditivo 1 SQA(2) QMA(2) QMA(2)
QMR

Dominância 1 SQD(2) QMD(2) QMD(2)
QMR

Epistasia (Marca1 x Marca 2) (4) SQE QME QMDE
QMR

Aditivo x Aditivo 1 SQAxA QMAxA QMAxA
QMR

Aditivo x Dominância 1 SQAxD QMAxD QMAxD
QMR

Dominância x Aditivo 1 SQDxA QMDxA QMDxA
QMR

Dominância x Dominância 1 SQDxD QMDxD QMDxD
QMR

Res¶³duo
9P

i=1

(ri¡1) SQR QMR

Total
9P

i=1

ri¡1 SQT

Bearzoti & Vencovsky (1998), utilizando uma combina»c~ao de modelos
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de regress~ao linear simples, propuseram um estimador da propor»c~ao da variância

gen¶etica, explicada pelos marcadores moleculares (p̂), a ser utilizado na estima»c~ao do

escore molecular, do ¶³ndice de sele»c~ao de Lande & Thompson (1990), que ¶e aplic¶avel

a experimentos conduzidos em um ¶unico ambiente, dado por:

p̂ =
¾̂2

m

¾̂2
m + ¾̂2

h

(16)

Para tanto, consideraram um experimento, conduzido no delineamento

inteiramente casualizado, no qual foram avaliadas g progênies em r repeti»c~oes, tendo

adotado o seguinte modelo:

yij = ¹ + gi + eij (17)

em que:

yij ¶e o valor fenot¶³pico observado para a progênie i, i = 1, 2, ..., g, na

repeti»c~ao j, j = 1, 2, ..., r;

¹ ¶e uma constante inerente a todas as observa»c~oes;

gi ¶e o efeito da progênie i ;

eij ¶e o erro aleat¶orio associado µa observa»c~ao yij.

com, gi sendo modelado por:

gi =
X

¯tZit + hi; (18)

em que:

¯t ¶e o coe¯ciente de regress~ao da marca t;

Zit ¶e uma vari¶avel dummy codi¯cadora do gen¶otipo da i-¶essima

progênie, quanto a marca t

hi ¶e a por»c~ao de gi n~ao explicada pelas marcas (desvios)
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Assumindo que:

eij » N(0; ¾2)

gi » N(0; ¾2
g);

eij e gi s~ao independentes;

cov(gi; gi0) = 0.

¾2
g = ¾2

m + ¾2
h

V (yij=mi) = ¾2 + ¾2
h;

Cov(yij; yij0=mi) = ¾2
h.

Em que ¾2
m ¶e o componente de variância devido aos efeitos associados

aos marcadores moleculares, e ¾2
h o componente de variância devido aos desvios desses

efeitos, obtiveram o quadro de an¶alise de variância apresentado na tabela 5.

Tabela 5. Esquema da an¶alise de variância individual, com as respectivas express~oes

das esperan»cas matem¶aticas dos quadrados m¶edios, apresentado por Bear-

zoti & Vencovsky (1998).

FV GL SQ E(QM)

Progênies g-1 y0(PP ¡ P1)y ¾2 + r¾2
h + r¾2

m

Reg k y0(PR ¡ P1)y ¾2 + r¾2
h + (g¡1)

k
r¾2

m;

Desv g-k-1 y0(PP ¡ PR)y ¾2 + r¾2
h

Res¶³duo g(r-1) y0(I ¡ P )y ¾2

Total rg-1 y0y ¡ y 0110y

M¶etodo da m¶axima verossimilhan»ca (LOD score)

O m¶etodo da m¶axima verossimilhan»ca para an¶alise de marcas simples

foi apresentado por Weller (1986), sendo que uma das suas grandes vantagens, em

rela»c~ao aos m¶etodos anteriormente apresentados, ¶e estimar a posi»c~ao do QTL, sepa-

rando a freqÄuência de recombina»c~ao c dos efeitos aditivos (a) e de dominância (d).
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Assumindo que os fen¶otipos y dos indiv¶³duos genotipados têm dis-

tribui»c~ao normal e considerando um marcador M ligado a um QTL Q, a densidade

do i-¶esimo indiv¶³duo ter¶a a seguinte forma geral:

f(yi=Mj) =

gX
k=1

N(¹Q; ¾2)P (Qk=Mj); (19)

em que:

Mj ¶e o gen¶otipo j do marcador M (MM, Mm ou mm);

Qk ¶e o gen¶otipo k do QTL Q;

N(:) ¶e a densidade normal;

g ¶e n¶umero de classes genot¶³picas;

P (Qk=Mj) ¶e a probabilidade condicional do indiv¶³duo i possuir o

gen¶otipo Qk do QTL, dado que possui o gen¶otipo Mj do marcador.

Pode-se notar que a densidade 19 consiste em uma mistura de dis-

tribui»c~oes normais, na qual as propor»c~oes de mistura, P (Qk=Mj), s~ao fun»c~oes da

posi»c~ao (distância) do QTL em rela»c~ao ao marcador e do delineamento gen¶etico uti-

lizado, enquanto que os efeitos do QTL afetam apenas os parâmetros da distribui»c~ao

(¹Q e ¾2).

Considerando uma gera»c~ao F2, com um QTL ligado ao marcador, apre-

sentando uma freqÄuência de recombina»c~ao c com este, e assumindo-se que os fen¶otipos

seguem uma distribui»c~ao normal, as densidades para os indiv¶³duos portadores dos

três poss¶³veis gen¶otipos, quanto ao marcador, ser~ao:

f(yi=MM) = (1¡ c)2N(¹QQ; ¾2) + 2c(1¡ c)N(¹Qq; ¾2) + c2N(¹qq; ¾2);

f(yi=Mm) = c(1¡ c)2N(¹QQ; ¾2) + (1¡ 2c + 2c2)N(¹Qq; ¾2) + c(1¡ c)N(¹qq; ¾2);

f(yi=MM) = c2N(¹QQ; ¾2) + 2c(1¡ c)N(¹Qq; ¾2) + c(1¡ c)2N(¹qq; ¾2):
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A fun»c~ao de verossimilhan»ca (y; µ) considerando-se n indiv¶³duos (lin-

hagens) F2; ¶e dada por:

L(y; µ) =
nY

i=1

f(yi=Mj): (20)

Com µ = c; ¹QQ; ¹Qq; ¹qq; ¾2.

O m¶etodo da m¶axima verossimilhan»ca consiste, portanto, em determi-

nar os valores de c; ¹QQ; ¹Qq; ¹qq; ¾2 que maximizam L(y; µ):

O teste estat¶³stico, para a liga»c~ao entre o marcador e o QTL, consiste

num crit¶erio baseado na raz~ao de verossimilhan»ca, da seguinte forma:

¤ = ¡2ln
max L(Ha)

max L(H0):
(21)

Em que Ha refere-se µa presen»ca de um QTL ligado ao marcador, cuja fun»c~ao de

verossimilhan»ca para o caso de uma gera»c~ao F2, anteriormente apresentada, possui

cinco parâmetros (µ = c; ¹QQ; ¹Qq; ¹qq; ¾2) e H0 refere-se µa ausência de QTL segre-

gando, isto ¶e, sob a pressuposi»c~ao de que a distribui»c~ao dos fen¶otipos ¶e uma ¶unica

distribui»c~ao normal(¹QQ = ¹Qq = ¹qq = ¹). Nesse caso, a fun»c~ao de verossimilhan»ca

L(y; µ) possui apenas dois parâmetros (¹ e ¾2). Assim sendo, a estat¶³stica 21 pode

ser escrita como:

¤ = ¡2ln
max L(y; c; ¹QQ; ¹Qq; ¹qq; ¾2)

max L(y; ¹; ¾2):
(22)

Essa estat¶³stica segue, aproximadamente, uma distribui»c~ao Qui-

quadrado com 3 graus de liberdade (diferen»ca entre o n¶umero de parâmetros es-

timados sob Ha e sob H0). Deste modo, pode-se utilizar a distribui»c~ao Â2
(3) para

testar a hip¶otese de ausência de QTL segregando, ligado ao marcador em quest~ao.

No mapeamento de QTLs, ¶e muito comum o uso do LOD score (log of

the ODDS). A diferen»ca entre o LOD score e a estat¶³stica ¤ ¶e a base do logaritmo
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usada no teste: enquanto que, no teste ¤; trabalha-se com logaritmos naturais,

para o c¶alculo do LOD score, utiliza-se logaritmo na base 10. A principal raz~ao de

trabalhar com o LOD score, em detrimento a ¤ est¶a na interpreta»c~ao dos resultados.

A estat¶³stica ¤ ¶e interpretada como a probabilidade de ocorrência dos dados, sob a

hip¶otese nula, a qual ¶e calculada usando a distribui»c~ao te¶orica de Qui-quadrado. J¶a

interpreta»c~ao do LOD score ¶e baseada no conceito de odds ratio (raz~ao de chances),

n~ao sendo necess¶aria nenhuma distribui»c~ao te¶orica para sua interpreta»c~ao, uma vez

que um LOD score igual a 3 indica que a hip¶otese alternativa ¶e 103 = 1000 vezes mais

prov¶avel que a hip¶otese nula, sendo que o ponto de corte para rejei»c~ao da hip¶otese

de ausência de QTL associado ao marcador, a um dado n¶³vel de signi¯cância, ®; ¶e

dado por:

LOD ' Â2
®

2 ln 10
; (23)

A identi¯ca»c~ao da posi»c~ao do QTL, utilizando o m¶etodo da m¶axima

verossimilhan»ca, ¶e realizada calculando o valor do LOD score para os poss¶³veis valores

de c, tomando o valor de c correspondente ao m¶aximo LOD obtido como sendo a

posi»c~ao mais prov¶avel do QTL, caso a hip¶otese H0 tenha sido rejeitada. Para facilitar

a visualiza»c~ao e interpreta»c~ao dos resultados, ¶e comum a apresenta»c~ao gr¶a¯ca da

estat¶³stca ¤ ou do LOD-score, em fun»c~ao da posi»c~ao do QTL (c) no cromossomo,

como esquematizado na ¯gura 4.

Nesta ¯gura, encontram-se apresentados os valores dos LOD score para

dois caracteres hipot¶eticos,(var 1 e var 2) ao longo de um cromossomo. Assume-

se a posibilidade de existência de um QTL em uma determinada posi»c~ao, quando

o valor do LOD score supera o ponto de corte (\threshold"), representado pela

linha horizontal. Pode-se observar, nesta ¯gura, uma forte evidência de existência

de um QTL, associado ao car¶ater var 1, localizado, aproximadamente no meio do

cromossomo (posi»c~ao 5), n~ao existindo evidência da existência de QTLs associados ao

car¶ater var 2, pois, em nenhuma posi»c~ao do cromossomo, o LOD score desse car¶ater

ultrapassou o \threshold".
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Figura 4 - Apresenta»c~ao gr¶a¯ca dos LOD-score para dois caracteres (var 1 e var 2) em

fun»c~ao da posi»c~ao do QTL em um cromossomo. Assume-se a posibilidade

de existência de um QTL, em uma determinada posi»c~ao, quando o valor

do LOD score supera o ponto de corte do teste (\threshold"), representado

pela linha horizontal.

Para a obten»c~ao dos estimadores de m¶axima verossimilhan»ca, ¶e com-

putacionalmente ine¯ciente tentar obter o m¶aximo de L(y;µ) simultaneamente para

c, as m¶edias dos gen¶otipos e ¾2. Uma alternativa ¶util consiste em obter as estimati-

vas das m¶edias e ¾2, mantendo o valor de c ¯xo, o que pode ser implementado por

meio do algoritmo ECM (\Expectation / Condicional Maximization"), que ¶e uma

varia»c~ao do algoritmo EM (\Expectation Maximization").

Algoritmo EM e ECM

O algoritmo EM (Dempster et al., 1977) ¶e utilizado em casos nos quais

as observa»c~oes podem ser consideradas como dados incompletos, ou seja, quando

h¶a mais categorias nos dados do que as que podem ser distinguidas. Isso ocorre

no mapeamento de QTLs, pois apenas os gen¶otipos dos marcadores podem ser dis-

tinguidos e, no caso de uma gera»c~ao F2; para cada classe genot¶³pica de marcadores

podem existir três classes de QTL. Cada itera»c~ao do algoritmo consiste em um pas-
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so E (\expectation"), em que o modelo para o qual a verossimilhan»ca foi de¯nida

¶e utilizado para estimar as freqÄuências das classes que n~ao podem ser distinguidas

(\hidden categories"), e um passo M (\maximization"), que utiliza essas freqÄuências

para obter as estimativas de m¶axima verossimilhan»ca.

A t¶³tulo de ilustra»c~ao considere-se o problema de obter a estimativa

da freqÄuência al¶elica do alelo recessivo, utilizando marcadores dominantes em uma

gera»c~ao F2, para a qual as classes fenot¶³picas com suas respectivas freqÄuências espe-

radas est~ao apresentadas na Tabela 6.

Tabela 6. Classes fenot¶³picas e freqÄuências esperadas em uma gera»c~ao F2

Classes FreqÄuência esperada

AA nAA

Aa nAa

aa naa

Total n

O estimador de m¶axima verossimilhan»ca, da freqÄuência al¶elica do alelo

a, nesta situa»c~ao, ¶e dado por:

p̂a =
1

2n
[nAa + 2naa] :

Ao se utilizarem marcadores dominantes, n~ao ¶e poss¶³vel distinguir as

classes AA e Aa, portanto, n~ao h¶a como conhecer nAa, sendo necess¶ario o emprego

do algoritmo EM para obten»c~ao da estimativa de m¶axima verossimilhan»ca de pa. O

algoritmo consiste em:

1. Obter uma estimativa inicial para pa, p
(0)
a ;

2. Usar p
(0)
a para estimar n¤

Aa, n¤
Aa = 2p

(0)
a (1¡ p

(0)
a )n (Passo E)
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3. Obter a estimativa de m¶axima verossimilhan»ca de p
(1)
a ; p

(1)
a = 1

2n
[n¤

Aa + 2naa]

(Passo M)

4. Usar o p
(1)
a como estimativa inicial para o algoritmo e repetir iterativamente

at¶e a convergência

Supondo que os valores observados fossem nA = 75 e naa = 25, o

algoritmo seria utilizado do seguinte modo:

Primeira itera»c~ao

1. p
(0)
a = 2naa

2n
= 50

200
= 0; 25

2. n¤
Aa = 2p

(0)
a (1¡ p

(0)
a )n = 2(0; 25)(1¡ (0; 25))100 = 37; 5

3. p
(1)
a = 1

2n
[n¤

Aa + 2naa] = 1
2(100)

[37; 5 + 2(25)] = 0; 4375

Segunda itera»c~ao

1. p
(1)
a = 0; 4375

2. n¤
Aa = 2p

(1)
a (1¡ p

(1)
a )n = 2(0:437)(1¡ (0:4375))100 = 49; 219

3. p
(2)
a = 1

2n
[n¤

Aa + 2naa] = 1
2(100)

[49; 219 + 2(25)] = 0; 4961

Terceira itera»c~ao

1. p
(2)
a = 0; 4961

2. n¤
Aa = 2p

(2)
a (1¡ p

(2)
a )n = 2(0; 4961)(1¡ (0; 4961))100 = 49; 997

3. p
(3)
a = 1

2n
[n¤

Aa + 2naa] = 1
2(100)

[49; 997 + 2(25)] = 0; 49999

Quarta itera»c~ao

1. p
(3)
a = 0; 49999

2. n¤
Aa = 2p

(3)
a (1¡ p

(3)
a )n = 2(0; 49999)(1¡ (0; 49999))100 = 50; 0
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3. p
(4)
a = 1

2n
[n¤

Aa + 2naa] = 1
2(100)

[50 + 2(25)] = 0; 50

Quinta itera»c~ao

1. p
(4)
a = 0; 50

2. n¤
Aa = 2p

(4)
a (1¡ p

(4)
a )n = 2(0; 50)(1¡ (0; 50))100 = 50; 0

3. p
(5)
a = 1

2n
[n¤

Aa + 2naa] = 1
2(100)

[50 + 2(25)] = 0; 50

Como n~ao houve nenhuma altera»c~ao na estimativa de pa, da quarta

para a quinta itera»c~ao, diz-se que o algoritmo convergiu com quatro itera»c~oes e a

estimativa de m¶axima verossimilhan»ca de pa ¶e 0,5.

O algoritmo ECM (Meng & Rubin, 1993) ¶e uma altera»c~ao do algoritmo

EM, que consiste em ¯xar um valor de c, e, ent~ao, obter as estimativas de m¶axima

verossimilhan»ca para os demais parâmetros do modelo, via algoritmo EM. O nome

ECM deriva do fato de a maximiza»c~ao ser realizada condicionada a um fator ¯xo de

c.

2.3.2 Mapeamento por Intervalo

O mapeamento por intervalo, apresentado por Lander & Botstein

(1989), ¶e uma extens~ao do m¶etodo de m¶axima verosimilhan»ca para marcas sim-

ples, ante-riormente apresentado, sendo baseado nas freqÄuências conjuntas de um

par de marcas adjacentes e um QTL pontual, °anqueado por essas duas marcas,

como esquematizado na ¯gura 5.

Deste modo, existir¶a, em uma gera»c~ao F2; um total de 27 classes

fenot¶³picas, como pode ser observado na Tabela 7, em vez de de 9, como ocore

na an¶alise de marcas simples.
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c

M1 c1 Q" c2 M2

Figura 5 - Esquema da localiza»c~ao de um QTL entre dois marcadores. As marcas

M1 e M2 est~ao ligadas com uma freqÄuência de recombina»c~ao c, e o QTL

est¶a localizado entre estas com uma freqÄuência c1 de recombina»c~ao com a

marca M1 e c2 com M2

M¶etodo da m¶axima verossimilhan»ca

Assumindo que as 27 classes genot¶³picas apresentadas na Tabela 7

possuem a mesma variância ¾2 e que o valores fenot¶³picos do car¶ater em quest~ao

seguem a distribui»c~ao normal, a fun»c~ao de verossimilhan»ca para o mapeamento por

intervalo ser¶a

L(y) =
nY

i=1

"
gX

k=1

N(¹Q; ¾2)P (Qk=Mj)

#
(24)

em que:

Mj ¶e o gen¶otipo j dos marcadores (M1M1M2M2, M1M1M2m2, ...

,m1m1m2m2);

Qk ¶e o gen¶otipo k do QTL Q (QQ, Qq ou qq), no caso de uma gera»c~ao

F2;

N(:) ¶e a densidade normal;

g ¶e n¶umero de classes genot¶³picas, que, para uma gera»c~ao F2; ¶e igual

a 27;

P (Qk=Mj) ¶e a probabilidade condicionada do gen¶otipo k do QTL ao

gen¶otipo j dos marcadores, que pode ser obtida com base na Tabela 7
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Tabela 7. FreqÄuências esperadas dos gen¶otipos na gera»c~ao F2; considerando 3 locos

ligados, com uma freqÄuências de recombina»c~ao iguais a c1 entre M1 e Q,

c2 entre Q e M2 e c entre M1e M2:

Gen¶otipo do QTL

Gen¶otipo dos marcadores QQ Qq qq

M1M1M2M2
1
4 (1¡ c1)

2
(1¡ c2)

2 1
2 (1¡ c1) c2c1 (1¡ c2) 1

4 c2
1c2

2

M1M1M2m2
1
4 (1¡ c1)2 (1¡ c2) c2

1
4 (1¡ c1) c2

2c1
1
4 c2

1 (1¡ c2) c2

M1M1m2m2
1
4 (1¡ c1)

2
c2

2
1
2 (1¡ c1) c2c1 (1¡ c2) 1

4 c2
1 (1¡ c2)

2

M1m1M2M2
1
4 (1¡ c1) (1¡ c2)

2
c1

1
4 c2

1 (1¡ c2) c2
1
4 (1¡ c1) c2

2c1

M1m1M2m2
1
4 (1¡ c1) c2c1 (1¡ c2) 1

4 c2
1 (1¡ c2)

2 1
4 (1¡ c1) c2c1 (1¡ c2)

M1m1m2m2
1
4 (1¡ c1) c2

2c1
1
4 c2

1 (1¡ c2) c2
1
4 (1¡ c1) (1¡ c2)

2
c1

m1m1M2M2
1
4 c2

1 (1¡ c2)2 1
2 (1¡ c1) c2c1 (1¡ c2) 1

4 (1¡ c1)2 c2
2

m1m1M2m2
1
4 c2

1 (1¡ c2) c2
1
4 (1¡ c1) c2

2c1
1
4 (1¡ c1)

2
(1¡ c2) c2

m1m1m2m2
1
4 c2

1c2
2

1
2 (1¡ c1) c2c1 (1¡ c2) 1

4 (1¡ c1)2 (1¡ c2)2

Pode-se observar que o mapeamento por intervalo ¶e computacional-

mente mais trabalhoso do que a an¶alise de marcas simples, pois tomando como

exemplo, um indiv¶³duo com gen¶otipo M1M1M2M2, tem-se que sua densidade ser¶a:

f(yi=M1M1M2M2) =
(1¡ c1)2 (1¡ c2)

2

(1¡ c)2
N(¹QQ; ¾2) +

2 (1¡ c1) c2c1 (1¡ c2)

(1¡ c)2
N(¹Qq; ¾2)

+
c2

1c
2
2

(1¡ c)2
N(¹qq; ¾2):

Aproxima»c~ao de Haley & Knott (1992)

Haley & Knott (1992) propuseram a utiliza»c~ao de uma regress~ao line-

ar m¶ultipla para mapear QTLs °anqueados por duas marcas. O modelo proposto

assume um QTL, Q, localizado entre dois marcadores codominântes (M1 e M2), que

a variância dentro das três classes genot¶³picas do QTL ¶e a mesma e segue a dis-

tribui»c~ao normal. Aqui ser¶a apresentado o m¶etodo utilizando uma popula»c~ao F2,

muito embora o mesmo seja facilmente estendido para outros tipos de popula»c~oes

segregantes.
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Considere-se a gera»c~ao F2 apresentada na Tabela 7. Os efeitos

genot¶³picos dos três poss¶³veis gen¶otipos do QTL na gera»c~ao F2 ser~ao m+a, m+d

e m-a, para os gen¶otipos QQ, Qq e qq, respectivamente, em que m ¶e a m¶edia dos

pais (m¶edia dos homozigotos), a ¶e o efeito aditivo e d o efeito de dominância.

Os valores genot¶³picos esperados, em termos do QTL, para cada classe

genot¶³pica dos marcadores na gera»c~ao F2, (Tabela 8), s~ao obtidos com base nas

freqÄuências esperadas vistas na Tabela 7, do seguinte modo: considere-se o gen¶otipo

homozigoto para os marcadores M1M1M2M2; cuja freqÄuência esperada ¶e igual a

(1-c)2=4 e as freqÄuências esperadas para os três poss¶³veis gen¶otipos do QTL, s~ao

1
4

(1¡ c1)2 (1¡ c2)
2, 1

2
(1¡ c1) c2c1 (1¡ c2) e 1

4
c2

1c2
2 , para os gen¶otipos QQ,Qq e qq,

respectivamente, ent~ao, o valor fenot¶³pico esperado para essa classe de indiv¶³duos

ser¶a:

m+a[(1¡c1)2(1¡c2)
2¡c2

1c
2
2]=(1¡c)2 +d[2(1¡c1)(1¡c2)c1c2]=(1¡c)2

Tabela 8. Coe¯cientes de a e d , para uma gera»c~ao F2; a serem utilizados no modelo

Haley & Knott (1992)

Esperan»ca em termos de

Gen¶otipo a d

M1M1M2M2 [(1¡ c1)2(1¡ c2)2 ¡ c2
1c2

2]=(1¡ c)2 [2c1(1¡ c1)c2(1¡ c2)]=(1¡ c)2

M1M1M2m2 [(1¡ c1)2c2(1¡ c2)¡ c2
1c2(1¡ c2)]=c(1¡ c) [c1(1¡ c1)(1¡ c2)2 + c1(1¡ c1)c2

2]=c(1¡ c)

M1M1m2m2 [(1¡ c1)2c2
2 ¡ c2

1(1¡ c2)2]=c2 [2c1(1¡ c1)c2(1¡ c2)]=c2

M1m1M2M2 [c1(1¡ c1)(1¡ c2)¡ c1(1¡ c1)c2
2]=c(1¡ c) [(1¡ c1)2c2(1¡ c2) + c2

1c2(1¡ c2)]=c(1¡ c)

M1m1M2m2 0 [c2
1c2

2 + c2
1(1¡ c2)2 + (1¡ c1)2c2

2

+(1¡ c1)2(1¡ c2)2]=[c2 + (1¡ c)2]

M1m1m2m2 [c1(1¡ c1)c2
2 ¡ c1(1¡ c1)(1¡ c2)2]=c(1¡ c) [(1¡ c1)2c2(1¡ c2) + c2

1c2(1¡ c2)]=c(1¡ c)

m1m1M2M2 [c2
1(1¡ c2)2 ¡ (1¡ c1)2c2

2]=c2 [2c1(1¡ c1)c2(1¡ c2)]=c2

m1m1M2m2 [c2
1c2(1¡ c2)¡ (1¡ c1)2c2(1¡ c2)]=c(1¡ c) [c1(1¡ c1)(1¡ c2)2 + c1(1¡ c1)c2

2]=c(1¡ c)

m1m1m2m2 [c2
1c2

2 ¡ (1¡ c1)2(1¡ c2)2]=(1¡ c)2 [2c1(1¡ c1)c2(1¡ c2)]=(1¡ c)2

Os valores apresentados na Tabela 8 s~ao utilizados para ajustar a e b,
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considerando o seguinte modelo de uma regress~ao linear m¶ultipla:

yij(MjMj+1) = m + aXai + dXdi + "i; (25)

em que:

MjMj+1 ¶e o gen¶otipo do i-¶esimo indiv¶³duo para o intervalo considerado;

a ¶e o efeito aditivo do QTL;

d ¶e o efeito de dominância;

Xai e Xdi s~ao os coe¯cientes dos valores de a e d apresentados na Tabela

8 e

"i ¶e o erro aleat¶orio,"i » N(0; ¾2).

Para um intervalo entre duas marcas, valores num¶ericos s~ao atribu¶³dos

µa posi»c~ao do QTL entre as marcas (c, c1) , e os valores dos coe¯cientes de a e d para

cada gen¶otipo marcador s~ao, ent~ao, calculados. Uma regress~ao m¶ultipla ¶e utilizada,

para ajustar m, a e d, para cada posi»c~ao do QTL, utilizando os valores num¶ericos

como coe¯cientes de a e d. Este procedimento fornece as estimativas para o efeito

aditivo a e de dominância d , bem como somas de quadrados e quadrados m¶edios

de regress~ao e desvios, permitindo, assim, a realiza»c~ao de testes de hip¶oteses sobre

a e d. A posi»c~ao que gerar o melhor ajuste do modelo (menor soma de quadrados

de res¶³duos) fornece a posi»c~ao mais prov¶avel do QTL e as melhores estimativas dos

seus efeitos.

A t¶³tulo de exemplo, considerem-se duas marcas, com uma freqÄuência

de recombina»c~ao entre si igual a 0,10 (c=0,10). Tem-se que, para c1 = 0; 01, c2 ser¶a

igual a 0; 09692. Substituindo esses valores na Tabela 8, obt¶em-se os coe¯cientes de

a e d, apresentados na Tabela 9. Tais valores ser~ao utilizados para ajustar o modelo,

considerando que o QTL apresenta uma freqÄuência de recombina»c~ao de 0,01 com a

marca M1;isto ¶e, est¶a localizado a 1 cM da marca M1. Procede-se dessa maneira

sucessivamente para cada valor de c1 desejado, ajustando um modelo a cada um dos

passos (valor de c1).

Segundo Haley & Knott (1992), assumindo que os fen¶otipos seguem
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Tabela 9. Coe¯cientes de a e d a serem utilizados no modelo de Haley & Knott

(1992), para uma gera»c~ao F2, considerando c= 0,10 e c1=0,01

Esperan»ca em termos de

Gen¶otipo a d

M1M1M2M2 0; 9868 2; 1395£ 10¡3

M1M1M2m2 0; 7719 7; 3503£ 10¡2

M1M1m2m2 0; 9125 0; 1733

M1m1M2M2 7; 9627£ 10¡2 0; 7214

M1m1M2m2 0,0000 0; 9860

M1m1m2m2 ¡7; 1829£ 10¡2 0; 7214

m1m1M2M2 ¡0; 9125 0; 1733

m1m1M2m2 ¡0; 7719 7; 3503£ 10¡2

m1m1m2m2 ¡0; 9868 2; 1395£ 10¡3

a distribui»c~ao normal, e se o QTL estiver completamente ligado a um dos mar-

cadores (c1 = 0 ou c1 = c) os res¶³duos da regress~ao, obtidos pela equa»c~ao 25, têm

distribui»c~ao normal. Nesse caso, as estimativas obtidas pelo m¶etodo da regress~ao

(M¶³nimos Quadrados) s~ao tamb¶em estimativas de m¶axima verossimilhan»ca, e o teste

da raz~ao de verossimilhan»ca pode ser obtido por:

¤ = nln

µ
SQTot

SQRes

¶
= ¡nln(1¡ r2); (26)

em que:

SQTot ¶e a soma de quadrados total;

SQRes ¶e a soma de quadrados de res¶³duos da regress~ao e

r2 ¶e coe¯ciente de determina»c~ao do modelo.

Caso o QTL n~ao esteja completamente ligado a um dos marcadores, a

distribui»c~ao dos res¶³duos ser¶a uma mistura de normais, mesmo nessa situa»c~ao, Haley
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& Knott (1992) demonstraram que a aproxima»c~ao fornecida pela equa»c~ao 26 ser¶a

muito boa.

2.3.3 Mapeamento por Intervalo Composto

As t¶ecnicas de mapeamento por intervalo s~ao, indubitavelmente, mais

precisas na localiza»c~ao da posi»c~ao do QTL do que as baseadas em marcas simples,

por¶em ainda apresentam o problema de identi¯ca»c~ao de \QTLs fantasmas", isto ¶e, de

localizar um QTL insistente, como ilustrado na ¯gura 6, que representa os resultados

do teste da raz~ao de verossimilhan»ca em um mapeamento por intervalo, no qual se

pode observar, claramente, o surgimento de um \QTL fantasma", localizado entre

as marcas M2 e M3, em decorrência da presen»ca de dois QTLs ligados (Q1 e Q2),

localizados nos intervalos adjacentes ao intervalo mapeado (M2 a M3).

Posição no cromossomo
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M1 Q1 M2 M3 Q2 M4

Figura 6 - Apresenta»c~ao gr¶a¯ca dos resultados do teste da raz~ao de verossimilhan»ca,

em um mapeamento por intervalo, com o surgimento de um QTL fantasma

entre as marcs M2 e M3, devido µa in°uência dos QTLs Q1 e Q2.

Jansen (1992,1993) e Zeng (1993, 1994), independentemente, propuser-

am a utiliza»c~ao de um modelo de regress~ao m¶ultipla para elimina»c~ao desses efeitos (
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QTLs fantasmas).

Um modelo de regress~ao m¶ultipla ¶e dado por:

yi = ¯0 + ¯1X1i + ¯2X2i + ::: + ¯kXki + "i = ¯0 +
kX

j=1

¯jXji + "i

em que:

yi ¶e o valor observado para o i-¶esimo indiv¶³duo;

Xji s~ao vari¶aveis "dummy "representativas dos gen¶otipos do indiv¶³duo

i, para o marcador j;

¯j s~ao coe¯cientes de regress~ao parciais, que representam a modi¯ca»c~ao

esperada na vari¶avel y devido µa varia»c~ao de uma unidade em Xj estando as demais

vari¶aveis X ¯xas, isto ¶e, medem como y varia em fun»c~ao de Xj ap¶os eliminar a

in°uência linear das demais vari¶aveis, como demonstrado por Ho®man & Vieira

(1998) para o caso de uma regress~ao m¶ultipla com duas vari¶aveis explorat¶orias.

O m¶etodo de mapeamento por intervalo composto (CIM \Compos-

ite Interval Mapping") combina o mapeamento por intervalo com regress~ao linear

m¶ultipla, no intuito de eliminar a interferência de QTLs adjacentes ao intervalo que

est¶a sendo mapeado. Considerando o segmento cromossômico esquematizado na ¯gu-

ra 7, o enfoque CIM impede que o QTL Q2 inter¯ra nos scores dentro do intervalo

(j , j+1).

c1 # c2 #
Mj¡1 Mj Q1 Mj+1 Mj+2 Q2 Mj+3

Figura 7 - Esquema de um cromossomo mostrando dois QTLs, Q1 e Q2, localizado

nos intervalos °anqueados pelos marcadores Mj ;Mj+1 e Mj+2;Mj+3

Por¶em, esse m¶etodo n~ao impede que um QTL localizado entre j+1 e

j+2 inter¯ra na estima»c~ao dentro do intervalo (j, j+1). Mas com a utiliza»c~ao de
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mapas densos (pequenas distâncias entre marcas adjacentes), a probabilidade de

ocorrência de QTLs adjacentes torna-se muito baixa.

M¶etodo de m¶axima verossimilhan»ca

Zeng (1994) prop~oe o mapeamento por intervalo baseado na raz~ao de

verossimilhan»ca do seguinte modo:

yij(MjMj+1) = ¯0 + ¯jXji +
kX

l 6=j;j+1

¯lXli + "i;

em que:

yi ¶e o valor observado para o i-¶esimo indiv¶³duo;

(MjMj+1) ¶e o gen¶otipo do i-¶esimo indiv¶³duo para as marcas j e j+1;

¯j ¶e o efeito do QTL localizado entre as marcas j e j +1;

Xji ¶e uma vari¶avel "dummy " que pode assumir os valores 1, 0 ou -1,

para uma gera»c~ao F2, com probabilidades apresentadas na Tabela 7;

¯l s~ao os coe¯cientes de regress~ao parciais para o car¶ater em quest~ao,

na marca l;

Xli s~ao vari¶aveis \dummy"representativas do gen¶otipo o i-¶esimo in-

div¶³duo, para a marca l, e

"i ¶e o erro aleat¶orio associado a i-¶esima observa»c~ao, "i » N(0; ¾2).

A fun»c~ao de verossimilhan»ca ¶e dada por:

f [yij(MjMj+1)] = P (Xji = 1)f(¹QQ) + P (Xji = 0)f(¹Qq) + P (Xji = ¡1)f(¹qq);

em que:

f(¹QQ); f(¹Qq) e f(¹qq) s~ao densidades normais, com m¶edias ¹QQ; ¹Qq

e ¹qq; respectivamente, sendo:

¹QQ = ¯0 + ¯j +
kP

l 6=j;j+1

¯lXli

¹Qq = ¯0 +
kP

l6=j;j+1

¯lXli
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¹qq = ¯0 ¡ ¯j +
kP

l 6=j;j+1

¯lXli

Para obten»c~ao dos estimadores de m¶axima verossimilhan»ca, Zeng

(1994) sugere a utiliza»c~ao do algoritmo ECM (\Expectation Conditional Maximiza-

tion"), ou seja, ¯xar a posi»c~ao de um eventual QTL dentro do intervalo e, em seguida,

estimar os demais parâmetros.

Enfoque de Haley & Knott (1992)

O mapeamento por intervalo composto pode ser realizado com base no

enfoque de Haley & Knott (1992), utilizando o seguinte modelo:

yij(MjMj+1) = [m + aXai + dXdi] +
kX

l 6=j;j+1

¯lXli + "i;

em que a parte entre colchetes ¶e o modelo de Haley e Knott para o mapeamento por

intervalo e
kP

l 6=j;j+1

¯lXli s~ao as marcas fora do intervalo.

A aproxima»c~ao de Haley e Knott ¶e, computacionalmente, muito e¯-

ciente e viabiliza a utiliza»c~ao de t¶ecnicas de bootstrap e \data shu²ing" (Churchil

& Doerge, 1994), o que ¶e computacionalmente invi¶avel utilizando os m¶etodos de

m¶axima verossimilhan»ca.

2.3.4 Mapeamento Por Intervalo M¶ultiplo

A t¶ecnica de mapeamento por intervalo m¶ultiplo (\Multiple Interval

Mapping" - MIM) foi apresentada por Kao et al. (1999), sendo baseada no modelo

de Cocherham (1954) para interpreta»c~ao de parâmetros gen¶eticos e no m¶etodo de

m¶axima verossimilhan»ca para estima»c~ao de parâmetros gen¶eticos. Com o MIM,

pode-se obter um aumento na precis~ao e no poder da detec»c~ao de QTLs, al¶em de

permitir a estima»c~ao e an¶alise dos efeitos de intera»c~ao entre QTLs (epistasia).

Para entender o modelo gen¶etico adotado no MIM, considere-se t

QTLs, Q1;Q2; :::;Qt, em um retrocruzamento, no qual s~ao poss¶³veis dois gen¶otipos



42

para cada QTL, QjQj e Qjqj ; cada qual com probabilidade igual a meio. Consideran-

do t QTLs conjuntamente, existem 2t diferentes gen¶otipos poss¶³veis na popula»c~ao. O

modelo gen¶etico de Cockerham, usado para de¯nir os parâmetros gen¶eticos e modelar

a rela»c~ao entre os valores genot¶³picos e os parâmetros gen¶eticos, ¶e dado por:

Gi = ¹ +
tX

j=1

ajxij +
tX

j<k

wjk(xijxik); i = 1; 2:::; t (27)

em que:

xij assume valores 1
2

ou -1
2

se o gen¶otipo de Qj for QjQj ou Qjqj

respectivamente;

aj ¶e o efeito principal do QTL Qj;

wjk ¶e o efeito da intera»c~ao entre os QTLs Qj e Qk.

Matricialmente, esse modelo ¶e

G = ¹ + DE26666666666666666666664

G11:::11

G11::10

G11::01

G11::00

:::

G00:::11

G00::10

G00::01

G00::00

37777777777777777777775

=

26666666666666666666664

1

1

1

1

:::

1

1

1

1

37777777777777777777775

¹ +

26666666666666666666664

1
2

1
2

::: 1
2

1
2

::: ::: 1
4

1
2

1
2

::: 1
2

¡1
2

::: ::: ¡1
4

1
2

1
2

::: ¡1
2

1
2

::: ::: ¡1
4

1
2

1
2

::: ¡1
2
¡1

2
::: ::: 1

4

::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::

¡1
2
¡1

2
::: 1

2
1
2

::: ::: 1
4

¡1
2
¡1

2
::: 1

2
¡1

2
::: ::: ¡1

4

¡1
2
¡1

2
::: ¡1

2
1
2

::: ::: ¡1
4

¡1
2
¡1

2
::: ¡1

2
¡1

2
::: ::: 1

4

37777777777777777777775

26666666666666666664

a1

a2

:::

am

w12

w13

:::

w(m¡1)m

37777777777777777775
em que,

G cont¶em os valores genot¶³picos dos 2t gen¶otipos poss¶³veis, os sub-

scritos 1 e 0 em G denotam os gen¶otipos homozigotos e heterozigotos para o QTL

em ordem do primeiro, segundo,... , t-¶esimo QTL, respectivamente;

D ¶e a matriz do delineamento gen¶etico, na qual as m primeiras colunas

apresentam os coe¯cientes dos efeitos principais dos QTLs, e as ultimas m(m-1)/2
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os coe¯cientes dos efeitos epist¶aticos;

E ¶e o vetor que cont¶em os efeitos principais e epist¶aticos dos QTLs.

Para o mapeamento por intervalo m¶ultiplo, assume-se que os t QTLs,

Q1;Q2; :::;Qt est~ao localizados nas posi»c~oes p1; p2; ::: ; pt , em t diferentes intervalos

entre marcas, I1; I2 ; :::; It, ao longo do genoma, controlando um car¶ater quantita-

tivo, y, sendo o modelo que relaciona o car¶ater y aos t QTLs dado por:

yi = ¹ +
tX

j=1

ajx
¤
ij +

tX
j 6=k

±jk(wjkx¤
ijx

¤
ik) + "i (28)

em que:

yi ¶e o valor observado do car¶ater quantitativo em quest~ao;

¹ ¶e a m¶edia do car¶ater;

x¤
ij ¶e a vari¶avel codi¯cada representativa do gen¶otipo do j-¶esimo QTL;

aj e wjk tem as mesmas de¯ni»c~oes do modelo gen¶etico 27;

±jk ¶e uma vari¶avel indicadora para o efeito de epistasia entre os QTLs

j e k, assumindo o valor 1, se existir a epistasia e zero, caso contr¶ario;

"i ¶e o erro aleat¶orio, "i » N(0; ¾2);

Esse modelo ¶e denominado MIM, porque m¶ultiplos (t) intervalos s~ao

simultaneamente utilizados para mapear m¶ultiplos QTLs simultaneamente.

No modelo MIM, o gen¶otipo de cada QTL, Qj ; no intervalo Ij, ¶e descon-

hecido, mas sua distribui»c~ao pode ser inferida a partir dos marcadores °anqueadores,

baseado na freqÄuência de recombina»c~ao entre os mesmos. Para inferir a distribui»c~ao

de probabilidade condicional conjunta do gen¶otipo dos t QTLs, utiliza-se da pro-

priedade de que, se n~ao houver interferência, isto ¶e, a ocorrência de um \crossing

over" n~ao alterar a probabilidade de ocorrência de outros \crossing overs", as dis-

tribui»c~oes condicionais dos gen¶otipos dos QTLs individuais, dado o gen¶otipo dos

marcadores °anqueadores, s~ao independentes. Desse modo, tem-se que:
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P (Q1; Q2; :::; Qtj I1; I2; :::; It) =
tY

i=1

P (QijIi);

ou seja, a probabilidade condicional conjunta dos t QTLs ¶e o produto das probabi-

lidades condicionais marginais de cada QTL.

Portanto, dada uma amostra de tamanho n, a fun»c~ao de verossimil-

han»ca para o modelo MIM ¶e:

L(µjY; X) =
nY

i=1

"
2tX

j=1

PijÁ

µ
yi ¡ ¹ij

¾

¶#
;

em que:

µ = (p1; p2; :::; pt; a1;a2;:::; at;w12; w13; :::wjk; ¾2) , pi ¶e a posi»c~ao do QTL

;

Á(:) ¶e a densidade normal;

¹ij corresponde ao gen¶otipo dos 2t diferentes QTLs eq(27); ou seja,

¹ij = m + DjE;

Pij ¶e a probabilidade condicional conjunta correspondente ao gen¶otipo

¹ij; cujos valores para uma gera»c~ao F2 encontram-se apresentados Tabela 7, e podem

ser obtidos para outras popula»c~oes segregantes, tais como retrocruzamentos, S1; etc:

Considerando dois QTLs em um retrocruzamento, a verossimil-

han»ca para o MIM ser¶a uma mistura de quatro normais, e seis parâmetros

dever~ao ser estimados, (p1; p2; a1; a2; w12; ¾2); com três QTLs, a verossimil-

han»ca ser¶a uma mistura de nove normais, e dez parâmetros ser~ao estimados

(p1; p2; p3; a1; a2; a3; w12; w13; w23; ¾2): Veri¯ca-se, assim, que o n¶umero distribui»c~oes

envolvidas na verossimilhan»ca e de parâmetros a serem estimados aumenta dras-

ticamente com o aumento do n¶umero de QTLs considerados, sendo o n¶umero de

distribui»c~oes dados por 2t, e o n¶umero de parâmetros por 2t + 2: Deste modo, re-

sulta que dois problemas devem ser solucionados para a implementa»c~ao do MIM. O

primeiro ¶e relativo µa estima»c~ao dos parâmetros da mistura ¯nita de normais, porque

µa medida que t aumenta, a deriva»c~ao dos estimadores de m¶axima verossimilhan»ca

para os efeitos dos QTLs e posi»c~oes torna-se rapidamente impratic¶avel. Para con-
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tornar esse problema, Kao et al. (1999) sugerem utilizar as express~oes derivadas por

Kao & Zeng (1997) para obten»c~ao dos EMV.

O segundo ¶e como encontrar QTLs para ajustar o modelo. Kao et al.

(1999) prop~oem o uso do procedimento \stepwise" para a sele»c~ao das marcas que en-

trar~ao no modelo, embora existam outras op»c~oes a este m¶etodo, como o \backward",

a an¶alise de marcas simples, utilizando o procedimento de Bonferroni, ou FDR, para

de¯nir o n¶³vel de signi¯cância, dentre outras, ou pode-se, ainda, realizar o mapea-

mento por intervalo ou intervalo composto. O problema desses procedimentos reside

no fato de serem procedimentos estat¶³sticos de an¶alise e, portanto, estarem sujeitos

aos erros Tipo I e Tipo II. Cometer um erro Tipo I implica assumir a existência de

um QTL insistente, o que aumentar¶a, desnecessariamente, o n¶umero de parâmetros

a serem estimados no procedimento MIM. J¶a ao cometer um erro Tipo II, estar-se-¶a

eliminando um QTL do procedimento MIM. Deste modo, s~ao necess¶arios estudos

mais aprofundados sobre metodologias de determina»c~ao de marcas e, conseqÄuente-

mente, QTLs, que ser~ao inclusos no procedimento MIM, de modo a balancear o poder

de detec»c~ao de QTLs e o n¶umero de falsos QTLs detectados, no intuito de n~ao causar

grandes perdas no procedimento MIM, nem tampouco torn¶a-lo computacionalmente

invi¶avel.

2.3.5 Mapeamento de M¶ultiplos Caracteres

Jiang & Zeng (1995) apresentaram uma metodologia para o mapea-

mento de QTLs, considerando mais de um car¶ater simultanemente, baseada no

m¶etodo de mapeamento por intervalo composto. Os autores argumentam que, con-

siderando a estrutura de correla»c~ao entre multiplos caracteres, um aumento no poder

de detec»c~ao de QTLs e na precis~ao do mapeamento ¶e esperado, quanto comparado

µas an¶alises realizadas com caracteres isolados.

Bearzoti (2000) ressalta, ainda, que outras vantagens potências dessa

t¶ecnica s~ao: a possibilidade de estudar caracteres biol¶ogicos gerais, que s~ao baseados
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em v¶arios caracteres, como o peso total, que ¶e fun»c~ao do peso de v¶arios ¶org~aos;

avaliar o mesmo car¶ater em diferentes fases da vida do indiv¶³duo, quanti¯cando os

efeitos dos QTLs em cada fase (an¶alise de medidas repetidas); estudar a natureza

da correla»c~ao gen¶etica entre caracteres, se devido µa pleiotropia (um QTL afetando

mais de um car¶ater) ou µa liga»c~ao (os caracteres s~ao controlados por diferentes QTLs

fortemente ligados).

O modelo utilizado para o mapeamento de m¶ultiplos caracteres apre-

sentado por Jiang & Zeng (1995) ¶e essencialmente uma extens~ao do modelo utilizado

para o mapeamento por intervalo composto.

Desta forma, considere-se que n indiv¶³duos de uma gera»c~ao F2 sejam

avaliados em rela»c~ao a m caracteres e genotipados para um determinado n¶umero de

marcadores moleculares. Assim sendo, uma extens~ao do modelo de mapeamneto por

intervalo composto, para o mapemaneto de multiplos caracteres ¶e dado por:

yi1j(MjMj+1) = ¯01 + ¯j1Xji +
kX

l 6=j;j+1

¯l1Xli + "i1

yi2j(MjMj+1) = ¯02 + ¯j2Xji +
kX

l 6=j;j+1

¯l2Xli + "i2

...
...

yimj(MjMj+1) = ¯0m + ¯jmXji +
kX

l 6=j;j+1

¯lmXli + "im

em que:

yim ¶e o valor observado para o i-¶esimo indiv¶³duo quanto ao m-¶esimo

car¶ater;

(MjMj+1) ¶e o gen¶otipo do i-¶esimo indiv¶³duo para as marcas j e j+1;

¯jm ¶e o efeito do QTL localizado entre as marcas j e j +1 sobre o

car¶ater m;

Xji ¶e uma vari¶avel \dummy", que pode assumir os valores 1, 0 ou -1,

para uma gera»c~ao F2, com probabilidades apresentadas na Tabela 7;
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¯lm s~ao os coe¯cientes de regress~ao parciais para o car¶ater m, na marca

l;

Xli s~ao vari¶aveis \dummy"representativas do gen¶otipo o i-¶esimo in-

div¶³duo, para a marca l, e

"im ¶e o erro aleat¶orio associado a i-¶esima observa»c~ao do m-¶esimo

car¶ater.

Assume-se que os res¶³duos têm distribui»c~ao normal multivariada, ou

seja: 26666664
"i1

"i2

...

"im

37777775 » N

0BBBBBB@

26666664
0

0
...

0

37777775

26666664
¾2

1 ¾12 ¢ ¢ ¢ ¾1m

¾12 ¾2
2 ¢ ¢ ¢ ¾2m

...
...

. . .
...

¾1m ¾2m ¢ ¢ ¢ ¾2
m

37777775

1CCCCCCA
A fun»c~ao de verossimilhan»ca ¶e dada por:

L =
nY

i=1

[P (QQjMjMj+1)fQQ(yi) + P (QqjMjMj+1)fQq(yi) + P (qqjMjMj+1fqq)(yi)] ;

em que:

fQQ(yi), fQq(yi) e,fqq(yi) s~ao densidades normais multivariadas para os

gen¶otipos QQ, Qq e qq do QTL.

2.4 Testes M¶ultiplos e sele»c~ao de marcas associadas a QTL's

O mapeamento de QTLs difere dos demais tipos de experimentos

conduzidos em gen¶etica, por se tratar basicamente de um procedimento de testes

m¶ultiplos, uma vez que consiste em distribuir marcadores moleculares por todo o

genoma e, em seguida, realizar uma varredura ou \screening" dessas marcas, no in-

tuito de veri¯car qual(is) est¶a(~ao) ligada(s) a QTLs. O problema encontrado nesse

procedimento refere-se ao n¶³vel de signi¯cância conjunto do teste, tamb¶em chamado

n¶³vel de signi¯cância genômico, visto que o n¶³vel de signi¯cância individual (de cada

teste) ¶e de¯nido pelo pesquisador.
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N¶³vel de signi¯cância ¶e de¯nido, em estat¶³stica, como a probabilidade

de se cometer um erro Tipo I (rejeitar uma hip¶otese nula verdadeira). No presente

caso, a hip¶otese de nulidade testada ¶e a de n~ao existência de QTL associado µa marca.

No mapeamento de QTLs, cometer um erro Tipo I implica admitir a existência de

um QTL inexistente (QTL fantasma).

Suponha-se que em um determinado genoma sejam distribu¶³das aleato-

riamente t marcas. Assim, ao realizar a varredura dessas marcas µa procura de QTLs,

ser~ao realizados t testes de marcas simples (um para cada marca), adotando-se um

n¶³vel de signi¯cância (®) para cada teste. Tem-se que o n¶³vel de signi¯cância conjunto

do teste, ou genômico (®¤), considerando os t testes independentes ser¶a:

®¤ = probabilidade de rejeitar pelo menos uma hip¶otese nula verdadeira,

ou seja,

®¤ = 1- probabilidade de n~ao rejeitar nenhuma hip¶otese nula verdadeira,

isto ¶e,

®¤ = 1¡ (1¡ ®)t: (29)

Deste modo, veri¯ca-se, na equa»c~ao 36 e na ¯gura 10, que o n¶³vel de

signi¯cância conjunto aumenta, µa medida que aumenta o n¶umero de testes realizados.

Por exemplo, realizando-se 2 testes, adotando-se ® = 0; 05 em cada um, o n¶³vel de

signi¯cância conjunto ser¶a ®¤ = 0; 0975, com 10 testes, esse valor ser¶a de 0,4012,

com 50 testes 0,9230. Uma alternativa para contornar esse problema ¶e utilizar a

chamada corre»c~ao de Bonferroni, que, de acordo com Province (1999), consiste em

determinar o valor do n¶³vel de signi¯cância individual (®), que proporcionar¶a o n¶³vel

de signi¯cância conjunto (®¤) desejado, dada por:

® = ¡ exp

µ
ln(1¡ ®¤)

t

¶
+ 1: (30)

A ¯gura 11 apresenta os resultados obtidos pela equa»c~ao 37, con-

siderando um n¶³vel de signi¯cância conjunto (®¤) igual a 0,05.
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Figura 8 - N¶³vel de signi¯cância conjunto em fun»c~ao do n¶umero de testes realizados

(t), considerando um n¶³vel de signi¯cância individual de 0,05.

O problema de usar a corre»c~ao de Bonferroni para obten»c~ao do n¶³vel de

signi¯cância individual, que proporcionar¶a o n¶³vel de signi¯cância conjunto desejado,

¶e que essa corre»c~ao ¶e obtida considerando t testes independentes, o que n~ao ocorre

no mapeamento de QTLs, pois as marcas podem estar localizadas em um mesmo

cromossomo. O que torna esse crit¶erio um pouco conservativo, ou seja, o verdadeiro

valor de ®¤ ¶e um pouco menor que o nominal, o que aumenta a di¯culdade em rejeitar

a hip¶otese H0 (n~ao existência de QTL ligado a marca). No intuito de atenuar esse

problema, Churchil & Doerge (1994) propuseram o uso de um procedimento de

aleatoriza»c~ao (\Data Shu²ing") para obten»c~ao da distribui»c~ao emp¶³rica do testador,

em lugar das distribui»c~oes te¶oricas ( F, t ,Â2), habitualmente utilizadas.

O procedimento proposto por Churchil & Doerge (1994) fundamenta-

se no fato de que, se os dados obtidos indicam a existência de efeitos de QTL, pode-se

destruir essa associa»c~ao entre os valores observados e os marcadores, embaralhando-

se os valores observados, isto ¶e, redistribuindo aleatoriamente os valores fenot¶³picos

observados entre os indiv¶³duos, por¶em conservando os seus valores genot¶³picos quanto

ao marcador. Por outro lado, se n~ao houver QTLs ligados a regi~oes espec¶³¯cas do
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Figura 9 - N¶³vel de signi¯cância individual, a ser utilizado, para obten»c~ao de um

n¶³vel de signi¯cância conjunto de 0,05, em fun»c~ao do n¶umero de testes

realizados (t), obtido, utilizando-se a corre»c~ao de Bonferroni.

genoma, o processo de aleatoriza»c~ao n~ao afetar¶a a distribui»c~ao da estat¶³stica usada

no teste. Decorre ent~ao, que cada amostra obtida no processo de aleatoriza»c~ao

¶e essencialmente uma amostra da distribui»c~ao sob H0: Retirando-se N amostras e

calculando-se o valor da estat¶³stica teste para cada amostra, obt¶em-se a distribui»c~ao

emp¶³rica dessa estat¶³stica teste sob H0. Os autores comentam que o processo de

aleatoriza»c~ao pode ser utilizado para a constru»c~ao de dois tipos de teste, os testes

individuais (pontuais) ou teste conjunto (todo o genoma).

Para determina»c~ao do ponto de corte (\threshold"), que garantir¶a um

n¶³vel de signi¯cância ® em cada um dos testes individuais, basta ordenar os N valores

da estat¶³stica teste, obtidos para cada ponto a ser testado, e tomar o 100(1-®) per-

centil desses valores como ponto de corte do teste, para aquela determinada marca.

J¶a o ponto de corte, que proporcionar¶a um n¶³vel de signi¯cância genômico ®¤ pode

ser obtido tomando o valor m¶aximo da estat¶³stica teste obtida dentre todos os pontos

do genoma, em cada uma das N aletoriza»c~oes. O 100(1- ®¤) percentil desses valores

ser¶a, assim, o ponto de corte para cada teste pontual, que proporcionar¶a um n¶³vel
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de signi¯cância genômico ®¤.

Para contornar alguns dos problemas encontrados nos testes de com-

para»c~oes m¶ultiplas, Benjamin & Hocheberg (1995) propuseram controlar a \raz~ao de

falsas descobertas" (FDR \false discovery rate"), de¯nida como sendo a propor»c~ao

de hip¶oteses nulas (H0) verdadeiras, entre as hip¶oteses nulas rejeitadas, ou seja, a

propor»c~ao de erros devidos µa falsa rejei»c~ao de H0, tamb¶em chamada propor»c~ao de

falsos positivos.

Para melhor compreens~ao desse teste, considere-se que sejam testadas

t hip¶oteses H0, das quais um determinado n¶umero (t0) seja verdadeira, e que R das

t hip¶oteses foram rejeitadas. A tabela 11 resume a situa»c~ao apresentada

Nessa tabela, R e t s~ao vari¶aveis observ¶aveis, U,V,S,W e t0 s~ao vari¶aveis

aleat¶orias n~ao observ¶aveis. Em termos dessas vari¶aveis aleat¶orias, o n¶³vel de signif-

icância genômico, ou FWER (\familywise error rate"), como de¯nido pelos autores,

¶e P(V ¸ 1) .

A propor»c~ao de erros devidos µa falsa rejei»c~ao de H0 (propor»c~ao de falsos

positivos) ¶e dada pela vari¶avel aleat¶oria Q = V
V +S

= V
R

; naturalmente, de¯ne-se Q

= 0, quando R = 0. Q ¶e uma vari¶avel aleat¶oria n~ao observ¶avel. Assim, de¯ne-se a

FDR, Qe; como sendo a esperan»ca matem¶atica de Q, isto ¶e, Qe = E
£

V
V +S

¤
= E

£
V
R

¤
De acordo com Benjamin e Hocheberg (1995), duas propriedades dessa

raz~ao de erros decorrem imediatamente:

1. Se todas as hip¶oteses H0 forem verdadeiras, a FDR ¶e equivalente a FWER,

Tabela 10. N¶umero de erros cometidos ao se testarem t hip¶oteses

N~ao Rejeitadas Rejeitadas Total

H0 verdadeiras U V t0

H0 falsas W S t-t0

Total t-R R t
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nesse caso, S = 0 e V = R. Portanto, se V = 0 ) Q = 0 e se V > 0 ) Q = 1,

ocasionando P(V ¸ 1) = E(Q) = Qe. Desse modo, controlar a FDR implica,

a grosso modo, controlar a FWER.

2. Quando t0 < t; a FDR ¶e menor do que ou igual a FWER; nesse caso, se

V > 0 decorre que V=R ∙ 1; ocasionando Â(v¸1) ¸ Q: Aplicando o operador

Esperan»ca em ambos os lados tem-se: P(V ¸ 1) ¸ Qe: Resulta da¶³ que qualquer

procedimento que controle a FWER tamb¶em controla a FDR. No entanto, se

um procedimento controlar apenas a FDR, ele poder¶a ser menos restritivo, e um

ganho em poder dever¶a ser esperado. Em particular, quanto maior o n¶umero

de hip¶oteses falsas, maior tende as ser S, e, conseqÄuentemente, a diferen»ca entre

as raz~oes de erros (FDR e FWER). Decorre, pois, que o potencial de aumento

do poder ¶e tanto maior quando maior for o n¶umero de hip¶oteses falsas. Em

an¶alise de QTLs, isso equivale a dizer que quanto maior o n¶umero de QTLs

segregando, maior ser¶a o poder.

Controlar a vari¶avel aleat¶oria Q em cada teste ¶e muito desej¶avel.

Por¶em, isso ¶e imposs¶³vel, pois, se t0 = t e se ao menos uma ¶unica hip¶otese for

rejeitada, V/R =1 e Q n~ao poder¶a ser controlada. Controlar V=R j R > 0

apresenta o mesmo problema, ou seja, ¶e igual a um, na mesma situa»c~ao; con-

seqÄuentemente, E(V=R j R > 0) n~ao pode ser controlada. A FDR ¶e, ent~ao,

P (R > 0)E(V=R j R > 0), que pode ser controlado, como demonstrado por Ben-

jamin & Hocheberg (1995) .

O procedimento para determinar o ponto de corte em testes m¶ultiplos,

controlando a FDR, pode ser realizado do seguinte modo (Benjamin & Hocheberg,

1995): para cada uma das hip¶oteses a serem testadas H01;H02 ; :::; H0t , obter o valor

da estat¶³stica teste e o correspondente valor de p (probabilidade sob a hip¶otese H0;

de obter um valor igual ou superior ao obtido para estat¶³stica teste), P1, P2, ..., Pt.

Em seguida, ordenar os valores Pi: Seja P(1), P(2), ..., P(t) os valores de P ordenados

e H0(i)
a hip¶otese correspondente. De¯nindo q =

tP(i)

i
; a FDR pode ser controlada
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em um n¶³vel q¤, determinando o maior i, para o qual:

q¤ ¸ tP(i)

i
: (31)

A t¶³tulo de ilustra»c~ao do procedimento, considere-se o exemplo apre-

sentado por Benjamin & Hocheberg (1995), em que foram realizados 15 testes de

hip¶oteses, e que os P(i)s, ordenados, tenham sido: 0,0001; 0,0004; 0,0019; 0,0095;

0,0201; 0,0278; 0,0298; 0,0344; 0,0495; 0,3240; 0,4262; 0,5719; 0,6528; 0,7590; 1,0000.

Considere-se, ainda, que se deseje obter um n¶³vel de signi¯cância con-

junto, ®¤ = 0; 05, que equivale a uma FDR de 5%, caso todas as hip¶oteses sejam

verdadeiras, tem-se que:

q¤ = 0; 05 ) 0; 05 ¸ 15P(i)

i
:

Assim, para P(4) = 0; 0095 ) 0; 05 ¸ 0; 0356; P(5) = 0; 0201 ) 0; 05 ∙

0; 0603; portanto, devem-se rejeitar todas as hip¶oteses com p-valores menores ou

iguais a 0,0095.

Weller et al. (1996) compararam a utiliza»c~ao da FDR versus o con-

trole do n¶³vel e signi¯cância individual e conjunto, utilizando a metodologia de

aleatoriza»c~ao proposta por Churchil & Doerge (1994). Utilizaram dados referen-

tes µa produ»c~ao de 1400 vacas US Holstein, ¯lhas de 17 touros, genotipadas para

26 microssat¶elites, e conclu¶³ram que, ao se controlar a FDR, o n¶umero e hip¶oteses

rejeitadas, isto ¶e, o n¶umero de QTLs detectados, ¶e uma fun»c~ao do n¶umero atual de

QTLs segregando na popula»c~ao, o que n~ao ocorre quando se controlam os n¶³veis de

signi¯cância conjunto ou individual. A FDR pode ser controlada mesmo para testes

correlacionados e pode ser, tamb¶em, controlada no mesmo n¶³vel, quer para todo o

genoma ou parte deste. Os autores sugerem que a FDR seja utilizada para uma

varredura inicial do genoma µa procura de QTLs.

Em an¶alises de liga»c~ao gênica, o n¶³vel de signi¯cância para os testes ¶e

escolhido de modo que seja baixa a propor»c~ao de falsos positivos, dentre os resulta-
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dos signi¯cativos. Soutthey & Fernando(1996) defendem a utiliza»c~ao dessa mesma

¯loso¯a, para detec»c~ao de QTLs, e a¯rmam que uma vantagem dessa t¶ecnica ¶e o

fato de que o n¶³vel de signi¯cância e o poder do teste independem do n¶umero de

testes realizados (t), como demonstrado a seguir, utilizando um modelo de regress~ao

m¶ultipla em um retrocruzamento (Soutthey & Fernando, 1996)

Considere-se um retrocruzamento obtido a partir de duas linhagens,

A e B. Os dados obtidos nesse retrocruzamento podem ser analisados pelo seguinte

modelo(Zeng, 1993):

yijkl = ¯0 + XLi¯L + Xcj¯C + XRk¯R + eijkl;

em que:

yijkl ¶e o valor observado;

¯0 ¶e o intercepto;

¯L; ¯C ; ¯R s~ao os coe¯cientes de regress~ao para as três marcas;

XLi; Xcj e XRk s~ao vari¶aveis dummy, assumindo os valores 0 ou 1,

dependendo se o gen¶otipo do marcador for heterozigoto ou homozigoto;

C ¶e o marcador central, L e R s~ao os marcadores °anqueadores, situa-

dos µa esquerda e direita de C, respectivamente;

eijkl ¶e o erro associado µa observa»c~ao yijkl:

Como demonstrado por Zeng (1993), ¯C ¶e diferente de zero, somente se

existir um QTL entre L e R, portanto, testar a hip¶otese de n~ao existência de QTL, no

intervalo °anqueado por L e R, equivale a testar H0 : ¯C = 0. Dada a localiza»c~ao e a

magnitude de um QTL, o poder para este teste ¶e calculado por P (Z < Z®
2
¡ ¯C

¾¯
), em

que Z ¶e a vari¶avel normal padronizada, Z®
2

¶e o valor cr¶³tico para um teste bilateral

no n¶³vel de signi¯cância ® , e ¾¯ ¶e o desvio padr~ao da estimativa de ¯C :

De acordo com Morton (1955), citado por Soutthey & Fernando (1996),

a propor»c~ao de falsos positivos entre resultados signi¯cativos para um intervalo i(pi)

¶e dada por:
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pi =
®i Pr(H0i)

®i Pr(H0i
) + Pr(Hai

) ~Pi

(32)

em que:

®i ¶e o n¶³vel de signi¯cância,

Pr(H0i) ¶e a probabilidade a priori da hip¶otese de nulidade,

Pr(Hai) ¶e a probabilidade a priori da hip¶otese alternativa, e

~Pi ¶e o poder m¶edio do teste sobre a localiza»c~ao do QTL no intervalo.

Se t intervalos forem testados em um \screening" genômico, a pro-

por»c~ao genômica de falsos positivos entre os resultados signi¯cativos ser¶a:

p =

tP
i=1

®i Pr(H0i)

tP
i=1

(®i Pr(H0i) + Pr(Hai) ~Pi):

(33)

Assumindo a mesma informa»c~ao a priori, n¶³vel de signi¯cância e poder

m¶edio para cada intervalo, p reduz-se a:

p =
t®i Pr(H0)

t(® Pr(H0) + Pr(Ha) ~P )
(34)

que claramente independe do n¶umero de intervalos testados (t).

Soutthey & Fernando (1996) obtiveram os valores de p em diferentes

situa»c~oes, utilizando simula»c~ao computacional de dados. Para tanto, assumiram um

genoma de 30 Morgans, o qual foi dividido em k intervalos igualmente espa»cados,

nos quais QTLs foram aleatoriamente distribu¶³dos, sob a restri»c~ao de que um in-

tervalo n~ao poderia conter mais de um QTL. A Pr(Ha) foi calculada como sendo

o n¶umero de QTLs dividido por k, e Pr(H0) = 1 ¡ Pr(Ha): No c¶alculo de ~P , os

autores assumiram a ausência de interferência, QTLs de iguais tamanhos, e todas as

localiza»c~oes de um QTL, em um intervalo equiprov¶aveis. Variando a herdabilidade

do car¶ater, n¶umero de progênies e n¶³vel de signi¯cância, conclu¶³ram que tanto o erro

tipo I quanto o tipo II devem ser baixos, para manter o valor de p em n¶³veis aceit¶aveis
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e manter um poder de detec»c~ao de QTLs adequado. N~ao foi encontrado um n¶³vel

de signi¯cância ¶unico que fosse apropriado a todas as situa»c~oes, devido µa redu»c~ao

no poder, principalmente, nas situa»c~oes de baixa herdabilidade e pequeno n¶umero

de progênies avaliadas. Para um n¶umero grande de progênies, muitas das pressu-

posi»c~oes tornaram-se sem importância, incluindo o n¶umero de QTLs e a magnitude

dos efeitos individuais dos QTLs. A grande vantagem de controlar a propor»c~ao de

falsos positivos ¶e que o mesmo n¶³vel de signi¯cância pode ser usado para os testes

simples ou m¶ultiplos, pois o poder do teste independe do n¶umero de testes realizados,

o que n~ao ocorre quando se controla a probabilidade de erro tipo I.

Al¶em do n¶³vel de signi¯cância, outro aspecto que deve ser considerado,

na an¶alise de QTLs, refere-se ao m¶etodo biom¶etrico a ser utilizado, pois a associa»c~ao

marcador-QTL pode ser testada por meio de um teste t ou an¶alise de variância, para

cada marca individualmente, ou via um modelo de regress~ao m¶ultipla, incluindo to-

das as marcas, utilizando de um procedimento de elimina»c~ao de vari¶aveis, como o

\forward", o \backward" ou o \stepwise", para o descarte das marcas n~ao informa-

tivas.

O procedimento \forward" inicia-se considerando o modelo s¶o como o

intercepto, em seguida, procura-se o \melhor" submodelo pela inser»c~ao de regressores

(marcas) ao modelo, uma de cada vez. A primeira marca a ser adicionada ao modelo

ser¶a aquela que apresentar maior correla»c~ao simples com a vari¶avel resposta (y),

por exemplo, a marca1 (m1). A segunda marca candidata a ser inclu¶³da no modelo

ser¶a aquela que apresentar maior correla»c~ao com y, ajustado para o efeito da primeira

marca (ŷ = x¯), denominada correla»c~ao parcial (rx;y:m1): Suponha-se que, no segundo

passo, a marca que apresentou maior correla»c~ao parcial com y fosse a marca2 (m2).

Essa marca ser¶a inclu¶³da no modelo se o valor da estat¶³stica f :

f =
SQRes¶{duo(m2 j m1)

QMRes¶{duo(m1; m2)
(35)

exceder um valor f a um determinado n¶³vel de signi¯cância. Em seguida, repete-se

o processo at¶e que nenhuma outra marca seja signi¯cativa.
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Uma desvantagem desse procedimento ¶e que, ap¶os uma marca ser in-

clu¶³da no modelo, ela n~ao pode ser retirada, e, muitas das vezes, ap¶os a entrada de

outra marca, sua informa»c~ao torna-se redundante, devido µa alta correla»c~ao entre as

mesmas.

O procedimento \forward" inicia-se com um modelo sem nenhuma mar-

ca, e vai inserindo marcas a cada passo, j¶a o \backward" atua em sentido oposto,

isto ¶e, inicia-se com um modelo que inclui todas as t marcas candidatas. A cada

passo, a estat¶³stica f parcial ¶e calculada para cada marca, como se ela tivesse sido

a ¶ultima inclu¶³da no modelo pelo processo \forward". O menor desses valores de f

parcial ¶e ent~ao comparado com o valor fsa¶{da, e, se o valor de f parcial for menor

que fsa¶{da; a marca associada ¶e eliminada do modelo. Em seguida, um modelo com

as t-1 vari¶aveis restantes ¶e ajustado e repete-se o processo at¶e que nenhuma marca

seja mais eliminada.

O procedimento de elimina»c~ao de vari¶aveis \backward" ¶e considerado

um procedimento muito bom, sendo defendido por pesquisadores que desejem veri¯-

car o efeito da inclus~ao de todas as marcas no modelo. Por¶em, como o procedimento

inicia-se com o modelo completo, nos seus primeiros passos, podem existir poucos

graus de liberdade para o denominador da estat¶³stica f , o que n~ao ¶e estatisticamente

desej¶avel.

O procedimento \stepwise" ¶e uma modi¯ca»c~ao do \forward", no qual,

a cada passo, todas as marcas previamente inclu¶³das no modelo s~ao testadas via a

estat¶³stica f parcial, para sua permanência. Deste modo, um marcador previamente

adicionado ao modelo pode ser eliminado em um passo subseqÄuente, por ter-se tor-

nado redundante devido µa inclus~ao de outro(s) marcador(es). Veri¯ca-se, portanto,

que, no procedimento \stepwise", ¶e necess¶aria a de¯ni»c~ao de dois f , um para entrada

de marcas no modelo, fentrada; e outro para sua permanência, fsa¶{da. Manipulando os

n¶³veis de signi¯cância para entrada de vari¶aveis no modelo e para sua permanência,

o pesquisador possui um maior controle sobre o m¶etodo. Por meio da escolha ade-

quada dos n¶³veis de signi¯cância para entrada e sa¶³da de vari¶aveis do modelo, o
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procedimento \stepwise" pode conduzir ao mesmo modelo obtido pelo \backward",

muito embora todos os m¶etodos descritos tendam a conduzir a \melhores" modelos

diferentes.

Kao et al. (1999), ao apresentarem o m¶etodo de mapeamento por

intervalo (\multiple interval mapping"), advogam o uso da metodologia \stepwise",

utilizando o teste da raz~ao de verossimilhan»ca para escolha das marcas que entrar~ao

no processo de mapeamento, uma vez que ¶e computacionalmente invi¶avel fazer o

mapeamento m¶ultiplo com um n¶umero elevado de marcas.

Maiores informa»c~oes sobre procedimentos para sele»c~ao de vari¶aveis em

regress~ao m¶ultiplas s~ao dadas por Montgomery & Peck (1992)

2.5 Intera»c~ao QTLs x Ambiente

Segundo Lynch & Walsh (1998), outro problema que permanece n~ao

resolvido na an¶alise de QTLs ¶e a ocorrência da intera»c~ao QTLs x ambientes. Duas

metodologias têm sido utilizadas no estudo dessas intera»c~oes: a consistência das

associa»c~oes marcador-car¶ater atrav¶es dos ambientes e m¶etodos de ANOVA, incorpo-

rando termos espec¶³¯cos para a referida intera»c~ao. A primeira ¶e muito incipiente,

pois consiste simplesmente em veri¯car se uma associa»c~ao marca-car¶ater ¶e detectada

em todos os ambientes avaliados. Em caso a¯rmativo, isto ¶e tomado como evidência

de n~ao existência de intera»c~ao marcadores x ambientes, enquanto que a detec»c~ao de

associa»c~ao em apenas alguns dos ambientes ¶e sempre considerada como evidência

de intera»c~ao, embora um QTL possa ter efeito signi¯cativo em todos os ambientes

mesmo na presen»ca de forte intera»c~ao. De forma semelhante, baixos poderes de de-

tec»c~ao podem resultar em que um QTL venha a ser detectado em apenas algumas

repeti»c~oes do experimento, mesmo que seus efeitos sejam idênticos em todos os am-

bientes. Fortalecendo essa explica»c~ao, Koester et al. (1993) observaram que QTLs

com pequenos efeitos eram menos propensos de serem detectados atrav¶es dos locais,

do que QTLs de pronunciado efeito.

Lynch & Walsh (1998) a¯rmam que, pelo teste expl¶³cito da intera»c~ao
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marcadores x ambientes, os m¶etodos de ANOVA provêm uma medida mais sens¶³vel

dos efeitos dessa intera»c~ao. Atuando nessa linha, Cockerham & Zeng (1996) exten-

dem a an¶alise de variância do delineamento III de Comstock & Robinson (1952) para

incluir os efeitos de liga»c~ao entre marcadores moleculares e QTLs, epistasia entre dois

locos e utiliza»c~ao de gera»c~oes F3. Al¶em de desenvolverem uma metodologia baseada

em contrastes ortogonais, para estima»c~ao e teste de hip¶oteses sobre esses efeitos bem

como suas intera»c~oes com o ambiente.

Algumas metodologias de abordagem do problema da intera»c~ao QTLs

x ambientes no no mapeamento de QTLs têm sido propostas, dentre essas pode-se

destacar as apresentadas por:

Wang et al. (1999), que sugerem a utiliza»c~ao da metodologia de mode-

los mistos para o mapeamento de QTLs, envolvendo os efeitos de epistasia e intera»c~ao

QTLs x ambientes, argumentando que a grande vantagem dessa abordagem consiste

na possibilidade do desdobramento da intera»c~ao QTLs x ambientes em seus compo-

nentes devidos µa intera»c~ao de efeitos aditivos x ambientes e epistasia x ambientes.

Korol et al. (1998), que prop~oem uma metodologia de mapeamento,

considerando a intera»c~ao QTLs x ambientes, na qual o n¶umero de parâmetros en-

volvidos ¶e pouco in°uenciado pelo acr¶escimo do n¶umero de ambientes. Para tanto,

sugerem expressar o valor da substitui»c~ao al¶elica no QTL por meio de uma regress~ao

polinomial da m¶edia dos gen¶otipos atrav¶es dos ambientes. Desse modo, obtêm-se

os valores fenot¶³picos estimados para os indiv¶³duos que ser~ao mapeados em cada

ambiente.

Metodologia semelhante, por¶em utilizando a abordagem AMMI, (\Ad-

ditive Main E®ects and Multiplicative Interaction"), ¶e apresentada por Romagosa

et al. (1996), que sugerem a decomposi»c~ao dos efeitos da intera»c~ao em seus compo-

nentes multiplicativos via an¶alise AMMI, e a realiza»c~ao do mapeamento, utilizando

como valores fenot¶³picos, os valores preditos dos gen¶otipos obtidos via an¶alise AMMI.

J¶a Jansen et al. (1995) sugerem que o mapeamento seja realizado em

duas etapas; na primeira, utiliza-se um modelo de regress~ao m¶ultipla, incluindo todas
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as marcas e efeitos de intera»c~oes marcas x ambientes, e, por meio de um processo

de sele»c~ao de vari¶aveis, como o \backward", eliminam-se as marcas e intera»c~oes n~ao

signi¯cativas. Em seguida, realiza-se o mapeamento por intervalo composto, uti-

lizando todas as marcas selecionadas no procedimento \backward", como cofatores,

ignorando-se as intera»c~oes. No caso das regi~oes cromossômicas que apresentaram

intera»c~ao QTLs x ambientes, realiza-se o mapeamento para cada ambiente separa-

damente. Um problema dessa metodologia ¶e que o n¶umero de parâmetros a serem

inclu¶³dos no modelo inicial aumenta, substancialmente, com o aumento do n¶umero

de ambientes avaliados.

As metodologias encontradas na literatura, para abordagem da in-

tera»c~ao QTLs x ambientes, consideram-na como um complicador da an¶alise de QTLs

e atuam no sentido de eliminar seu efeito sobre o seu mapeamento. Mas, nem sempre,

a intera»c~ao gen¶otipos x ambientes ¶e um complicador para o trabalho do melhorista,

pois, quanti¯cando-se o seu efeito, podem-se selecionar gen¶otipos que sejam alta-

mente adaptados a um determinado ambiente, captando, assim, o seu efeito. Ou,

ent~ao, selecionar os gen¶otipos que n~ao apresentem essa intera»c~ao, isto ¶e, apresentam

um comportamento est¶avel nos ambientes em que s~ao cultivados. Esse entendimento

pode ser transportado para o n¶³vel de QTLs, ou seja, mediante a quanti¯ca»c~ao dos

efeitos da intera»c~ao QTLs x ambientes, ¶e poss¶³vel identi¯car aqueles mais est¶aveis,

que podem ser muito ¶uteis em programas de sele»c~ao assistida por marcadores mo-

leculares, visando µa produ»c~ao de materiais com alta estabilidade, e os QTLs que

apresentam alta intera»c~ao, pass¶³veis de serem utilizados em programas de sele»c~ao

assistida visando µa obten»c~ao de gen¶otipos espec¶³¯cos para um determinado tipo de

ambiente.

Deste modo, um dos objetivos deste trabalho consiste em obter um

estimador da propor»c~ao da variância da intera»c~ao gen¶otipos x ambientes, devida

µa intera»c~ao QTLs x ambientes, bem como avaliar algumas metodologias para de-

tec»c~ao de QTLs, quanto ao poder de identi¯ca»c~ao dos QTLs mais est¶aveis e dos que

apresentam maior intera»c~ao com os ambientes.



3 TESTES M ¶ULTIPLOS E PODER DE

DETECC» ~AO DE QTL's

Resumo

Avaliou-se, via simula»c~ao computacional de dados, o poder de detec»c~ao

QTLs da an¶alise de marcas simples, realizada por meio de regress~ao linear m¶ultipla,

empregando o procedimento \stepwise" para sele»c~ao das marcas, com procedimen-

tos baseados em testes individuais, utilizando os crit¶erios FDR e de Bonferroni para

determina»c~ao do n¶³vel de signi¯cância conjunto (®¤). Os resultados mostraram que,

para detec»c~ao de QTL's, utilizando a metodologia de an¶alise de marcas simples,

o procedimento baseado em regress~ao m¶ultipla, empregando o procedimento \step-

wise" para sele»c~ao de vari¶aveis, foi mais poderoso, em identi¯car as marcas associadas

a QTL's, do que os procedimentos baseados em testes individuais, utilizando tanto

o crit¶erio FDR, quanto o de Bonferroni. Mesmo nos casos em que esse procedimento

apresentou poder ligeiramente inferior aos demais, mostrou a grande vantagem de

selecionar apenas as marcas mais fortemente ligadas ao QTL, devendo, portanto, ser

preferido para sele»c~ao das marcas a serem utilizadas como covari¶aveis no processo

de mapeamento por intervalo m¶ultiplo. Dentre os crit¶erios FDR e de Bonferoni, o

primeiro mostrou-se, em geral mais poderoso, devendo ser adotado nos procedimen-

tos de mapeamento por intervalo.
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Summary

In general terms, QTL mapping di®ers from other research activities in

genetics. Being basically a multiple test procedure, problems arise which are related

to the joint level of signi¯cance of the analysis, and consequently, to its power. Using

computational simulation of data, the power of simple marker analysis, carried out

through multiple linear regression using stepwise procedures to select the markers was

obtained. Procedures based on single tests, using both the FDR and the Bonferroni

criteria to determinate the joint level of signi¯cance were also used. Results showed

that the procedure based on multiple regression, using the stepwise technique, was

the most powerful in identifying markers associated to QTL's. However, in cases

where its power was smaller, its advantage was the ability to detect only markers

strongly associates with QTL's. In comparision with the Bonferroni method, the

FDR criterion was in general more powerful, and should be adopted in the interval

mapping procedures.

3.1 Introdu»c~ao

O mapeamento de QTLs difere dos demais tipos de experimentos con-

duzidos em gen¶etica, por tratar-se, basicamente, de um procedimento de testes

m¶ultiplos, uma vez que consiste em distribuir marcadores moleculares por todo o

genoma e, em seguida, realizar uma varredura ou \screening" dessas marcas, no

intuito de veri¯car qual(is) est¶a(~ao) ligada(s) a QTLs, no caso de estar-se utilizan-

do a an¶alise de marcas simples, ou de posi»c~oes relativas no intervalo entre duas

marcas ao utilizar-se o mapeamento por intervalo (Lande & Bostein, 1989). J¶a no

caso no mapeamento por intervalo composto (Jansen, 1992,1993 e Zeng, 1993,1994),

primeiramente realiza-se o \screening" das marcas, no intuito de se identi¯car quais

ser~ao usadas para controlar o \back ground" gen¶etico, durante o mapeamento de um
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dado intervalo, e, em seguida procede-se ao mapeamento do referido intervalo.

O problema encontrado nesses procedimentos refere-se ao n¶³vel de sig-

ni¯cância conjunto do teste, tamb¶em chamado n¶³vel de signi¯cância genômico, visto

que o n¶³vel de signi¯cância individual (de cada teste) ¶e de¯nido pelo pesquisador.

N¶³vel de signi¯cância ¶e de¯nido, em estat¶³stica, como a probabilidade

de se cometer um erro Tipo I (rejeitar uma hip¶otese nula verdadeira). No presente

caso, a hip¶otese de nulidade testada ¶e a de n~ao existência de QTL associado µa marca.

No mapeamento de QTLs, cometer um erro Tipo I implica admitir a existência de

um QTL inexistente (QTL fantasma).

Suponha-se que, em um determinado genoma, sejam distribu¶³das

aleatoriamente t marcas. Assim, ao proceder a varredura dessas marcas µa procura de

QTLs, ser~ao realizados t testes de marcas simples (um para cada marca), adotando-

se um n¶³vel de signi¯cância (®) para cada teste. Tem-se que o n¶³vel de signi¯cância

conjunto do teste, ou genômico (®¤), considerando os t testes independentes ser¶a:

®¤ = probabilidade de rejeitar pelo menos uma hip¶otese nula verdadeira,

ou seja,

®¤ = 1- probabilidade de n~ao rejeitar nenhuma hip¶otese nula verdadeira,

isto ¶e,

®¤ = 1¡ (1¡ ®)t: (36)

Desse modo, veri¯ca-se, na equa»c~ao 36 e na ¯gura 10 , que o n¶³vel de

signi¯cância conjunto cresce, µa medida que aumenta o n¶umero de testes realizados.

Por exemplo, realizando-se 2 testes, adotando-se ® = 0; 05 em cada um, o n¶³vel de

signi¯cância conjunto ser¶a ®¤ = 0; 0975, com 10 testes, esse valor ser¶a de 0,4012,

com 50 testes 0,9230. Uma alternativa para contornar esse problema ¶e utilizar a

chamada corre»c~ao de Bonferroni, que, de acordo com Province (1999), consiste em

determinar o valor do n¶³vel de signi¯cância individual (®), que proporcionar¶a o n¶³vel

de signi¯cância conjunto (®¤) desejado, dado por:
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Figura 10 - N¶³vel de signi¯cância conjunto em fun»c~ao do n¶umero de testes realizados

(t), considerando um n¶³vel de signi¯cância individual de 0,05.

® = ¡ exp

µ
ln(1¡ ®¤)

t

¶
+ 1: (37)

A ¯gura 11 apresenta os resultados obtidos pela equa»c~ao 37, con-

siderando um n¶³vel de signi¯cância conjunto (®¤) igual a 0,05.

O problema de usar a corre»c~ao de Bonferroni, para obten»c~ao do n¶³vel de

signi¯cância individual, que proporcionar¶a o n¶³vel de signi¯cância conjunto desejado,

¶e que essa corre»c~ao ¶e obtida considerando t testes independentes, o que n~ao ocorre

no mapeamento de QTLs, pois as marcas podem estar localizadas em um mesmo

cromossomo. Isso torna esse crit¶erio um pouco conservativo, ou seja, o verdadeiro

valor de ®¤ ¶e um pouco menor que o nominal, o que aumenta a di¯culdade em rejeitar

a hip¶otese H0 (n~ao existência de QTL ligado a marca). No intuito de atenuar esse

problema, Churchil & Doerge (1994) propuseram o uso de um procedimento de

aleatoriza»c~ao (\Data Shu²ing") para obter a distribui»c~ao emp¶³rica do testador, em

lugar das distribui»c~oes te¶oricas ( F, t ,Â2), habitualmente utilizadas.

O procedimento proposto por Churchil & Doerge (1994) fundamenta-

se no fato de que, se os dados obtidos indicam a existência de efeitos de QTL, pode-se
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Figura 11 - N¶³vel de signi¯cância individual, a ser utilizado, considerando a corre»c~ao

de Bonferroni para obten»c~ao de um n¶³vel de signi¯cância conjunto de

0,05, em fun»c~ao do n¶umero de testes realizados (t).

destruir tal associa»c~ao entre os valores observados e os marcadores, embaralhando-

se os valores observados, isto ¶e, redistribuindo aleatoriamente os valores fenot¶³picos

observados entre os indiv¶³duos, por¶em conservando os seus valores genot¶³picos quanto

ao marcador. Por outro lado, se n~ao houver QTLs ligados a regi~oes espec¶³¯cas do

genoma, o processo de aleatoriza»c~ao n~ao afetar¶a a distribui»c~ao da estat¶³stica usada

no teste. Decorre, ent~ao, que cada amostra obtida no processo de aleatoriza»c~ao

¶e essencialmente uma amostra da distribui»c~ao sob H0: Retirando-se N amostras e

calculando-se o valor da estat¶³stica teste para cada amostra, obt¶em-se a distribui»c~ao

emp¶³rica dessa estat¶³stica teste sob H0. Os autores comentam que o processo de

aleatoriza»c~ao pode ser utilizado para a constru»c~ao de dois tipos de teste, os testes

individuais (pontuais) ou o teste conjunto (todo o genoma).

Para determina»c~ao do ponto de corte (\threshold"), que garantir¶a um

n¶³vel de signi¯cância ® em cada um dos testes individuais, basta ordenar os N valores

da estat¶³stica teste, obtidos para cada ponto a ser testado, e tomar o 100(1-®) per-

centil desses valores como ponto de corte do teste, para aquela determinada marca.
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J¶a o ponto de corte, que proporcionar¶a um n¶³vel de signi¯cância genômico ®¤, pode

ser obtido tomando o valor m¶aximo da estat¶³stica teste obtida dentre todos os pontos

do genoma, em cada uma das N aletoriza»c~oes. O 100(1- ®¤) percentil desses valores

ser¶a, assim, o ponto de corte para cada teste pontual, que proporcionar¶a um n¶³vel

de signi¯cância genômico ®¤.

Para contornar alguns dos problemas encontrados nos testes de com-

para»c~oes m¶ultiplas, Benjamin & Hocheberg (1995) propuseram controlar a \raz~ao de

falsas descobertas" (FDR \false discovery rate"), de¯nida como sendo a propor»c~ao

de hip¶oteses nulas (H0) verdadeiras, entre as hip¶oteses nulas rejeitadas, ou seja, a

propor»c~ao de erros devidos µa falsa rejei»c~ao de H0, tamb¶em chamada propor»c~ao de

falsos positivos.

Para melhor compreens~ao desse teste, considere-se que sejam testadas

t hip¶oteses H0, das quais um determinado n¶umero (t0) sejam verdadeiras, e que R

das t hip¶oteses foram rejeitadas. A tabela 11 resume a situa»c~ao apresentada

Nessa tabela, R e t s~ao vari¶aveis observ¶aveis, U,V,S,W e t0 s~ao vari¶aveis

aleat¶orias n~ao observ¶aveis. Em termos dessas vari¶aveis aleat¶orias, o n¶³vel de signif-

icância genômico, ou FWER (\familywise error rate"), como de¯nido pelos autores,

¶e P(V ¸ 1) .

A propor»c~ao de erros devidos µa falsa rejei»c~ao de H0 (propor»c~ao de falsos

positivos) ¶e dada pela vari¶avel aleat¶oria Q = V
V +S

= V
R

; naturalmente, de¯ne-se Q

= 0, quando R = 0. Q ¶e uma vari¶avel aleat¶oria n~ao observ¶avel. Assim, de¯ne-se a

Tabela 11. N¶umero de erros cometidos ao se testarem t hip¶oteses

N~ao Rejeitadas Rejeitadas Total

H0 verdadeiras U V t0

H0 falsas W S t-t0

Total t-R R t
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FDR, Qe; como sendo a esperan»ca matem¶atica de Q, isto ¶e, Qe = E
£

V
V +S

¤
= E

£
V
R

¤
De acordo com Benjamin e Hocheberg (1995), duas propriedades dessa

raz~ao de erros decorrem imediatamente:

1. Se todas as hip¶oteses H0 forem verdadeiras, a FDR ¶e equivalente a FWER,

nesse caso, S = 0 e V = R. Portanto, se V = 0 ) Q = 0 e se V > 0 ) Q = 1,

ocasionando P(V ¸ 1) = E(Q) = Qe. Desse modo, controlar a FDR implica,

a grosso modo, controlar a FWER.

2. Quando t0 < t; a FDR ¶e menor do que ou igual a FWER; neste caso, se V

> 0 decorre que V=R ∙ 1; ocasionando Â(v¸1) ¸ Q: Aplicando o operador

Esperan»ca em ambos os lados, tem-se: P(V ¸ 1) ¸ Qe: Resulta da¶³ que

qualquer procedimento que controle a FWER tamb¶em controlar¶a a FDR. No

entanto, se um procedimento controlar apenas a FDR, ele poder¶a ser menos

restritivo, e um ganho em poder dever¶a ser esperado. Em particular, quanto

maior o n¶umero de hip¶oteses falsas, maior tende as ser S, e, conseqÄuentemente,

a diferen»ca entre as raz~oes de erros (FDR e FWER). Decorre, pois, que o

potencial de aumento do poder ¶e tanto maior quanto maior for o n¶umero de

hip¶oteses falsas. Em an¶alise de QTLs, isso equivale a dizer que quanto maior

o n¶umero de QTLs segregando, maior ser¶a o poder.

Controlar a vari¶avel aleat¶oria Q em cada teste ¶e muito desej¶avel.

Por¶em isso ¶e imposs¶³vel, pois, se t0 = t e se ao menos uma ¶unica hip¶otese for

rejeitada, V/R =1 e Q n~ao poder¶a ser controlada. Controlar V=R j R > 0

apresenta o mesmo problema, ou seja, ¶e igual a um, na mesma situa»c~ao; con-

seqÄuentemente, E(V=R j R > 0) n~ao pode ser controlada. A FDR ¶e, ent~ao,

P (R > 0)E(V=R j R > 0), que pode ser controlado, como demonstrado por Ben-

jamin & Hocheberg (1995) .

O procedimento para determinar o ponto de corte em testes m¶ultiplos,

controlando a FDR, pode ser realizado do seguinte modo (Benjamin & Hocheberg,

1995): para cada uma das hip¶oteses a serem testadas H01;H02 ; :::; H0t , obter o valor
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da estat¶³stica teste e o correspondente valor de p (probabilidade sob a hip¶otese H0;

de obter um valor igual ou superior ao encontrado para estat¶³stica teste), P1, P2,

..., Pt. Em seguida, ordenar os valores Pi: Seja P(1), P(2), ..., P(t) os valores de P

ordenados e H0(i)
a hip¶otese correspondente. De¯nindo q =

tP(i)

i
; a FDR pode ser

controlada em um n¶³vel q¤, determinando o maior i, para o qual:

q¤ ¸ tP(i)

i
: (38)

A t¶³tulo de ilustra»c~ao do procedimento, considere-se o exemplo apre-

sentado por Benjamin & Hocheberg (1995), em que foram realizados 15 testes de

hip¶oteses, e que os P(i)s, ordenados, tenham sido: 0,0001; 0,0004; 0,0019; 0,0095;

0,0201; 0,0278; 0,0298; 0,0344; 0,0495; 0,3240; 0,4262; 0,5719; 0,6528; 0,7590; 1,0000.

Considere-se, ainda, que se deseje obter um n¶³vel de signi¯cância con-

junto, ®¤ = 0; 05, que equivale a uma FDR de 5%, caso todas as hip¶oteses sejam

verdadeiras; tem-se que:

q¤ = 0; 05 ) 0; 05 ¸ 15P(i)

i
:

Assim, para P(4) = 0; 0095 ) 0; 05 ¸ 0; 0356; P(5) = 0; 0201 ) 0; 05 ∙

0; 0603; portanto, devem-se rejeitar todas as hip¶oteses com p-valores menores ou

iguais a 0,0095.

Weller et al. (1996) compararam a utiliza»c~ao da FDR versus o con-

trole do n¶³vel e signi¯cância individual e conjunto, utilizando a metodologia de

aleatoriza»c~ao proposta por Churchil & Doerge (1994). Utilizaram dados referen-

tes µa produ»c~ao de 1400 vacas US Holstein, ¯lhas de 17 touros, genotipadas para

26 microssat¶elites, e conclu¶³ram que, ao se controlar a FDR, o n¶umero e hip¶oteses

rejeitadas, isto ¶e, o n¶umero de QTLs detectados, ¶e uma fun»c~ao do n¶umero atual de

QTLs segregando na popula»c~ao, o que n~ao ocorre quando se controlam os n¶³veis de

signi¯cância conjunto ou individual. A FDR pode ser controlada mesmo para testes

correlacionados e pode ser, tamb¶em, controlada no mesmo n¶³vel, quer para todo o
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genoma ou parte deste. Os autores sugerem que a FDR seja utilizada para uma

varredura inicial do genoma µa procura de QTLs.

Em an¶alises de liga»c~ao gênica, o n¶³vel de signi¯cância dos testes ¶e

escolhido de modo que seja baixa a propor»c~ao de falsos positivos, dentre os resulta-

dos signi¯cativos. Soutthey & Fernando(1996) defendem a utiliza»c~ao dessa mesma

¯loso¯a, para detec»c~ao de QTLs, e a¯rmam que uma vantagem dessa t¶ecnica ¶e o

fato de que o n¶³vel de signi¯cância e o poder do teste independem do n¶umero de

testes realizados (t), como demonstrado a seguir, utilizando um modelo de regress~ao

m¶ultipla em um retrocruzamento (Soutthey & Fernando, 1996)

Considere-se um retrocruzamento obtido a partir de duas linhagens, A

e B. Cujos resultados podem ser analisados pelo seguinte modelo(Zeng, 1993):

yi = ¯0 + XLi¯L + XCi¯C + XRi¯R + ei;

em que:

yi ¶e o valor observado do i-¶esimo indiv¶³duo, quanto ao car¶ater em

quest~ao;

¯0 ¶e o intercepto;

¯L; ¯C ; ¯R s~ao os coe¯cientes de regress~ao para as três marcas;

XLi; XCi e XRi s~ao vari¶aveis dummy, assumindo os valores 0 ou 1,

dependendo se o gen¶otipo do marcador for heterozig¶otico ou homozig¶otico;

C ¶e o marcador central, L e R s~ao os marcadores °anqueadores, situa-

dos µa esquerda e direita de C, respectivamente;

ei ¶e o erro associado µa observa»c~ao yi :

Como demonstrado por Zeng (1993), ¯C ¶e diferente de zero, somente se

existir um QTL entre L e R; portanto, testar a hip¶otese de n~ao existência de QTL, no

intervalo °anqueado por L e R, equivale a testar H0 : ¯C = 0. Dada a localiza»c~ao e a

magnitude de um QTL, o poder para este teste ¶e calculado por P (Z < Z®
2
¡ ¯C

¾¯
), em

que Z ¶e a vari¶avel normal padronizada, Z®
2

¶e o valor cr¶³tico para um teste bilateral

no n¶³vel de signi¯cância ® , e ¾¯ ¶e o desvio padr~ao da estimativa de ¯C :
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De acordo com Morton (1955), citado por Soutthey & Fernando (1996),

a propor»c~ao de falsos positivos entre resultados signi¯cativos para um intervalo i(pi)

¶e dada por:

pi =
®i Pr(H0i)

®i Pr(H0i) + Pr(Hai)
~Pi

(39)

em que:

®i ¶e o n¶³vel de signi¯cância,

Pr(H0i) ¶e a probabilidade a priori da hip¶otese de nulidade,

Pr(Hai) ¶e a probabilidade a priori da hip¶otese alternativa, e

~Pi ¶e o poder m¶edio do teste sobre a localiza»c~ao do QTL no intervalo.

Se t intervalos forem testados em um \screening" genômico, a pro-

por»c~ao genômica de falsos positivos entre os resultados signi¯cativos ser¶a:

p =

tP
i=1

®i Pr(H0i)

tP
i=1

(®i Pr(H0i) + Pr(Hai) ~Pi):

(40)

Assumindo a mesma informa»c~ao a priori, n¶³vel de signi¯cância e poder

m¶edio para cada intervalo, p reduz-se a:

p =
t®i Pr(H0)

t(® Pr(H0) + Pr(Ha) ~P )
(41)

que claramente independe do n¶umero de intervalos testados (t).

Soutthey & Fernando (1996) obtiveram os valores de p em diferentes

situa»c~oes, utilizando simula»c~ao computacional de dados. Para tanto, assumiram um

genoma de 30 Morgans, o qual foi dividido em k intervalos igualmente espa»cados, nos

quais QTLs foram aleatoriamente distribu¶³dos, sob a restri»c~ao de que um intervalo

n~ao poderia conter mais de um QTL. A Pr(Ha) foi calculada como sendo o n¶umero de

QTLs dividido por k, e Pr(H0) = 1¡Pr(Ha): No c¶alculo de ~P , os autores assumiram
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a ausência de interferência, QTLs de iguais tamanhos, e todas as localiza»c~oes de um

QTL, em um intervalo equiprov¶aveis. Variando a herdabilidade do car¶ater, n¶umero

de progênies e n¶³vel de signi¯cância, conclu¶³ram que tanto o erro tipo I quanto o

tipo II devem ser baixos, para manter o valor de p em n¶³veis aceit¶aveis e manter

um poder de detec»c~ao de QTLs adequado. N~ao foi encontrado um n¶³vel de signif-

icância ¶unico que fosse apropriado a todas as situa»c~oes, devido µa redu»c~ao no poder,

principalmente, nos casos em que herdabilidade ¶e baixa, e utilizou-se um pequeno

n¶umero de progênies. Para um n¶umero grande de progênies, muitas das pressu-

posi»c~oes tornaram-se sem importância, incluindo o n¶umero de QTLs e a magnitude

dos efeitos individuais dos QTLs. A grande vantagem de controlar a propor»c~ao de

falsos positivos ¶e que o mesmo n¶³vel de signi¯cância pode ser usado para os testes

simples ou m¶ultiplos, pois o poder do teste independe do n¶umero de testes realizados,

o que n~ao ocorre quando se controla a probabilidade de erro tipo I.

Al¶em do n¶³vel de signi¯cância, outro aspecto que deve ser considerado,

na an¶alise de QTLs, refere-se ao m¶etodo biom¶etrico a ser utilizado, pois a associa»c~ao

marcador-QTL pode ser testada por meio de um teste t ou an¶alise de variância, para

cada marca individualmente, ou via um modelo de regress~ao m¶ultipla, incluindo to-

das as marcas, empregando um procedimento de elimina»c~ao de vari¶aveis, como o

\forward", o \backward" ou o \stepwise", para o descarte das marcas n~ao informa-

tivas.

O procedimento \forward" ¶e iniciado considerando o modelo s¶o como o

intercepto, em seguida, procura-se o \melhor" submodelo pela inser»c~ao de regressores

(marcas) ao modelo, uma de cada vez. A primeira marca a ser adicionada ao modelo

ser¶a aquela que apresentar maior correla»c~ao simples com a vari¶avel resposta (y),

por exemplo, a marca 1 (m1). A segunda marca candidata a ser inclu¶³da no modelo

ser¶a aquela que apresentar maior correla»c~ao com y, ajustado para o efeito da primeira

marca (ŷ = x¯), denominada correla»c~ao parcial (rx;y:m1): Suponha-se que, no segundo

passo, a marca que apresentou maior correla»c~ao parcial com y foi a marca 2 (m2).

Esta marca ser¶a inclu¶³da no modelo se o valor da estat¶³stica f :
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f =
SQRes¶{duo(m2 j m1)

QMRes¶{duo(m1; m2)
(42)

exceder a um valor f a um determinado n¶³vel de signi¯cância. Em seguida, repete-se

o processo at¶e que nenhuma outra marca seja signi¯cativa.

Uma desvantagem desse procedimento ¶e que, ap¶os uma marca ser in-

clu¶³da no modelo, ela n~ao pode ser retirada, e, muitas vezes, ap¶os a entrada de

outra marca, sua informa»c~ao torna-se redundante, devido µa alta correla»c~ao entre as

mesmas.

O procedimento \forward" ¶e iniciado com um modelo sem nenhuma

marca, inserindo-se marcas a cada passo, j¶a o \backward" atua em sentido oposto,

isto ¶e, inicia-se com um modelo que inclui todas as t marcas candidatas. A cada

passo, a estat¶³stica f parcial ¶e calculada para cada marca, como se ela tivesse sido

a ¶ultima inclu¶³da no modelo pelo processo \forward". O menor desses valores de f

parcial ¶e, ent~ao, comparado com o valor fsa¶{da, e, se o valor de f parcial for menor

que fsa¶{da; a marca associada ¶e eliminada do modelo. Em seguida, um modelo com

as t-1 vari¶aveis restantes ¶e ajustado, e repete-se o processo at¶e que nenhuma marca

seja mais eliminada.

O procedimento de elimina»c~ao de vari¶aveis \backward" ¶e considerado

muito bom, sendo defendido por pesquisadores que desejam veri¯car o efeito da

inclus~ao de todas as marcas no modelo. Por¶em, como o procedimento inicia-se com o

modelo completo, nos seus primeiros passos, podem existir poucos graus de liberdade

para o denominador da estat¶³stica f , o que n~ao ¶e estatisticamente desej¶avel.

O procedimento \stepwise" ¶e uma modi¯ca»c~ao do \forward", no qual,

a cada passo, todas as marcas previamente inclu¶³das no modelo s~ao testadas via a

estat¶³stica F parcial, para sua permanência. Desse modo, um marcador previamente

adicionado ao modelo pode ser eliminado em um passo subseqÄuente, por ter-se tor-

nado redundante devido µa inclus~ao de outro(s) marcador(es). Veri¯ca-se, portanto,

que, no procedimento \stepwise", ¶e necess¶aria a de¯ni»c~ao de dois F, um para entrada

de marcas no modelo, Fentrada; e outro para sua permanência, Fsa¶{da. Manipulando os
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n¶³veis de signi¯cância para entrada de vari¶aveis no modelo e para sua permanência,

o pesquisador possui um maior controle sobre o m¶etodo. Por meio da escolha ade-

quada dos n¶³veis de signi¯cância para entrada e sa¶³da de vari¶aveis do modelo, o

procedimento \stepwise" pode conduzir ao mesmo modelo obtido pelo \backward",

muito embora todos os m¶etodos descritos tendam a conduzir a \melhores" modelos

diferentes.

Kao et al. (1999), ao apresentarem o m¶etodo de mapeamento por

intervalo (\multiple interval mapping"), advogam o uso da metodologia \stepwise",

utilizando o teste da raz~ao de verossimilhan»ca para escolha das marcas que entrar~ao

no processo de mapeamento, uma vez que ¶e computacionalmente invi¶avel fazer o

mapeamento m¶ultiplo com um n¶umero elevado de marcas.

Maiores informa»c~oes sobre procedimentos para sele»c~ao de vari¶aveis em

regress~ao m¶ultiplas s~ao dadas por Montgomery & Peck (1992)

3.2 Metodologia

Para avaliar o poder de detec»c~ao de QTLs, da an¶alise de marcas simples

realizada por meio de regress~ao linear m¶ultipla, empregando o procedimento \step-

wise" para sele»c~ao das marcas, com procedimentos baseados em testes m¶ultiplos,

utilizando os crit¶erios FDR e de Bonferroni para determina»c~ao n¶³vel de signi¯cância

conjunto (®¤), simulou-se uma esp¶ecie hipot¶etica com quatro cromossomos de um

Morgan cada. Em cada cromossomo, foram distribu¶³das, sistematicamente, a partir

da origem, 11 marcas espa»cadas de 10 cM entre si. De acordo com Bearzoti (1997),

a distribui»c~ao sistem¶atica das marcas, ao inv¶es de aleat¶oria, justi¯ca-se pelo fato de,

em uma situa»c~ao real, os marcadores moleculares serem, em geral, escolhidos den-

tre os dispon¶³veis nos mapas de liga»c~ao, cobrindo todo o genoma da maneira mais

homogênea poss¶³vel.

O espa»camento de 10 cM entre as marcas foi adotado com base em

Darvasi et al. (1993), que avaliaram, via simula»c~ao computacional de dados, o poder
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de detec»c~ao de QTLs do teste t para marcas simples e do mapeamento por inter-

valo, em fun»c~ao do espa»camento entre as marcas utilizadas e conclu¶³ram n~ao haver

diferen»ca para espa»camentos inferiores a 10 cM e que ocorreu apenas um pequeno

decr¶escimo no poder, quando o espa»camento saltou de 10 cM para 20 cM.

O delineamento gen¶etico utilizado, no presente trabalho, foi uma

gera»c~ao F2, obtida a partir do cruzamento de duas linhagens homozig¶oticas comple-

tamente contrastantes. Para obten»c~ao dos gen¶otipos das progênies F2; considerou-se

que: as permutas gênicas (crossing over) ocorrem ao acaso e n~ao h¶a interferência.

Desse modo, como cada cromossomo possui um Morgan, o n¶umero de permutas

gênicas por cromossomo segue uma distribui»c~ao Poisson com m¶edia um. Esse n¶umero

de permutas gênicas (Nc) foi obtido por:

Nc = P ¡1(U); (43)

em que:

U ¶e um n¶umero aleat¶orio com distribui»c~ao uniforme [0,1]

P ¡1 ¶e a inversa da distribui»c~ao Poisson com m¶edia um.

A posi»c~ao na qual ocorreu o crossing over foi dada por L = 100U:

O modelo utilizado para simula»c~ao dos valores fenot¶³picos dos in-

div¶³duos (yi) foi:

yi = ¹ +

gX
t=1

atxt(i) +

gX
t=1

dt(1¡ x2
t(i)) + ei; (44)

em que:

yi ¶e o fenot¶³pico do i-¶esimo indiv¶³duo, i = 1, 2, ...,n;

¹ ¶e a m¶edia geral;

g ¶e o n¶umero de QTLs controlando o car¶ater;

at ¶e o efeito aditivo do t-¶esimo QTL;

xt(i) ¶e uma vari¶avel codi¯cadora do gen¶otipo do t-¶esimo QTL, assu-

mindo os valores -1, 0 e 1, para os gen¶otipos qq, Qq e QQ, respectivamente;
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dt ¶e o desvio de dominância do t-¶esimo QTL;

ei ¶e o erro aleat¶orio.

Os erros foram simulados com distribui»c~ao normal de m¶edia Á = 0 e

variância ¾2. Esses efeitos foram obtidos por:

ei = ©¡1Ui¾; (45)

em que:

©¡1 representa a distribui»c~ao normal acumulada inversa;

Ui ¶e um n¶umero aleat¶orio com distribui»c~ao uniforme [0,1].

Na simula»c~ao do car¶ater quantitativo, consideraram-se as seguintes

situa»c~oes quanto ao controle gen¶etico deste:

1. Car¶ater controlado por um ¶unico QTL, com efeito aditivo a = 1 e dominância

d = 0, localizado a 20 cM do in¶³cio do cromossomo 1, estando completamente

ligado a uma marca;

2. Car¶ater controlado por três QTLs independentes com efeitos aditivos a = 1 e

dominância d = 0. localizados a 20 cM do in¶³cio dos cromossomos 1, 2 e 3,

estando cada um completamente ligado a uma marca;

3. Car¶ater controlado por 8 QTLs, com efeitos aditivos a = 1 e dominância d = 0,

estando dois localizados no cromossomo 1, a 20 cM e 40 cM da origem deste,

dois no cromossomo 2, a 20 cM e 50 cM do in¶³cio do mesmo, 2 no terceiro

cromossomo, a 20 cM e 60 cM do in¶³cio e dois no quarto, a 20 cM e 70 cM

do in¶³cio do mesmo, estando cada um dos oito QTLs completamente ligados a

uma determinada marca, e que se encontravam ligados em fase de associa»c~ao;

4. Car¶ater controlado por 8 QTLs, localizados nas mesmas posi»c~oes dos QTLs do

item anterior, por¶em com QTLs localizados no mesmo cromossomo estando em

fase de repuls~ao.

Para cada situa»c~ao, consideraram-se ainda quatro valores de herdabili-

dade, h2 = 0; 10, h2 = 0; 25, h2 = 0; 50 e h2 = 0; 75 e três tamanhos de experimentos,
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a saber: experimentos constitu¶³dos por 50, 100 e 200 indiv¶³duos F2. Para cada uma

dessas 48 condi»c~oes, simularam-se 500 experimentos, os quais foram submetidos µa

an¶alise de marcas simples, utilizando os procedimento \stepwise", FDR e de Bonfer-

roni.

O procedimento \stepwise" foi realizado considerando todo o genoma

simultaneamente, tendo sido adotados os n¶³veis de signi¯cância de 0,15 para entrada

de uma vari¶avel (marca) no modelo e 0,05 para sua permanência.

Para os crit¶erios FDR e Bonferroni, realizou-se uma an¶alise de

regress~ao linear simples, com o teste da hip¶otese H0 : ¯1 = 0 para cada marca,

totalizando 44 testes por experimento. Para decis~ao quanto µa rejei»c~ao da hip¶otese

H0, adotou-se, no caso do crit¶erio FDR, uma freqÄuência de falsos positivos igual a

0,05, e, no de Bonferroni, um n¶³vel de signi¯cância conjunto de 0,05, que ¶e obtido,

considerando-se o n¶³vel de signi¯cância individual (por teste) de 0,00165.

O poder de um teste ¶e a probabilidade que o teste apresenta de rejeitar

uma hip¶otese H0 falsa, deste modo, o poder de cada metodologia foi calculado como

sendo a freqÄuência relativa de hip¶oteses H0 rejeitadas na posi»c~ao em que os QTLs se

localizavam.

3.3 Resultados e Discuss~ao

Na Figura 12, encontram-se apresentadas as freqÄuências relativas de

hip¶oteses H0 rejeitadas, pelos procedimentos \stepwise", FDR e Bonferroni em 500

experimentos, em fun»c~ao da herdabilidade do car¶ater e n¶umero de indiv¶³duos avali-

ados, para um car¶ater controlado por um ¶unico QTL. Lembrando que a hip¶otese

H0, aqui testada, refere-se a ausência de QTL ligado µa marca em quest~ao, e que,

na simula»c~ao desse car¶ater, considerou-se este sendo controlado por um ¶unico QTL,

localizado a 20 cM da origem do cromossomo 1, essa freqÄuência relativa ¶e, ent~ao,

nesta posi»c~ao do cromossomo, o poder do teste, e, nas demais posi»c~oes, a freqÄuência

de falsos positivos ou probabilidade de identi¯ca»c~ao de QTLs fantasmas.
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Figura 12 - FreqÄuência relativa de hip¶oteses rejeitadas, pelos procedimentos \step-

wise", FDR e Bonferroni em 500 experimentos, em fun»c~ao da herda-

bilidade do car¶ater e n¶umero de indiv¶³duos avaliados, para um car¶ater

controlado por um ¶unico QTL. Q representa a localiza»c~ao do QTL.

Nessa Figura, veri¯ca-se que, quando se utilizou uma gera»c~ao F2, para

an¶alise de um car¶ater com herdabilidade igual a 0,10, o procedimento \stepwise"

mostrou-se mais poderoso que os procedimentos baseados em testes m¶ultiplos, uti-

lizando tanto o crit¶erio FDR, quanto o de Bonferroni, que n~ao diferiram entre si

quanto ao poder de detec»c~ao do QTL. Essa superioridade, em poder, do procedi-

mento \stepwise" ¶e tanto maior quanto menor o n¶umero de indiv¶³duos avaliados,

uma vez que, nos experimentos com 50 indiv¶³duos o poder m¶edio observado foi de

0,33 para o \stepwise", 0,12 para o FDR e 0,14 para o Bonferroni, mostrando uma

superioridade, em poder, de 0,20 do primeiro procedimento em rela»c~ao µa m¶edia dos

demais. Nos experimentos com 100 indiv¶³duos, a superioridade do procedimento

\stepwise" sobre os demais foi de 0,19, visto que o poder de detec»c~ao de QTLs foi

de 0,58 para o \stepwise", 0,40 para FDR e 0,38 para o crit¶erio de Bonferroni. Essa
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superioridade caiu para 0,16 nos experimentos com 200 indiv¶³duos.

Outro fato digno de nota refere-se ao ganho em poder, ao se aumentar

o n¶umero de indiv¶³duos de 50 para 100, que foi de 0,24 no procedimento \stepwise",

0,15 no caso do crit¶erio FDR e 0,10 no Bonferroni. J¶a, ao passar de 100 para

200 indiv¶³duos, os ganhos n~ao foram t~ao expressivos, sendo de apenas 0,005 para

o procedimento \stepwise", 0,01 para o FDR e 0,02 para o crit¶erio de Bonferroni.

Veri¯ca-se, nesta situa»c~ao, (h2 = 0; 10), que o procedimento de sele»c~ao de vari¶aveis

\stepwise" deve ser preferido em rela»c~ao aos testes m¶ultiplos, utilizando tanto o

crit¶erio FDR, quanto o de Bonferroni, para a detec»c~ao de QTLs, e que o aumento de

100 para 200 indiv¶³duos avaliados n~ao promover¶a um ganho signi¯cativo no poder

de detec»c~ao de QTLs, que ¶e baixo (0,58).

Para um car¶ater com herdabilidade igual a 0,25, as três metodologias

apresentaram-se equivalentes, com poder igual a 0,72, no caso de serem avaliados 50

indiv¶³duos, 0,96 com 100 indiv¶³duos e 1,00 com 200 indiv¶³duos. Para um car¶ater com

herdabilidade de 0,50, ou 0,75, n~ao foi observada nenhuma diferen»ca, entre as três

metodologias estudadas, quanto ao poder de detec»c~ao do QTL, que foi igual a um,

mesmo ao se avaliarem apenas 50 indiv¶³duos. Por¶em o poder dos crit¶erios FDR e de

Bonferroni foi maior, para as marcas mais distantes da real posi»c~ao do QTL. Pois,

enquanto para as duas marcas adjacentes µa posi»c~ao do QTL, localizadas, respectiva-

mente, a 10 cM a direita e a 10 cM µa esquerda do QTL, o poder do procedimento

\stepwise" caiu para pr¶oximo de 0,05, esse n¶³vel s¶o foi atingido pelos procedimentos

FDR e Bonferroni na ¶ultima marca do cromossomo, situada a 80 cM do QTL, sendo

que, para o car¶ater com herdabilidade igual a 0,75, o n¶³vel m¶³nimo atingido pelo

crit¶erio FDR foi em torno de 0,10 nos experimentos com 50 indiv¶³duos e 0,20 nos

com 100 indiv¶³duos e 200 indiv¶³duos. Essa discordância do procedimento \stepwise"

¶e inerente µa sua concep»c~ao, pois esse procedimento tem por princ¶³pio descartar todas

marcas que sejam redundantes. Como sabidamente s¶o existe um QTL nesse genoma,

uma ¶unica marca (a mais pr¶oxima do QTL) ¶e su¯ciente para descrever seu compor-

tamento; em raz~ao disso, ¶e que o poder do procedimento \stepwise" cai bruscamente
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para as marcas adjacentes µa marca µa qual o QTL se encontra completamente ligado,

o que ¶e uma grande vantagem dessa metodologia em rela»c~ao aos demais crit¶erios

estudados.

Como pode ser veri¯cado na Figura 13, essas mesmas considera»c~oes

s~ao v¶alidas quando o car¶ater for controlado por 3 QTLs independentes e de iguais

efeitos, com a ressalva de que, neste caso, cada QTL contribui com 1
3

da variância

gen¶etica do car¶ater e, conseqÄuentemente, com 1
3

da herdabilidade do mesmo. Deste

modo, tem-se que, para um car¶ater com herdabilidade 0,10, controlado por 3 QTLs

independentes, a herdabilidade associada cada QTL ¶e de 0,033.
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Figura 13 - FreqÄuência relativa de hip¶oteses rejeitadas, pelos procedimentos \step-

wise", FDR e Bonferroni em 500 experimentos, em fun»c~ao da herda-

bilidade do car¶ater e n¶umero de indiv¶³duos avaliados, para um car¶ater

controlado por três QTLs independentes. Q representa a localiza»c~ao do

QTL.

Para o car¶ater com herdabilidade 0,10, veri¯ca-se, na Figura 13, que

o poder de detec»c~ao ¶e muito baixo, mesmo avaliando-se 200 indiv¶³duos, sendo que,
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nesta situa»c~ao, o maior poder foi de apenas 0,45, alcan»cado pelo procedimento \step-

wise", mostrando que, em mais de metade dos experimentos, n~ao se conseguiu de-

tectar esse QTL. Por¶em esse poder aumentou consideravelmente com o aumento da

herdabilidade, passando para 0,93, quando a herdabilidade foi de 0,25, tendo sido

esse valor obtido pelo crit¶erio FDR, vindo o procedimento \stepwise" logo em segui-

da com poder igual 0,81. Apesar de ter apresentado um poder ligeiramente inferior

ao do FDR, o procedimento \stepwise" continua a apresentar a grande vantagem

de identi¯car apenas a marca mais pr¶oxima ao QTL. Esses resultados mostram a

necessidade incontest¶avel da utiliza»c~ao de um n¶umero elevado de indiv¶³duos, pelo

menos 200.

No caso de um car¶ater controlado por oito QTLs, de iguais efeitos,

ligados dois a dois, em fase de associa»c~ao, observa-se, na Figura 14, que o procedi-

mento FDR, apresentou-se mais poderoso que os demais, principalmente quando se

considerou um car¶ater de baixa herdabilidade (h2 = 0; 10); por¶em, n~ao foi capaz de

diferenciar os dois QTLs, mesmo quando estes estavam separados por uma distância

maior (50 cM), o que n~ao ocorreu com o procedimento \stepwise". Este ¶ultimo,

apesar de menos poderoso, foi capaz de distinguir os dois QTLs, independentemente

da distância entre os mesmos.

Veri¯ca-se, na Figura 15, que, considerando os mesmos QTL's do caso

anterior, por¶em ligados em fase de repuls~ao, os crit¶erios FDR e Bonferroni apresen-

taram poder de detec»c~ao muito inferiores ao procedimento \stepwise", sendo que

as duas primeiras metodologias s¶o se aproximaram da ¶ultima, em termos de poder,

quando o car¶ater sob an¶alise apresentou herdabilidade igual a 0,75, e, mesmo assim,

utilizando-se 200 indiv¶³duos e estando os QTLs bem distantes entre si, isto ¶e, a uma

distância maior ou igual a 40 cM.

No caso dos caracteres de baixa herdabilidade (h2 = 0; 10 e h2 = 0; 25),

o poder dos crit¶erios FDR e Bonferroni foi desprez¶³vel, mesmo ao se utilizarem 200

indiv¶³duos, sendo terminantemente desaconselh¶avel o uso dessas duas metodologias

para detec»c~ao de QTLs, nesta situa»c~ao, o mesmo ocorrendo com o procedimento
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Figura 14 - FreqÄuência relativa de hip¶oteses rejeitadas, pelos procedimentos \step-

wise", FDR e Bonferroni em 500 experimentos, em fun»c~ao da herda-

bilidade do car¶ater e n¶umero de indiv¶³duos avaliados, para um car¶ater

controlado por 8 QTLs de iguais efeitos, ligados dois a dois em fase de

associa»c~ao. Q representa a localiza»c~ao do QTL.

\stepwise", nos experimentos com 50 e 100 indiv¶³duos. J¶a ao se utilizarem 200 in-

div¶³duos, o procedimento \stepwise" apresentou um ganho em poder, que foi de 0,16

para os QTLs mais pr¶oximos e 0,31 para os mais distantes, o que poderia indicar uma

possibilidade de maiores ganhos, com o aumento do n¶umero de indiv¶³duos. Por¶em,

aumentando o n¶umero de indiv¶³duos avaliados para 400, o poder do procedimento

\stepwise" para os dois QTL's mais pr¶oximos entre si foi de 0,15. Veri¯ca-se, assim,

que o aumento do n¶umero de indiv¶³duos n~ao alterou o poder.

Para o car¶ater com herdabilidade 0,50, o poder de detec»c~ao de QTLs

do procedimento \stepwise" foi de 0,41, para os QTL's mais pr¶oximos e 0,72 para os

mais distantes, quando se avaliaram 200 indiv¶³duos, e bem inferiores a esses valores,

ao utilizar-se um n¶umero menor de indiv¶³duos. Considerando um car¶ater com her-
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Figura 15 - FreqÄuência relativa de hip¶oteses rejeitadas, pelos procedimentos \step-

wise", FDR e Bonferroni em 500 experimentos, em fun»c~ao da herda-

bilidade do car¶ater e n¶umero de indiv¶³duos avaliados, para um car¶ater

controlado por 8 QTLs, de iguais efeitos, ligados dois a dois em fase de

repuls~ao. Q representa a localiza»c~ao do QTL.

dabilidade igual a 0,75, o poder deste procedimento atingiu n¶³veis elevados, mesmo

se empregando 100 indiv¶³duos, sendo que, com a utiliza»c~ao de 200 indiv¶³duos, esse

poder foi de 0,93 para os dois QTL's mais pr¶oximos e 1 para os demais.

A literatura indica que os caracteres quantitativos s~ao controlados por

um grande n¶umero de QTLs (Goldman et al., 1994; Berke & Rocheford, 1995) , dos

quais, alguns pertencem a um mesmo grupo de liga»c~ao. Pode-se, portanto, concluir

que, sendo esses caracteres de baixa herdabilidade, ¶e desaconselh¶avel a utiliza»c~ao da

t¶ecnica de an¶alise de marcas simples, tanto pelo procedimento \stepwise", quanto

pelos crit¶erios FDR e de Bonferroni, para a detec»c~ao de QTLs. Essa a¯rma»c~ao

¶e fortalecida pelo fato de nas simula»c~oes realizadas terem sido considerados QTLs

completamente ligados a uma determinada marca, situa»c~ao que ¶e a mais favor¶avel
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poss¶³vel para o mapeamento, do ponto de vista de distância entre o QTL e a marca

estudada. Ali¶as, conforme mostrado por Darvasi et al. (1993), µa medida que o QTL

se localiza mais longe da marca, ocorre uma redu»c~ao no poder de detec»c~ao, redu»c~ao

que ¶e m¶axima, quando o QTL se localiza exatamente no meio do intervalo entre duas

marcas subseqÄuentes.

Uma alternativa para o mapeamento de QTL's, envolvidos no controle

de caracteres de baixa herdabilidade, ¶e a utiliza»c~ao de outras metodologias, como o

mapeamento por intervalo (Lande & Botstein, 1989). Por¶em Darvasi et al. (1993)

veri¯caram que o m¶etodo de mapeamento por intervalo apresentou apenas uma pe-

quena vantagem, em termos de poder de detec»c~ao de QTLs, em rela»c~ao µa an¶alise de

marcas simples, sendo que a grande vantagem desta, em rela»c~ao µa an¶alise de marcas

simples refere-se µa precis~ao na localiza»c~ao do QTL, no intervalo entre duas marcas

adjacentes. Portanto, na situa»c~ao aqui estudada, tamb¶em n~ao se espera nenhu-

ma vantagem desta metodologia, principalmente, devido ao fato dos QTLs estarem

completamente ligados a uma determinada marca. Pois, nesta situa»c~ao, as duas

metodologias s~ao an¶alogas, uma vez que, considerando uma freqÄuência de recombi-

na»c~ao nula entre o QTL e uma das marcas, ou seja, fazendo c1 = 0 nos modelos para

o mapeamento por intervalo de Lande & Botstein (1989) ou de Haley & Knott (1992),

estes se reduzem aos modelos de an¶alise marcas simples, considerando os m¶etodos de

estima»c~ao de m¶axima verossimilhan»ca no primeiro caso, e de m¶³nimos quadrados no

¶ultimo. O mesmo sendo v¶alido para o mapeamento por intervalo composto. (Jansen,

1992;1993 e Zeng, 1993;1994).

Veri¯ca-se, ent~ao, que os baixos poderes apresentados pelos m¶etodos

de mapeamento s~ao decorrentes da baixa herdabilidade dos car¶acteres sob an¶alise.

De¯nindo a herdabilidade como a raz~ao entre a variância gen¶etica e a variância

fenot¶³pica entre as unidades de sele»c~ao, isto ¶e:

h2 =
¾2

g

¾2
f

=
¾2

g

¾2
g + ¾2

r

(46)

em que:

¾2
g ¶e a variância gen¶etica;
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¾2 ¶e a variância ambiental e

r ¶e o n¶umero de repeti»c~oes, na qual as unidades de sele»c~ao foram

avaliadas.

Veri¯ca-se, em 46, que aumentando-se o n¶umero de repeti»c~oes (r),

aumenta-se a herdabilidade e, conseqÄuentemente, o poder de detec»c~ao de QTL's. A

t¶³tulo de exemplo, considere-se o car¶ater controlado por um ¶unico QTL, com efeito

aditivo igual a um. Nesse caso, tem-se que: ¾2
g ' 1

2
a2 = 0; 5. Para obten»c~ao de

h2 = 0; 10, considerou-se, na simula»c~ao, ¾2 = 4; 5. Nesta situa»c~ao, caso os indiv¶³duos

sejam avaliados em experimentos com repeti»c~oes, e considerando-se como unidade

de sele»c~ao/mapeamento o valor fenot¶³pico m¶edio de cada indiv¶³duo, os valores da

herdabilidade ser~ao: h2 = 0; 25, ao se utilizarem três repeti»c~oes e h2 = 0; 5, se

utilizarem nove. Nesse caso, pode-se observar, na ¯gura 12 que o poder de detec»c~ao,

no caso da avalia»c~ao de 200 indiv¶³duos, passar¶a de 0,60, quando n~ao se utilizarem

repeti»c~oes, para 0,98, ao se utilizarem três repeti»c~oes e um ao se utilizarem nove.

Como alertado anteriormente, os m¶etodos de mapeamento por inter-

valo constituem-se de um prcedimento de testes m¶ultiplos, nos quais, em um dado

intervalo entre duas marcas, v¶arios testes de hip¶oteses s~ao realizados. Nesse caso,

das três metodologias avaliadas, apenas os crit¶erios de FDR e de Bonferroni s~ao

aplic¶aveis. Uma observa»c~ao das ¯guras 12 a 15 mostra que, em geral, o crit¶erio FDR

apresentou-se mais poderoso que o de Bonferroni, devendo, portanto, ser preferido,

para o controle do n¶³vel de signi¯cância conjunto ao se realizar o mapemento de

QTL, utilizando m¶etodos de mapeamento por intervalo.

3.4 Conclus~oes

i. O procedimento baseado em regress~ao m¶ultipla, utilizando o procedimento \step-

wise" para sele»c~ao de vari¶aveis, foi mais poderoso, em identi¯car as marcas

associadas a QTL's, do que os procedimentos baseados em testes individuais,

utilizando tanto o crit¶erio FDR, quanto o de Bonferroni para o controle do n¶³vel

de signi¯cância conjunto.
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ii. Dentre os crit¶erios FDR e de Bonferroni, que s~ao aplic¶aveis µas metodologias de

mapeamento por intervalo, o primeiro apresentou-se em geral mais poderoso, de-

vendo, portanto, ser preferido para o controle do n¶³vel de signi¯cância conjunto.

iii. O poder de dete»c~ao de QTL's ¶e fun»c~ao direta da herdabilidade do car¶ater, po-

dendo ser aumentado, por meio do uso de um maior n¶umero de repeti»c~oes nos

experimentos para avalia»c~ao fenot¶³pica do car¶ater sob an¶alise.



4 PARTIC» ~AO DA VARIÂNCIA DA

INTERAC» ~AO GEN¶OTIPOS X AMBIENTES

EM EFEITOS EXPLICADOS PELOS MAR-

CADORES E DESVIOS

Resumo

Outro problema encontrado na an¶alise de QTL's refere-se µa abor-

dagem da intera»c~ao QTL's x ambientes. Neste contexto, apresentou-se uma par-

ti»c~ao da variância da intera»c~ao gen¶otipos x ambientes em efeitos explicados pelos

marcadores e desvios, a partir da qual obtiveram-se os estimadores da propor»c~ao da

variância gen¶etica (pm), e da variância da intera»c~ao gen¶otipos x ambientes (pms), ex-

plicadas pelos marcadores moleculares. Estes estimadores independem de desvios das

freqÄuências al¶elicas dos marcadores em rela»c~ao µas esperadas (1:2:1 em uma gera»c~ao

F2, 1:1 em um retrocruzamento, etc.), por¶em, apresentam uma alta probabilidade de

obten»c~ao de estimativas fora do intervalo param¶etrico, principalmente para valores

elevados destas propor»c~oes. Contudo, estas probabilidades podem ser reduzidas com

o aumento do n¶umero de repeti»c~oes e/ou de ambientes nos quais as progênies s~ao

avaliadas.
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Summary

A problem found in the QTL analysis refer to the QTL x environment

interaction. We consider this aspect by partitioning the genotype x environment in-

teraction variance in components explained by the molecular markers and deviations.

This alowed estimating the proportion of the genetic variance (pm), and genotype

x environment variance (pms), explained by the markers. These estimators do not

depend on the deviations of allelic frequencies of the markers in relation to the ex-

pected values (1:2:1 in a F2 generation, 1:1 in a backcross , etc). However, there is

a high probability of obtaining estimates out of the parametric range, specially for

high values of these proportion. Nevertheless, these probabilities can be reduced by

increasing the number of replications and/or environments where the progenies are

evaluated.

4.1 Introdu»c~ao

As modernas t¶ecnicas de obten»c~ao de marcadores moleculares per-

mitem aos geneticistas construir mapas gen¶eticos de alta densidade para qualquer

esp¶ecie vegetal de interesse. Associados a t¶ecnicas estat¶³sticas, esses mapas podem

ser utilizados para detec»c~ao, localiza»c~ao e estima»c~ao dos efeitos de locos contro-

ladores de caracteres quantitativos (QTLs). Desse modo, os marcadores moleculares

ligados a QTLs podem ser utilizados para aumentar a e¯ciência dos programas de

sele»c~ao, por meio da t¶ecnica denominada sele»c~ao assistida por marcadores molecula-

res (SAM). Lande & Thompson (1990) propuseram a realiza»c~ao da SAM, utilizando

um ¶³ndice que combina as informa»c~oes fenot¶³picas e moleculares, quanti¯cadas por

meio de um escore molecular, em propor»c~oes apropriadas. Neste procedimento, o

escore molecular pode ser obtido a partir dos valores preditos por um modelo de

regress~ao m¶ultipla, tendo como vari¶aveis preditoras o n¶umero de \alelos" para cada

loco marcador.O peso atribu¶³do a esse escore, no ¶³ndice de sele»c~ao, uma fun»c~ao da
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propor»c~ao da variância gen¶etica explicada pelos marcadores moleculares.

O coe¯ciente de determina»c~ao (r2) do modelo de regress~ao m¶ultipla,

utilizado na descri»c~ao genot¶³pica do car¶ater, pode ser tomado como estimador da pro-

por»c~ao da variância gen¶etica explicada pelos marcadores moleculares. Por¶em Bear-

zoti & Vencovsky (1998) argumentam que, devido ao fato de a esperan»ca matem¶atica

da soma de quadrados de regress~ao envolver componentes de variâncias gen¶eticos e

ambientais, este estimador pode n~ao ser muito adequado e apresentam um outro

estimador, baseado na parti»c~ao da variância gen¶etica em efeitos explicados pelos

marcadores e desvios.

De acordo com Wang et al. (1999), a intera»c~ao gen¶otipos x ambientes

tem apresentado um importante papel para os melhoristas e geneticistas quantita-

tivos, e que, com a utiliza»c~ao de marcadores moleculares e delineamento experimen-

tais adequados, essa intera»c~ao pode ser dissecada em seus componentes devido µa

intera»c~ao QTLs x ambientes, que s~ao de grande importância para os procedimentos

de SAM. Desse modo, prop~oe-se, no presente trabalho, uma extens~ao do estimador

da propor»c~ao variância gen¶etica explicada pelos marcadores moleculares apresenta-

do por Bearzoti & Vencovsky (1998), aplic¶avel a experimentos conduzidos em um

¶unico ambiente, para o caso de experimentos conduzidos em mais de um ambiente,

bem como uma parti»c~ao da variância da intera»c~ao gen¶otipos x ambientes em efeitos

explicados pelos marcadores moleculares e os seus desvios.

4.2 Metodologia

Apresenta-se uma extens~ao da parti»c~ao do componente de variância

gen¶etica (¾2
g), nos componentes explicados pelos marcadores moleculares (¾2

m) e

desvios (¾2
h), ou seja, ¾2

g = ¾2
m + ¾2

h, apresentada por Bearzoti & Vencovsky (1998),

que ¶e aplic¶avel a experimentos conduzidos em um ¶unico ambiente, µa situa»c~ao na qual

os gen¶otipos s~ao avaliados em mais de um ambiente. Al¶em deste desdobramento de

¾2
g , ¶e apresentada a correspondente parti»c~ao do componente de variância da intera»c~ao
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gen¶otipos x ambientes, isto ¶e, ¾2
gs = ¾2

ms + ¾2
hs.

Para tanto, considerou-se uma parti»c~ao ortogonal, via regress~ao linear

m¶ultipla, da soma de quadrados de gen¶otipos em soma de quadrados de marcadores

e desvios, bem como da soma de quadrados da intera»c~ao gen¶otipos x ambientes em

soma de quadrados da intera»c~ao marcadores x ambientes e desvios x ambientes, como

esquematizado na tabela 12.

Tabela 12. Esquema da an¶alise de variância, com a parti»c~ao das somas de quadra-

dos de gen¶otipos e da intera»c~ao em soma de quadrados de marcadores,

desvios, intera»c~ao marcadores x ambientes e desvios x ambientes

FV GL SQ QM

Ambientes l-1 SQAmb. QMAmb.

Gen¶otipos g-1 SQGen. QMGen

Marcadores k SQReg. QMReg.

Desvios g-k-1 SQDesv. QMDesv.

Gen. x Amb. (g-1)(l-1) SQGen x Amb. QMGen. x Amb.

Marc. x Amb. k(l-1) SQReg. x Amb. QMReg. x Amb.

Desv. x Amb. (g-k-1)(l-1) SQDesv. x Amb. QMDesv. x Amb.

Res¶³duo lg(r-1) SQRes¶³duo QMRes¶³duo

Total lrg-1

Os estimadores dos componentes de variância foram obtidos pelo

m¶etodo dos momentos, equacionado-se os quadrados m¶edios, apresentados na tabela

12, µas suas respectivas esperan»cas matem¶aticas, as quais foram obtidas considerando

o modelo aleat¶orio, com erros independentes e distribui»c~ao normal.

Pressupondo-se distribui»c~ao normal aos valores fenot¶³picos, e lan»cando

m~ao dos seguintes teoremas, apresentados por Searle et al. (1992), identi¯caram-se

as distribui»c~oes associadas µas somas de quadrados, a partir das quais foram obtidas
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as estat¶³sticas apropriadas aos testes das hip¶oteses de nulidade dos componentes de

variância ¾2
m; ¾2

h; ¾2
ms e ¾2

hs.

Teorema 1 (T1) Se y » N(µ; V ), ent~ao, uma condi»c~ao necess¶aria e su¯ciente para

que a forma quadr¶atica y0Ay » Â2
(r[A]; 1

2
µ0Aµ)

¶e que AV seja idempotente, em que r[A]

¶e o rank ou posto de A.

Teorema 2 (T2) Sejam À » Â2
n e º » Â2

m duas vari¶aveis independentes. Nestas

condi»c~oes, a estat¶³stica f =
À
n
º
m
» Fn;m

Teorema 3 (T3) Uma condi»c~ao necess¶aria e su¯ciente para que as formas

quadr¶aticas y0Ay e y0By sejam independentes ¶e que AV B = Á

Apresentou-se um estimador pontual da propor»c~ao da variância

gen¶etica explicada pelos marcadores moleculares, para o caso de experimentos con-

duzidos em mais de um ambiente (pm), pass¶³vel de ser utilizado na estima»c~ao do

coe¯ciente associado ao escore molecular (bm), no ¶³ndice de sele»c~ao de Lande &

Thompson (1990), quando este for obtido, considerando-se o desempenho m¶edio dos

gen¶otipos. Neste contexto, apresentou-se um estimador da propor»c~ao da variância da

intera»c~ao gen¶otipos x ambientes, explicada pelos marcadores moleculares, de grande

utilidade na compreen»c~ao da intera»c~ao gen¶otipos x ambientes.

Em virtude da inviabilidade de expressar as esperan»cas e variâncias de

p̂m e p̂ms explicitamente, derivaram-se express~oes aproximadas para esses parâmetros,

utilizando-se a expans~ao em s¶erie de Taylor da raz~ao entre duas vari¶aveis aleat¶orias

(X e Y ), conforme apresentado por Mood et al. (1974), cujas express~oes s~ao:

E

∙
X

Y

¸
=

E[X]

E[Y ]
¡ Cov[X; Y ]

E2[Y ]
+

E[X]

E3[Y ]
V [Y ] (47)

V

∙
X

Y

¸
=

E2[Y ]V [X] + E2[X]V [Y ]¡ 2E[X]E[Y ]Cov[X; Y ]

E4[Y ]
(48)
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Dado que as vari¶aveis aleat¶orias em quest~ao s~ao combina»c~oes lineares

de quadrados m¶edios, suas variâncias foram obtidas por:

V [QM ] =
2[E[QM ]]2

v
(Searle et al.,1992) (49)

em que v s~ao os graus de liberdade associados ao quadrado m¶edio

Um estimador n~ao tendencioso, desta variância (49), apresentado por

Searle et al. (1992), ¶e:

V̂ [QM ] =
2(QM)2

v + 2
(50)

4.3 Resultados e discuss~ao

4.3.1 Modelo matem¶atico e parti»c~ao das somas de quadrados

Considere-se um experimento no qual s~ao avaliadas g progênies em r

repeti»c~oes em l ambientes. Ent~ao, um modelo matem¶atico para a an¶alise desses

dados ¶e:

yij` = ¹ + s` + ti + (ts)i` + eij` (51)

em que

yij` ¶e o valor observado da progênie i, i = 1; 2; :::; g , na repeti»c~ao j,

j = 1; 2; :::; r do ambiente `, ` = 1; 2; :::; l;

¹ ¶e uma constante inerente a todas as observa»c~oes;

s` ¶e o efeito do ambiente `;

ti ¶e o efeito da progênie i;

(ts)i` ¶e o efeito da intera»c~ao entre a progênie i e o ambiente `;

eij` ¶e o erro aleat¶orio associado µa observa»c~ao yij`.
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Na forma matricial, o modelo 94 ¶e

y = Xµ + " (52)

sendo:

y o vetor de valores fenot¶³picos observados;

X a matriz do delineamento, e

" o vetor de erros aleat¶orios.

² Somas de quadrados total, de parâmetros e res¶³duo

Sabe-se que:

SQTotal = SQParâmetros + SQRes¶³duo;

ou seja:

y0Iy = y0P y + y0(I ¡ P )y (53)

com P = XX+ = X(X 0X)GX 0 , sendo X+ a inversa de Moore-Penrose de X, (X 0X)G

qualquer inversa generalizada de X 0X; e I uma matriz identidade de dimens~oes n£n,

(n = grl).

As somas de quadrados Total, de Parâmetros e Res¶³duo, est~ao associ-

adas, respectivamente, a r[I] = n, r[P ] = l + g + lg + 1 e r[I ¡ P ] = lg(r ¡ 1) graus

de liberdade.

² Soma de quadrados de ambientes

A por»c~ao da SQParâmetros, devida ao efeito de ambientes, denominada

Soma de Quadrados de Ambientes, SQL, ¶e dada por:

SQL = y0(PL ¡ P1)y; (54)

em que:
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PL = XLX+
L e P1 = JJ+ , com XL sendo uma submatriz de X, com

dimens~oes n£(l+1) referente aos efeitos de ambientes, e J ¶e uma matriz de dimens~oes

n£ 1, de uns.

Esta soma de quadrados est¶a associada a r[PL ¡ P1] = l ¡ 1 graus de

liberdade.

² Soma de quadrados de progênies

A por»c~ao da SQParâmetros devida ao efeito de progênies, denominada

Soma de Quadrados de Progênies, SQP, ¶e dada por:

SQP = y0(Pp ¡ P1)y; (55)

em que:

Pp = XP X+
P com Xp sendo uma submatriz de X, com dimens~oes

n£ (g + 1) referente aos efeitos de progênies.

Esta associa-se a r[Pp ¡ P1] = g ¡ 1 graus de liberdade.

² Soma de quadrados da intera»c~ao

A por»c~ao da SQParâmetros devida aos efeitos de intera»c~ao progênies

x ambientes, denominada Soma de Quadrados da Intera»c~ao, SQPxL ¶e dada por:

SQP £ L = y0(P ¡ PL ¡ PP + P1)y; (56)

estando associada a r[P ¡ PL ¡ PP + P1] = (g ¡ 1)(l ¡ 1) graus de liberdade.

² Parti»c~ao das somas de quadrados de progênies e intera»c~ao progênies

x ambientes em efeitos explicados pelos marcadores e desvios.

Quando se possuem informa»c~oes de marcadores moleculares para as

progênies, o efeito de progênies (ti) pode ser desdobrado, por meio de regress~ao

linear, em efeitos explicados pelos marcadores e desvios, o mesmo ocorrendo para a

intera»c~ao, do seguinte modo:

Adotando-se o modelo 94, e sendo ti modelado por:
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ti =
kX

m=1

¯mZim + hi; (57)

em que:

¯m ¶e o coe¯ciente de regress~ao da marca m;

Zim ¶e uma vari¶avel dummy codi¯cadora do gen¶otipo da i-¶esima

progênie, quanto µa marca t;

hi ¶e a por»c~ao de gi n~ao explicada pelas marcas (desvio)

Desse modo, a soma de quadrados de progênies pode ser desdobrada

em soma de quadrados de regress~ao e desvios, sendo:

SQReg = y0(PR ¡ P1)y; (58)

com PR = ZZ+, sendo Z uma matriz de dimens~oes n£ k + 1.

SQDesv = y0(Pp ¡ Pr)y: (59)

Estas têm, respectivamente, r[PR ¡ P1] = k e r[PP ¡ PR] = g ¡ k ¡ 1

graus de liberdade.

A soma de quadrados da intera»c~ao progênies x ambientes tamb¶em pode

ser particionada em soma de quadrados de intera»c~ao regress~ao x ambientes e soma

de quadrados de intera»c~ao desvios x ambientes, por meio das seguintes rela»c~oes:

Sabe-se que:

SQP £ L =
X

`

SQP` ¡ SQP; (60)

em que:

SQP` ¶e a soma de quadrados de progênies no ambiente `;

SQP ¶e a soma de quadrados de progênies na an¶alise conjunta, con-

siderando os l ambientes.
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Aplicando-se a rela»c~ao 60 µas somas de quadrados de regress~ao e desvios,

tem-se:

SQReg:£Amb: =
X

`

SQReg:` ¡ SQReg:; (61)

SQDesv:£ Amb: =
X

`

SQDesv:` ¡ SQDesv: (62)

4.3.2 Esperan»cas matem¶aticas das somas de quadrados e dos quadrados

m¶edios.

Assumindo-se que:

s` » N(0; ¾2
s);

ti » N(0; ¾2
g);

(ts)i` » N(0; ¾2
gs);

eij` » N(0; ¾2);

s`; ti; (ts)i` e eij` s~ao independentes;

cov(ti; ti0) = 0; o mesmo sendo v¶alido para s e ts;

decorre que

E(yij`) = ¹;

V (yij`) = ¾2 + ¾2
gs + ¾2

g + ¾2
s ;

cov(yij`; yij0`) = ¾2
gs + ¾2

g + ¾2
s ;

cov(yij`; yij`0) = ¾2
g ;

cov(yij`; yij0`0) = ¾2
g ;

cov(yij`; yi0j`) = ¾2
s ;

cov(yij`; yi0j0`) = ¾2
s ;

Sabendo-se que a esperan»ca matem¶atica de uma forma quadr¶atica

y0Ay ¶e dada por:
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E[y0Ay] = tr[AV ] + E[y]0AE[y] Searle (1971);

com V sendo a matriz de variâncias e covariâncias de y. Tem-se que:

² E[SQL] = E[y0(PL ¡ P1)y] = tr[(PL ¡ P1)V ] + E[y]0(PL ¡ P1)E[y]

= tr[(PL ¡ P1)V ] + µ0X 0(PL ¡ P1)Xµ

= (l ¡ 1)¾2 + (l ¡ 1)(r¾2
gs + rg¾2

l )

conseqÄuentemente,

E[QML] = E

∙
1

l ¡ 1
SQL

¸
= ¾2 + r¾2

gs + rg¾2
l : (63)

² E[SQP ] = E[y0(PP ¡ P1)y] = tr[(PP ¡ P1)V ] + E[y]0(PP ¡ P1)E[y]

= tr[(PP ¡ P1)V ] + µ0X 0(PP ¡ P1)Xµ

= (g ¡ 1)¾2 + (g ¡ 1)(r¾2
gs + rl¾2

g)

conseqÄuentemente,

E[QMP ] = E

∙
1

g ¡ 1
SQP

¸
= ¾2 + r¾2

gs + rl¾2
g : (64)

² E[SQP£L] = E[y0(P¡PL¡PP +P1)y] = tr[(P¡PL¡PP +P1)V ]+

E[y]0(P ¡ PL ¡ PP + P1)E[y]

= tr[(P ¡ PL ¡ PP + P1)V ] + µ0X 0(P ¡ PL ¡ PP + P1)Xµ

= (l ¡ 1)(g ¡ 1)¾2 + (l ¡ 1)(g ¡ 1)r¾2
gs

conseqÄuentemente,

E[QMP £ L] = E

∙
1

(l ¡ 1)(t¡ 1)
SQP

¸
= ¾2 + r¾2

gs: (65)

² E[SQRes¶iduo] = E[y0(I ¡ P )y] = tr[(I ¡ P )V ] + E[y]0(I ¡ P )E[y]

= tr[(I ¡ P )V ] + µ0X 0(I ¡ P )Xµ

= lg(r ¡ 1)¾2
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conseqÄuentemente,

E[QMRes¶iduo] = E

∙
1

lg(r ¡ 1)
SQRes¶iduo

¸
= ¾2: (66)

Para obten»c~ao das esperan»cas matem¶aticas dos quadrados m¶edios de

regress~ao, desvios, intera»c~ao regress~ao x ambientes e desvios x ambientes assume-se

ainda que:

¾2
g = ¾2

m + ¾2
h;

¾2
gs = ¾2

ms + ¾2
hs

Cov(yij`; yij`=mi) = ¾2 + ¾2
h + ¾2

hs

Cov(yij`; yij0` =mi) = ¾2
h + ¾2

hs

Cov(yij`; yij0`0 =mi) = ¾2
h

Deste modo, a matriz de variâncias e covariâncias dados os gen¶otipos

das progênies, quanto aos marcadores moleculares ¶e:

V ¤ =26666666666666666666666666666664

¾2 + ¾2
h + ¾2

hs ¾2
h + ¾2

hs ::: 0 0 0 0

¾2
h + ¾2

hs ¾2 + ¾2
h + ¾2

hs ::: 0 0 0 0

0 0 ::: ¾2
h ¾2

h 0 0

0 0 ::: ¾2
h ¾2

h 0 0

0 0 ::: 0 0 ¾2
h ¾2

h

0 0 ::: 0 0 ¾2
h ¾2

h

¾2
h ¾2

h ::: 0 0 0 0

¾2
h ¾2

h ::: 0 0 0 0

0 0 ::: ¾2 + ¾2
h + ¾2

hs ¾2
h + ¾2

hs 0 0

0 0 ::: ¾2
h + ¾2

hs ¾2 + ¾2
h + ¾2

hs 0 0

0 0 ::: 0 0 ¾2 + ¾2
h + ¾2

hs ¾2
h + ¾2

hs

0 0 ::: 0 0 ¾2
h + ¾2

hs ¾2 + ¾2
h + ¾2

hs

37777777777777777777777777777775
E as express~oes das esperan»cas matem¶aticas dos quadrados m¶edios, de

regress~ao, desvios, intera»c~ao regress~ao x ambientes e intera»c~ao desvios x ambientes

s~ao:
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² E[SQDesv:] = E[y0(PP ¡ PR)y] = tr[(PP ¡ PR)V ¤] + E[y]0(PP ¡
PR)E[y]

= tr[(PP ¡ PR)V ¤] + ¯ 0Z 0(PP ¡ PR)Z¯

= (g ¡ k ¡ 1)(¾2 + r¾2
hs + rl¾2

h)

conseqÄuentemente,

E[QMDesv] = E

∙
1

g ¡ k ¡ 1
SQDesv:

¸
= ¾2 + r¾2

hs + rl¾2
h

.

² E[SQReg:] = E[y0(PR¡P1)y] = tr[(PR¡P1)V
¤]+E[y]0(PR¡P1)E[y]

= tr[(PR ¡ P1)V ¤] + ¯0Z 0(PR ¡ P1)Z¯

= k(¾2 + r¾2
hs + rl¾2

h) + ¯0Z 0(PR ¡ P1)Z¯

Mas SQP= SQReg. +SQDesv.

y0(PP ¡ P1)y = y0(PR ¡ P1)y + y0(PP ¡ PR)y

E[y0(PP ¡ P1)y] = E[y0(PR ¡ P1)y] + E[y0(PP ¡ PR)y]

(g ¡ 1)¾2 + (g ¡ 1)(r¾2
gs + rl¾2

g) = k(¾2 + r¾2
hs + rl¾2

h) + ¯0Z 0(PP ¡
P1)Z¯ + (g ¡ k ¡ 1)(¾2 + r¾2

hs + rl¾2
h)

(g ¡ 1)(r¾2
gs + rl¾2

g) = ¯0Z 0(PP ¡ P1)Z¯ + (g ¡ 1)(r¾2
hs + rl¾2

h)

Lembrando que: ¾2
g = ¾2

h + ¾2
m; ¾2

gs = ¾2
hs + ¾2

ms

(g¡1)[r(¾2
hs +¾2

ms) + rl(¾2
h + ¾2

m)] = ¯ 0Z 0(PP ¡P1)Z¯ +(g¡1)(r¾2
hs +

rl¾2
h)

(g ¡ 1)(r¾2
ms + rl¾2

m) = ¯0Z 0(PP ¡ P1)Z¯

portanto,

ESQReg: = k(¾2 + r¾2
hs + rl¾2

h) + ¯ 0Z 0(PP ¡ P1)Z¯

= k(¾2 + r¾2
hs + rl¾2

h) + (g ¡ 1)(r¾2
ms + rl¾2

m)

conseqÄuentemente,
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E[QMReg] = E

∙
1

k
SQReg:

¸
= ¾2 + r¾2

hs + rl¾2
h +

(g ¡ 1)

k
(r¾2

ms + rl¾2
m) (67)

² E[SQReg:£Amb:] = E[SQReg:1]+E[SQReg:2]+ :::+E[SQReg:l]¡
E[SQReg:conj ] =Pl

s=1[k(¾2
s
+r¾2

hs
)+(g¡1)r¾2

ms
]¡ [k(¾2 +r¾2

hs +rl¾2
h)+(g¡1)(r¾2

ms +

rl¾2
m)] =

k
Pl

s=1 ¾2
s + rk

Pl
s=1 ¾2

hs
+ (g ¡ 1)r

Pl
s=1 ¾2

ms
¡ k(¾2 + r¾2

hs + rl¾2
h)¡

(g ¡ 1)(r¾2
ms + rl¾2

m) =

mas
Pl

s=1 ¾2
s

= l¾2;
Pl

s=1 ¾2
hs

= l(¾2
hs + ¾2

h);
Pl

s=1 ¾2
ms

= l(¾2
ms + ¾2

m)

kl¾2 + rkl(¾2
hs + ¾2

h) + (g¡ 1)rl(¾2
ms + ¾2

m)¡ k(¾2 + r¾2
hs + rl¾2

h)¡ (g¡
1)(r¾2

ms + rl¾2
m) =

k(l ¡ 1)¾2 + rk(l ¡ 1)¾2
hs + (g ¡ 1)(l ¡ 1)r¾2

ms

conseqÄuentemente,

E[QMReg:£Amb:] = E

∙
1

k(l ¡ 1)
SQReg:£ Amb:

¸
= ¾2 + r¾2

hs +
(g ¡ 1)

k
r¾2

ms:

(68)

² E[SQDesv: £ Amb:] = E[SQDesv:1] + E[SQDesv:2] + ::: +

E[SQDesv:l]¡ E[SQDesv:conj ] =Pl
s=1(g ¡ k ¡ 1)(¾2

s
+ r¾2

hs
)¡ (g ¡ k ¡ 1)(¾2 + r¾2

hs + rl¾2
h) =

(g¡k¡1)
Pl

s=1 ¾2
s
+r(g¡k¡1)

P
¾2

hs
¡(g¡k¡1)(¾2 +r¾2

hs +rl¾2
h) =

(g¡k¡1)l¾2 +rl(g¡k¡1)(¾2
h +¾2

hs)¡ (g¡k¡1)(¾2 +r¾2
hs +rl¾2

h) =

(g ¡ k ¡ 1)(l ¡ 1)¾2 + rl(g ¡ k ¡ 1)¾2
hs ¡ (g ¡ k ¡ 1)r¾2

hs =

(g ¡ k ¡ 1)(l ¡ 1)¾2 + r(g ¡ k ¡ 1)(l ¡ 1)¾2
hs

conseqÄuentemente,

E[QMDesv:£ Amb:] = E

∙
1

(g ¡ k ¡ 1)(l ¡ 1)
SQDesv:£Amb:

¸
= ¾2 + r¾2

hs:

(69)
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Assim, pode-se esquematizar o quadro de an¶alise de variância (ANA-

VA) apresentado na tabela 13.

Tabela 13. Esquema da an¶alise de variância conjunta com o desdobramento da

soma de quadrados de tratamentos e intera»c~ao, em efeitos explicados

pelos marcadores moleculares e desvios, com as respectivas esperan»cas

matem¶aticas dos quadrados m¶edios.

FV GL SQ E(QM)

Ambientes l-1 y0(PL ¡ P1)y ¾2 + r¾2
gs + rg¾2

l

Progênies g-1 y0(PP ¡ P1)y ¾2 + r¾2
gs + rl¾2

g

Reg. k y0(PR ¡ P1)y ¾2 + r¾2
hs + rl¾2

h + (g¡1)r
k (¾2

ms + l¾2
m)

Desv. g-k-1 y0(PP ¡ PR)y ¾2 + r¾2
hs + rl¾2

h

Prog. x Amb. (g-1)(l-1) y0(P ¡ PL ¡ PP + P1)y ¾2 + r¾2
gs

Reg. x Amb. k(l-1)
lP

s=1
SQRs ¡ y0(PR ¡ P1)y ¾2 + r¾2

hs + (g¡1)
k r¾2

ms

Desv. x Amb. (g-k-1)(l-1)
lP

s=1
SQDRs ¡ y0(PP ¡ PR)y ¾2 + r¾2

hs

Res¶³duo lg(r-1) y0(I ¡ P )y ¾2

Total lrg-1

PR = ZZ+; SQRs =Soma de quadrados de regress~ao no ambiente s; SQDRs = Soma de quadrados

de desvios no ambiente s;

Vale a pena ressaltar que essas express~oes das esperan»cas matem¶aticas

dos quadrados m¶edios independem das propor»c~oes genot¶³picas da popula»c~ao segre-

gante utilizada, quanto ao loco marcador, bem como de desvios dessas propor»c~oes

em rela»c~ao µas propor»c~oes esperadas (1:2:1 em uma gera»c~ao F2, 1:1 em RC, etc.).

4.3.3 Estimadores dos componentes de variância

Com base nas express~oes das esperan»cas matem¶aticas dos quadrados

m¶edios, apresentadas na tabela 13, obtiveram-se os estimadores das componentes

de variância residual (¾2), gen¶etica (¾2
g), de ambientes (¾2

s), intera»c~ao progênies x

ambientes (¾2
gs), devida ao efeito de intera»c~ao desvios x ambietes (¾2

hs), intera»c~ao
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marcas x ambientes (¾2
ms), desvios (¾2

h) e marcas (¾2
m), dados por:

¾̂2 = QMRes¶{duo;

¾̂2
hs =

QMDesv:£Amb:¡QMRes¶{duo

r
; (70)

¾̂2
ms = :

k(QMReg:£Amb:¡QMDesv:£Amb:)

r(g ¡ 1)
; (71)

¾̂2
h =

QMDesv:¡QMDesv:£Amb:

rl
; (72)

¾̂2
m =

k[(QMReg:¡QMDesv:)¡ (QMReg:£Amb:¡QMDesv:£Amb:)]

rl(g ¡ 1)
; (73)

¾̂2
gs =

QMProg:£Amb:¡QMRes¶{duo

r
;

¾̂2
g =

QMProg:¡QMProg:£Amb:

rl
;

¾̂2
s =

QMAmb:¡QMProg:£Amb:

rg
;

4.3.4 Testes de hip¶oteses.

A maneira usual de realizar um teste de hip¶otese, dispondo de um

quadro de an¶alise de variância, ¶e mediante uma estat¶³stica f, obtida pela raz~ao entre

dois quadrados m¶edios, a qual, sob determinadas condi»c~oes, est¶a associada a uma

determinada distribui»c~ao de probabilidade F . Assim, conhecendo as esperan»cas

matem¶aticas dos quadrados m¶edios, pode-se facilmente identi¯car quais deles dever~ao

compor a referida estat¶³stica f. Para obten»c~ao das estat¶³sticas f, apropriadas aos

testes de hip¶oteses, sobre os parâmetros ¾2
m, ¾2

h, ¾2
ms e ¾2

hs, ¶e necess¶ario conhecer

as distribui»c~oes das somas de quadrados de regress~ao, desvios, intera»c~ao regress~ao x

ambientes, intera»c~ao desvios x ambientes e dos res¶³duos, bem como a demonstra»c~ao

da independência entre estas.

Distribui»c~oes e independência das formas quadr¶aticas

Assumindo que y » N(µ; V ), com µ = [¹; ¹; ¢ ¢ ¢ ; ¹]0 e V j¶a de¯nido,

pode-se obter as distribui»c~oes associadas µas somas de quadrados de regress~ao, desvios
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intera»c~ao regress~ao x ambientes , intera»c~ao desvios x ambientes e res¶³duo, dadas por:

² Soma de quadrados de regress~ao.

Dado que:

SQReg = y0(PR ¡ P1)y;

1
¾2+r¾2

hs+rl¾2
h+ g¡1

k
(r¾2

ms+rl¾2
m)

(PR ¡ P1)V ¶e idempotente;

µ0(PR ¡ P1)µ = Á e

r[(PR ¡ P1)] = k.

Portanto, pelo teorema T1,

SQReg:

¾2 + r¾2
hs + rl¾2

h + g¡1
k

(r¾2
ms + rl¾2

m)
» Â2

(k), central.

²Soma de quadrados de desvios.

Dado que:

SQDesv = y0(PP ¡ PR)y;

1
¾2+r¾2

hs+rl¾2
h
(PP ¡ PR)V ¶e idempotente;

µ0(PP ¡ PR)µ = Á e

r[(PP ¡ PR)] = g ¡ k ¡ 1.

Ent~ao, pelo teorema T1,

SQDesv:

¾2 + r¾2
hs + rl¾2

h

» Â2
(g¡k¡1), central.

²Soma de quadrados da intera»c~ao regress~ao x ambientes.

Dado que:

SQReg. x Amb. =
lP̀

=1

SQR` ¡ y0(PR ¡ P1)y

=
lP̀

=1

y0
`(PR(`) ¡ P1(`))y` ¡ y0(PR ¡ P1)y

= y0[(PR(1) ¡ P1(1))
L ¢ ¢ ¢L(PR(l) ¡ P1(l))]y¡ y0(PR ¡ P1)y

= y0f[(PR(1) ¡ P1(1))
L ¢ ¢ ¢L(PR(l) ¡ P1(l))]¡ (PR ¡ P1)gy,

1

¾2+r¾2
hs+ g¡1

k
r¾2

ms
f[(PR(1) ¡ P1(1))

L ¢ ¢ ¢L(PR(l) ¡ P1(l))]¡ (PR ¡ P1)gV
¶e idempotente;
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µ0f[(PR(1) ¡ P1(1))
L ¢ ¢ ¢L(PR(l) ¡ P1(l))](PR ¡ P1)gµ = Á e

r
£
[(PR(1) ¡ P1(1))

L ¢ ¢ ¢L(PR(l) ¡ P1(l))](PR ¡ P1)
¤

= k(l¡1), com y`,

sendo o vetor de valores observados no ambiente `, e (PR(`) ¡ P1(`)), a matriz n¶ucleo

da forma quadr¶atica referente µa soma de quadrados de regress~ao, no ambiente `;

Assim, pelo teorema T1,

SQReg:£ Amb:

¾2 + r¾2
hs + g¡1

k
r¾2

ms

» Â2
k(l¡1), central:

²Soma de quadrados da intera»c~ao desvios x ambientes.

Dado que:

SQDesv. x Amb. =
lP̀

=1

SQDesv` ¡ y0(PP ¡ PR)y

=
lP̀

=1

y0
`(PP (`) ¡ PR(`))y` ¡ y0(PP ¡ PR)y

= y0[(PP (1) ¡ PR(1))
L ¢ ¢ ¢L(PP (l) ¡ PR(l))]y¡ y0(PP ¡ PR)y

= y0f[(PP (1) ¡ PR(1))
L ¢ ¢ ¢L(PP (l) ¡ PR(l))]¡ (PP ¡ PR)gy;

1
¾2+r¾2

hs
f[(PP (1)¡PR(1))

L ¢ ¢ ¢L(PP (l)¡PR(l))]¡ (PP ¡PR)gV ¶e idem-

potente;

µ0f[(PP (1) ¡ PR(1))
L ¢ ¢ ¢L(PP (l) ¡ PR(l))]¡ (PP ¡ PR)gµ = Á;

r
£
[(PP (1) ¡ PR(1))

L ¢ ¢ ¢L(PP (l) ¡ PR(l))]¡ (PP ¡ PR)
¤

= (g ¡ k ¡
1)(l¡ 1), com y`, sendo o vetor de valores observados no ambiente ` e (PP (`)¡PR(`))

a matriz n¶ucleo da forma quadr¶atica referente µa soma de quadrados de desvios, no

ambiente `;

Pelo teorema T1, decorre que:

SQDesv:£ Amb:

¾2 + r¾2
hs

» Â2
(g¡k¡1)(l¡1), central.

² Soma de quadrados dos res¶³duos.

Dado que:

SQRes = y0(I ¡ P )y;

1
¾2 (I ¡ P )V ¶e idempotente;
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µ0(I ¡ P )µ = Á; e

r[(I ¡ P )] = gl(r ¡ 1).

Tem-se, pelo teorema T1, que:

SQRes¶iduo

¾2
» Â2

gl(r¡1), central.

De acordo com o teorema T3, uma condi»c~ao necess¶aria e su¯ciente para

que as formas quadr¶aticas y0Ay e y0By sejam independentes ¶e que AV B = Á. No

presente caso, as matrizes A e B s~ao projetores ortogonais, e, portanto, sim¶etricas

e idempotentes; V ¶e a matriz de variâncias-covariâncias, que ¶e sim¶etrica e positiva

de¯nida. Desse modo, para demonstrar a independência de duas somas de quadrados,

basta demonstrar que AB = Á. Ent~ao, para as somas de quadrados de interesse tem-

se:

² SQDesv. x Amb. e SQRes¶³duo s~ao independentes

SQRes¶iduo = y0(I ¡ P )y;

SQDesv:£Amb: = y0f[(PP (1)¡PR(1))
L ¢ ¢ ¢L(PP (l)¡PR(l))]¡ (PP ¡

PR)gy;

f[(PP (1) ¡ PR(1))
L ¢ ¢ ¢L(PP (l) ¡ PR(l))]¡ (PP ¡ PR)g(I ¡ P ) =

= [(PP (1) ¡ PR(1))
L ¢ ¢ ¢L(PP (l) ¡ PR(l))](I ¡ P )¡ (PP ¡ PR)(I ¡ P )

(PP ¡ PR)(I ¡ P ) = (PP I ¡ PP P ¡ PRI + PRP )

= (PP ¡ PP ¡ PR + PR)

= Á

[(PP (1) ¡ PR(1))
L ¢ ¢ ¢L(PP (l) ¡ PR(l))](I ¡ P ) =

= [(PP (1)

L ¢ ¢ ¢LPP (l))¡ (PR(1)

L ¢ ¢ ¢LPR(l))](I ¡ P )

= [PP ¡ (PR(1)

L ¢ ¢ ¢LPR(l))](I ¡ P )

= [PP ¡ (PR(1)

L ¢ ¢ ¢LPR(l))]¡ [PP P ¡ (PR(1)

L ¢ ¢ ¢LPR(l))P ]

= [PP ¡ (PR(1)

L ¢ ¢ ¢LPR(l))]¡ [PP ¡ (PR(1)

L ¢ ¢ ¢LPR(l))]

=Á

² SQReg. e SQDesv. s~ao independentes



105

SQReg = y0(PR ¡ P1)y

SQDesv = y0(PP ¡ PR)y;

(PR ¡ P1)(PP ¡ PR) =

= PRPP ¡ PRPR ¡ P1)PP + P1PR

= PR ¡ PR ¡ P1 + P1 = Á

² SQReg. x Amb. e SQDesv. x Amb. s~ao independentes

SQReg: £ Amb: = y0f[(PR(1) ¡ P1(1))
L ¢ ¢ ¢L(PR(l) ¡ P1(l))] ¡ (PR ¡

P1)gy
SQDesv:£Amb: = y0f[(PP (1)¡PR(1))

L ¢ ¢ ¢L(PP (l)¡PR(l))]¡ (PP ¡
PR)gy;

f[(PR(1) ¡ P1(1))
L ¢ ¢ ¢L(PR(l) ¡ P1(l))] ¡ (PR ¡ P1)gf[(PP (1) ¡

PR(1))
L ¢ ¢ ¢L(PP (l) ¡ PR(l))]¡ (PP ¡ PR)g =

= [(PR(1) ¡ P1(1))
L ¢ ¢ ¢L(PR(l) ¡ P1(l))][(PP (1) ¡

PR(1))
L ¢ ¢ ¢L(PP (l) ¡ PR(l))] ¡ [(PP (1) ¡ PR(1))

L ¢ ¢ ¢L(PP (l) ¡ PR(l))](PR ¡
P1)¡ [(PR(1) ¡ P1(1))

L ¢ ¢ ¢L(PR(l) ¡ P1(l))](PP ¡ PR)¡ (PR ¡ P1)(PP ¡ PR)

= Á.

Pois:

[(PR(1) ¡ P1(1))
L ¢ ¢ ¢L(PR(l) ¡ P1(l))][(PP (1) ¡ PR(1))

L ¢ ¢ ¢L(PP (l) ¡
PR(l))] =

= [(PR(1)¡P1(1))(PP (1)¡PR(1))
L ¢ ¢ ¢L(PR(l)¡P1(l))(PP (l)¡PR(l))]

= [Á
L ¢ ¢ ¢LÁ]

= Á;

(PR ¡ P1)[(PP (1) ¡ PR(1))
L ¢ ¢ ¢L(PP (l) ¡ PR(l))] =

= (PR ¡ P1)[(PP (1)

L ¢ ¢ ¢LPP (l))¡ (PR(1)

L ¢ ¢ ¢L¡PR(l))]

= PR(PP (1)

L ¢ ¢ ¢LPP (l)) ¡ P1(PP (1)

L ¢ ¢ ¢LPP (l)) ¡
PR(PR(1)

L ¢ ¢ ¢L¡PR(l)) + P1(PR(1)

L ¢ ¢ ¢L¡PR(l))

= PR ¡ P1 ¡ PR + P1

= Á;

[(PR(1) ¡ P1(1))
L ¢ ¢ ¢L(PR(l) ¡ P1(l))](PP ¡ PR) =
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= [(PR(1)

L ¢ ¢ ¢LPR(l))¡ (P1(1)

L ¢ ¢ ¢LP1(l))](PP ¡ PR)

= (PR(1)

L ¢ ¢ ¢LPR(l))PP ¡ (PR(1)

L ¢ ¢ ¢LPR(l))PR ¡
(P1(1))

L ¢ ¢ ¢LP1(l))PP + (P1(1)

L ¢ ¢ ¢LP1(l))PR

= PP ¡ PR ¡ PP + PR

= Á:

(PR ¡ P1)(PP ¡ PR) =

PRPP ¡ PRPR ¡ P1PP + P1PR

= PR ¡ PR ¡ P1 + P1

= Á

² SQDesv. e SQDesv. x Amb. s~ao independentes

SQDesv: = y0(PP ¡ PR)y;

SQDesv:£Amb: = y0f[(PP (1)¡PR(1))
L ¢ ¢ ¢L(PP (l)¡PR(l))]¡ (PP ¡

PR)gy;

(PP ¡ PR)f[(PP (1) ¡ PR(1))
L ¢ ¢ ¢L(PP (l) ¡ PR(l))]¡ (PP ¡ PR)g =

= (PP¡PR)[(PP (1)¡PR(1))
L ¢ ¢ ¢L(PP (l)¡PR(l))]¡(PP¡PR)(PP¡

PR)

= (PP ¡ PR)[(PP (1)

L ¢ ¢ ¢LPP (l))¡ (PR(1)

L ¢ ¢ ¢L¡PR(l))]

= PP (PP (1)

L ¢ ¢ ¢LPP (l)) ¡ PP (PR(1)

L ¢ ¢ ¢L¡PR(l))] ¡
PR(PP (1)

L ¢ ¢ ¢LPP (l)) + PR(PR(1)

L ¢ ¢ ¢L¡PR(l))¡ (PP ¡ PR)

= PP ¡ PR ¡ PR + PR ¡ PP + PR

= Á:

Estat¶³sticas f ² Teste para H0 : ¾2
hs = 0 vs Ha : ¾2

hs > 0:

Sob normalidade, tem-se que:

SQDesv:£Amb:

¾2 + r¾2
hs

» Â2
(g¡k¡1)(l¡1), central;

SQRes¶iduo

¾2
» Â2

gl(r¡1), central,

SQDesv:£Amb: e SQRes¶iduo s~ao independentes.
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Pelo teorema T2,

µ
SQDesv:£Amb:

¾2+r¾2
hs

¶
(g¡k¡1)(l¡1)³

SQRes¶iduo

¾2

´
gl(r¡1)

» F(g¡k¡1)(l¡1);gl(r¡1), conseqÄuentemente,

QMDesv:£Amb:
¾2+r¾2

hs

QMRes¶iduo
¾2

» F(g¡k¡1)(l¡1);gl(r¡1), e,

¾2f

¾2 + r¾2
hs

» F(g¡k¡1)(l¡1);gl(r¡1): (74)

Assim, sob H0 : ¾2
hs = 0, o lado esquerdo da express~ao 74 reduz-se a f,

a qual tem uma distribui»c~ao F(g¡k¡1)(l¡1);gl(r¡1). E, desse modo, a estat¶³stica:

f =
QMDesv:£ Amb:

QMRes¶iduo

pode ser utilizada para testar a hip¶otese H0 : ¾2
hs = 0 vs Ha : ¾2

hs > 0.

² Teste para H0 : ¾2
ms = 0 vs Ha : ¾2

ms > 0:

Sob normalidade, tem-se que:

SQReg:£ Amb:

¾2 + r¾2
hs + (g¡1)

k
¾2

ms

» Â2
k(l¡1), central;

SQDesv:£Amb:

¾2 + r¾2
hs

» Â2
(g¡k¡1)(l¡1), central;

SQReg:£ Amb: e SQDesv:£Amb: s~ao independentes.
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Pelo teorema T2, tem-se queÃ
SQReg:£Amb:

¾2+r¾2
hs

+
(g¡1)

k
¾2

ms

!
k(l¡1)µ

SQDesv:£Amb:

¾2+r¾2
hs

¶
(g¡k¡1)(l¡1)

» F(k)(l¡1);(g¡k¡1)(l¡1), conseqÄuentemente,

QMReg:£Amb:

¾2+r¾2
hs+

g¡1)
k

¾2
ms

QMDesv:£Amb:
¾2+r¾2

hs

» Fk(l¡1);(g¡k¡1)(l¡1), e,

(¾2 + r¾2
hs)f

¾2 + r¾2
hs + (g¡1)

k
¾2

ms

» Fk(l¡1);(g¡k¡1)(l¡1): (75)

Assim, sob H0 : ¾2
ms = 0, o lado esquerdo da express~ao 75 reduz-se a

f, cuja distribui»c~ao ¶e Fk(l¡1);(g¡k¡1)(l¡1). E, desse modo, a estat¶³stica:

f =
QMReg:£ Amb:

QMDesv:£ Amb:

pode ser utilizada para testar a hip¶otese H0 : ¾2
ms = 0 vs Ha : ¾2

ms > 0.

² Teste para H0 : ¾2
h = 0 vs Ha : ¾2

h > 0:

Sob normalidade, tem-se que:

SQDesv:

¾2 + r¾2
hs + rl¾2

h

» Â2
(g¡k¡1), central;

SQDesv:£Amb:

¾2 + r¾2
hs

» Â2
(g¡k¡1)(l¡1), central;

SQDesv: e SQDesv:£ Amb: s~ao independentes.

Ent~ao, pelo teorema T2,µ
SQDesv:

¾2+r¾2
hs

+rl¾2
h

¶
g¡k¡1µ

SQDesv:£Amb:

¾2+r¾2
hs

¶
(g¡k¡1)(l¡1)

» F(g¡k¡1);(g¡k¡1)(l¡1), conseqÄuentemente,

QMDesv:
¾2+r¾2

hs+r`¾2
h

QMDesv:£Amb:
¾2+r¾2

hs

» F(g¡k¡1);(g¡k¡1)(l¡1), e,

(¾2 + r¾2
hs)f

¾2 + r¾2
hs + r`¾2

h

» F(g¡k¡1);(g¡k¡1)(l¡1): (76)
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Assim, sob H0 : ¾2
h = 0, o lado esquerdo da express~ao 76 reduz-se a f,

a qual tem uma distribui»c~ao F(g¡k¡1);(g¡k¡1)(l¡1). E, desse modo, a estat¶³stica:

f =
QMDesv:

QMDesv:£ Amb:

Pode ser utilizada para testar a hip¶otese H0 : ¾2
h = 0 vs Ha : ¾2

h 0.

² Teste para H0 : ¾2
m = 0 vs Ha : ¾2

m > 0:

A estat¶³stica f, utilizada para o teste da hip¶otese de nul-

idade de um determinado componente de variância, deve ser constru¶³da a partir da

raz~ao entre dois quadrados m¶edios (Q1 e Q2), de modo que apenas Q1 contenha o

componente em quest~ao, e que a raz~ao

E[Q2]

E[Q1]
;

sob H0 seja igual a um.

Observando as express~oes das esperan»cas matem¶aticas dos quadrados

m¶edios, apresentadas na tabela 13, nota-se n~ao ser poss¶³vel obter um teste exato

para a hip¶otese H0 : ¾2
m = 0 vs Ha : ¾2

m > 0, sendo necess¶ario, para tanto, lan»car

m~ao de combina»c~oes de quadrados m¶edios, como mostrado a seguir:

Veri¯ca-se, na tabela 13, que o numerador da estat¶³stica f deve ser

o quadrado m¶edio de regress~ao, pois ¶e o ¶unico que cont¶em, em sua esperan»ca, o

componente ¾2
m, e, neste caso, o denominador mais apropriado ¶e o quadrado m¶edio

de desvios. Assim, tem-se:

E[QMDesv:]

E[QMReg]
=

¾2 + r¾2
hs + rl¾2

h

¾2 + r¾2
hs + rl¾2

h + (g¡1)r
k

(¾2
ms + ¾2

m)
: (77)

Para que a express~ao 77, sob H0 : ¾2
m = 0 seja igual a um, deve-se

utilizar a seguinte combina»c~ao de quadrados m¶edios:

f =
QMReg: + QMDesv:£ Amb:

QMDesv: + QMReg:£ Amb:
(78)



110

Pois, nesse caso:

E[QMDesv: + QMReg:£Amb:]

E[QMReg: + QMDesv:£Amb:]
=

¾2 + r¾2
hs + rl¾2

h + ¾2 + r¾2
hs + (g¡1)r

k
(¾2

ms + l¾2
m)

¾2 + r¾2
hs + rl¾2

h + (g¡1)
k

r¾2
ms + ¾2 + r¾2

hs

;

(79)

que sob H0 : ¾2
m = 0, ¶e igual a um.

Dado que QMReg:, QMDesv:£Amb:, QMDesv: e QMReg:£Amb:

têm distribui»c~oes Â2, e s~ao independentes entre si, a estat¶³stica 78, sob H0 : ¾2
m = 0,

tem uma distribui»c~ao aproximada F , com v1 graus de liberdade para o numerador

e v2 graus de liberdade para o denominador, sendo v1 e v2 dados pela f¶ormula de

Satterthwaite (1946),

v1 ¼ [QMReg + QMDesv:£ Ambientes]2

[QMReg]2

GLReg
+ [QMDesv:£Ambientes]2

GLDesv:£Ambientes

v2 ¼ [QMDesv + QMReg:£ Ambientes]2

[QMDesv]2

GLDesv
+ [QMReg£Ambientes]2

GLReg£Ambientes

Esta estat¶³stica pode, ent~ao, ser utilizada para testar a hip¶otese H0 :

¾2
m = 0 vs Ha : ¾2

m > 0.

4.3.5 Estimadores das propor»c~oes da variância gen¶etica e da variância

da intera»c~ao gen¶otipos x ambientes explicadas pelos marcadores

moleculares

Uma extens~ao natural do estimador 16 apresentado por Bearzoti &

Vencovsky (1998) para a situa»c~ao em que as progênies s~ao avaliadas em v¶arios am-

bientes ¶e:

p̂ =
¾̂2

m

¾̂2
m + ¾̂2

h

; (80)



111

em que o estimador ¾̂2
m ¶e dado por 84, e o estimador ¾̂2

h, por 83.

Um estimador da propor»c~ao da variância da intera»c~ao gen¶otipos x am-

bientes, devida µa intera»c~ao marcadores moleculares x ambientes, ¶e dado por:

^pms =
¾̂2

ms

¾̂2
ms + ¾̂2

hs

; (81)

em que o estimador ¾̂2
ms ¶e dado por 71, e o estimador ¾̂2

hs, por 70.

Esperan»ca e Variância de p̂m e p̂ms

Esperan»ca de p̂m

Sendo p̂m = ¾̂2
m

¾̂2
m+¾̂2

h
(80), e fazendo x = ¾̂2

m e y = ¾̂2
m + ¾̂2

h em 47 decorre

que:

E[p̂m] = E

∙
¾̂2

m

¾̂2
m + ¾̂2

h

¸
=

E[¾̂2
m]

E[¾̂2
m + ¾̂2

h]
¡ Cov[¾̂2

m; ¾̂2
m + ¾̂2

h]

E2[¾̂2
m + ¾̂2

h]
+

E[¾̂2
m]

E3[¾̂2
m + ¾̂2

h]
V [¾̂2

m + ¾̂2
h]

=
¾2

m

¾2
m + ¾2

h

¡ V (¾̂2
m) + Cov[¾̂2

m; ¾̂2
h]

(¾2
m + ¾2

h)2
+

¾2
m

(¾2
m + ¾2

h)3
[V (¾̂2

m) + V (¾̂2
h) + 2Cov(¾̂2

m; ¾̂2
h)]

)

E(p̂m) =
¾2

m

¾2
m + ¾2

h

¡ V (¾̂2
m) + Cov[¾̂2

m; ¾̂2
h]

(¾2
m + ¾2

h)2
+

¾2
m

(¾2
m + ¾2

h)3
[V (¾̂2

m) + V (¾̂2
h) + 2Cov(¾̂2

m; ¾̂2
h)];

(82)

com,

V (¾̂2
h) = V

∙
1

r
(QMDesv:¡QMDesv:£Amb:)

¸
=

1

r2
[V (QMDesv:) + V (QMDesv:£Amb:)¡ 2Cov(QMDesv:; QMDesv:£ amb:)]

=
1

r2

∙
2(QMDesv:)2

g ¡ k ¡ 1
+

2(QMDesv:£Amb:)2

(g ¡ k ¡ 1)(l ¡ 1)

¸
=

1

r2

∙
2(¾2 + r¾2

hs + rl¾2
h)2

g ¡ k ¡ 1
+

2(¾2 + r¾2
hs)2

(g ¡ k ¡ 1)(l ¡ 1)

¸
; (83)
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V (¾̂2
m) = V

∙
k

rl(g ¡ 1)
[(QMReg:¡QMDesv:)¡ (QMReg:£Amb:¡QMDesv:£Amb:)

¸
=

µ
k

rl(g ¡ 1)

¶2

[V (QMReg:) + V (QMDesv:) + V (QMReg:£Amb:)

+V (QMDesv:£Amb:)¡ 2Cov(QMReg:; QMDesv:)

¡2Cov(QMReg:; QMDesv:£Amb:) + 2Cov(QMReg:; QMReg:£Amb:)

¡2Cov(QMReg:; QMDesv:£Amb:) + 2Cov(QMDesv:; QMReg:£Amb:)

¡2Cov(QMDesv:; QMDesv:£Amb:)¡ 2Cov(QMDesv:; QMReg:£Amb:)]

=

µ
k

r(g ¡ 1)

¶2 ∙2(QMReg:)2

k
+

2(QMDesv:)2

t¡ k ¡ 1
+

2(QMReg:£Amb:)2

k(l ¡ 1)

+
2(QMDesv:£Amb:)2

(g ¡ k ¡ 1)(l ¡ 1)

¸
=

µ
k

r(g ¡ 1)

¶2
"

2(¾2 + r¾2
hs + rl¾2

h + r(g¡1)
k (¾2

ms + l¾2
m))2

k
+

2(¾2 + r¾2
hs + rl¾2

h)2

g ¡ k ¡ 1

+
2(¾2 + r¾2

hs + rl¾2
h + r(g¡1)

k ¾2
ms)2

k(l ¡ 1)
+

2(¾2 + r¾2
hs)2

(g ¡ k ¡ 1)(l ¡ 1)

#
; (84)

Cov(¾̂2
m; ¾̂2

h) =

= Cov

∙
k

(g ¡ 1)(rl)
(QMReg:¡QMDesv:¡QMReg:£Amb: + QMDesv:£Amb:);

1

rl
(QMDesv:¡QMDesv:£Amb:)

¸
=

k

(rl)2(g ¡ 1)
[Cov(QMReg:; QMDesv:)¡ Cov(QMReg:; QMDesv:£Amb:)

¡Cov(QMDesv:; QMDesv:) + Cov(QMDesv:; QMDesv:£Amb:)

¡Cov(QMReg:£Amb:; QMDesv:) + Cov(QMReg:£Amb:; QMDesv:£Amb:)

+Cov(QMDesv:£Amb:; QMDesv:)¡ Cov(QMDesv:£Amb:; QMDesv:£Amb:]

=
k

(rl)2(g ¡ 1)
[V (QMDesv:)¡ V (QMDesv:£Amb:)]

=
k

(rl)2(g ¡ 1)

∙
2(QMDesv:)2

g ¡ k ¡ 1
¡ 2(QMDesv:£Amb:)2

(g ¡ k ¡ 1)(l ¡ 1)

¸
=

k

(rl)2(g ¡ 1)

∙
2(¾2 + r¾2

hs + rl¾2
h)2

g ¡ k ¡ 1
¡ 2(¾2 + r¾2

hs)
2

(g ¡ k ¡ 1)(l ¡ 1)

¸
: (85)
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Variância de p̂m

Fazendo x = ¾̂2
m e y = ¾̂2

m + ¾̂2
h em 48 tem-se:

V ar[p̂m] = V ar
h

¾̂2
m

¾̂2
m+¾̂2

h

i
=

(¾̂2
m+¾̂2

h)
2
V (¾̂2

m)+(¾̂2
h)

2
V (¾̂2

m+¾̂2
h)¡2¾̂2

m(¾̂2
m+¾̂2

h)Cov(¾̂2
m;¾̂2

m+¾̂2
h)

(¾̂2
m+¾̂2

h)
4

=
(¾̂2

m+¾̂2
h)

2
V (¾̂2

m)+¾̂4
m[V (¾̂2

m)+V (¾̂2
h)+2Cov(¾̂2

m;¾̂2
h)]¡2¾̂2

m(¾̂2
m+¾̂2

h)[V (¾̂2
m)+Cov(¾̂2

m;¾̂2
h)]

(¾̂2
m+¾̂2

h)
4

=
(¾̂2

m+¾̂2
h)

2
V (¾̂2

m)+¾̂4
mV (¾̂2

m)+¾̂4
mV (¾̂2

h)¡2¾̂2
m¾̂2

hV (¾̂2
m)¡2¾̂2

m¾̂2
hCov(¾̂2

m;¾̂2
h)]

(¾̂2
m+¾̂2

h)
4

=
(¾̂4

m+2¾̂2
m¾̂2

h+¾̂4
h)V (¾̂2

m)+¾̂4
mV (¾̂2

m)+¾̂2
mV (¾̂2

h)¡2¾̂2
m¾̂2

hV (¾̂2
m)¡2¾̂2

m¾̂2
hCov(¾̂2

m;¾̂2
h)]

(¾̂2
m+¾̂2

h)
4

)

V ar(p̂m) = V ar

∙
¾̂2

m

¾̂2
m + ¾̂2

h

¸
=

¾̂4
hV (¾̂2

m) + ¾̂4
mV (¾̂2

h)¡ 2¾̂2
m¾̂2

hCov(¾̂2
m; ¾̂2

h)]

(¾̂2
m + ¾̂2

h)
4 ; (86)

com,

V (¾̂2
m) dado por 84;

V (¾̂2
h) dado por 83 e

Cov(¾̂2
m; ¾̂2

h) dado por 85.

Esperan»ca de p̂ms

Dado que p̂ms = ¾̂2
ms

¾̂2
ms+¾̂2

hs
(81), ent~ao fazendo x = ¾̂2

ms e y = ¾̂2
ms + ¾̂2

hs

em 47 decorre:

E[p̂ms] = E
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ms
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¸
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ms]
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¾2
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[V (¾̂2

ms) + V (¾̂2
hs) + 2Cov(¾̂2

ms; ¾̂2
hs)];

(87)
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hs) = V
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1
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1
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"
2(QMDesv:£Amb:)2

(g ¡ k ¡ 1)(l ¡ 1)
+

2(QMRes¶iduo)2

l(g ¡ 1)(r ¡ 1)

#

=
1

r2

∙
2(¾2 + r¾2

hs)2

(g ¡ k ¡ 1)(l ¡ 1)
+

2(¾2)2

l(g ¡ 1)(r ¡ 1)

¸
: (89)

Cov(¾̂2
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hs) =

= Cov

∙
k

r(g ¡ 1)
(QMReg:£Amb:¡QMDesv:£Amb:);
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r
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¸
=
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=
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r2(g ¡ 1)
V (QMDesv:£Amb:) =

k

r2(g ¡ 1)

∙
2(QMDesv:£Amb:)2
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¸
=
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¸
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Variância de p̂ms

De 81 e 48 tem-se:

V ar[p̂ms] = V ar

∙
¾̂2

ms

¾̂2
ms + ¾̂2

hs

¸
=

¾̂4
hsV (¾̂2

ms) + ¾̂4
msV (¾̂2

hs)¡ 2¾̂2
ms¾̂

2
hsCov(¾̂2

ms; ¾̂2
hs)]

(¾̂2
ms + ¾̂2

hs)
4

(91)
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com

V (¾̂2
ms) dada por 88;

V (¾̂2
hs) dada por 89 e

Cov(¾̂2
ms; ¾̂2

hs) dada por 90;

Estas express~oes das variâncias de p̂m e de p̂ms podem ser empregadas

na constru»c~ao de intervalos de con¯an»ca, utilizando a aproxima»c~ao normal. Por¶em,

devido ao fato de n~ao serem express~oes triviais, necessitando da utiliza»c~ao de um

grande n¶umero de outras estimativas (¾̂2, ¾̂2
m, ¾̂2

h, ¾̂2
ms e ¾̂2

hs), as quais j¶a est~ao

sujeitas a erros, os valores obtidos por estas express~oes podem ser um tanto quan-

to viesados. Adicionando-se o fato de Bearzoti & Vencovsky terem veri¯cado, via

simula»c~ao computacional, que a aproxima»c~ao normal para a distribui»c~ao de p̂ n~ao

¶e satisfat¶oria, para valores elevados de p (p = 0; 9), mesmo ao utilizar um grande

n¶umero de progênies (g=100), sugere-se lan»car m~ao de m¶etodos de reamostragem,

tais como o \bootstrap", para obten»c~ao dos intervalos de con¯an»ca para p̂m e de p̂ms.

Probabilidade de obten»c~ao de estimativas de p̂m e p̂ms maiores

que um

Conforme mostrado por Bearzoti & Vencovsky (1998), para o caso de

experimentos conduzidos em um ¶unico ambiente, a obten»c~ao de estimativas de p

fora do intervalo param¶etrico (0 ∙ p ∙ 1) n~ao ¶e t~ao incomum, principalmente para

valores elevados de p (p > 0; 9). Sendo o estimador p̂m dado por: p̂m = ¾̂2
m

¾̂2
m+¾̂2

h
, tem-se

que:
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P (p̂m > 1) = P

µ
¾̂2

m

¾̂2
m + ¾̂2

h

> 1

¶
= P (¾̂2

h < 0)

= P (QMDesv: < QMDesv:£Amb:), de 83

= P

µ
QMDesv:

QMDesv:£Amb:
< 1

¶
= P

µ
¾2 + r¾2

hs + rl¾2
h

¾2 + r¾2
hs

F(g¡k¡1);(g¡k¡1)(l¡1) < 1

¶
, de 76

= P

µ
F(g¡k¡1);(g¡k¡1)(l¡1) <

¾2 + r¾2
hs

¾2 + r¾2
hs + rl¾2

h

¶
(92)

Veri¯ca-se na eq. 92 que o aumento do n¶umero de repeti»c~oes por lo-

cal n~ao altera os parâmetros da distribui»c~ao, mas diminui o valor f, abaixo do qual

resultam estimativas de pm maiores que um, e, conseqÄuentemente, a probabilida-

de de ocorrência desse evento. Aumentando-se o n¶umero de ambientes, tamb¶em

diminui-se o valor f, por¶em essa altera»c~ao provoca simultaneamente uma altera»c~ao

na distribui»c~ao F , que, mantido o mesmo ponto de corte, aumenta a probabilidade de

ocorrência de valores inferiores a este ponto. Os parâmetros g (n¶umero de progênies)

e k (n¶umero de marcas) alteram apenas o formato da distribui»c~ao, sendo que, para

um mesmo ponto de corte, o aumento de g, mantendo k ¯xo, diminui a ¶area sob a

curva abaixo do ponto de corte. Por outro lado, o aumento de k, mantendo g ¯xo

aumenta essa ¶area, aumentando assim, a probabilidade de obten»c~ao de estimativas

de pm maiores que um.

Para o estimador p̂ms, tem-se:



117

P (p̂ms > 1) = P

µ
¾̂2

ms

¾̂2
ms + ¾̂2

hs

> 1

¶
= P (¾̂2

hs < 0)

= P (QMDesv:£ Amb: < QMRes¶iduo), de 70

= P

µ
QMDesv:£ Amb:

QMRe¶iduo
< 1

¶
= P

µ
¾2 + r¾2

hs

¾2
F(g¡k¡1)(l¡1);gl(r¡1) < 1

¶
, de 76

= P

µ
F(g¡k¡1)(l¡1);gl(r¡1) <

¾2

¾2 + r¾2
hs

¶
(93)

No caso da propor»c~ao da intera»c~ao gen¶otipos x ambientes, devida µa

intera»c~ao marcadores x ambientes, tem-se que os parâmetros experimentais n¶umero

de progênies avaliadas (g) e n¶umero de ambientes (l) atuam somente sobre o formato

da distribui»c~ao, sendo que, para um mesmo ponto de corte, o aumento desses valores

diminui a probabilidade de ocorrência de um valor inferior ao ponto de corte. Ou

seja, tanto o aumento do n¶umero de progênies, quanto o de ambientes nas quais as

progênies s~ao avaliadas diminuem a probabilidade de obten»c~ao de estimativas de pms

maiores que um, sendo que a maior redu»c~ao ¶e obtida aumentando-se o n¶umero de

ambientes. Assim como no caso de p̂m, o incremento no n¶umero de marcas utilizadas

aumenta a probabilidade de obten»c~ao de estimativas de pms maiores que um.

A t¶³tulo de exemplo, encontram-se apresentadas na Tabela 14 as pro-

babilidades de obten»c~ao de estimativas de pm e pms maiores que um, em fun»c~ao do

n¶umero de marcas utilizadas no modelo (k) e dos valores param¶etricos de pm e pms,

considerando um experimento, no qual foram avaliadas 100 progênies em quatro am-

bientes, com duas repeti»c~oes por ambiente. Considerou-se que o car¶ater apresentou

uma herdabilidade ao n¶³vel de m¶edia de progênies igual a 0,40, e que ¾2
g = ¾2

gs.

Veri¯ca-se, nesta tabela, que, para valores elevados, tanto de pm, quanto de pms,

s~ao grandes as probabilidades de obten»c~ao de estimativas desses parâmetros maiores

que um. Isso ocorre mesmo se trabalhando com 200 indiv¶³duos, sendo que essas

probabilidades crescem como o aumento no n¶umero de marcas utilizadas (k). Co-
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mo anteriormente comentado, um modo de reduzir a probabilidade de obten»c~ao de

estimativas maiores que um consiste em aumentar o n¶umero de repeti»c~oes. Nesse

exemplo o aumento para 3 repeti»c~oes diminuiu o probabilidade de obten»c~ao de es-

timativas de pm maiores que um de 0,37, quando se avaliaram 100 progênies com

p = 0; 9, para 0,31 e P (pms > 1) de 0,43 para 0,39 na mesma situa»c~ao.

Tabela 14. Probabilidade de obten»c~ao de estimativas de pm e pms maiores que um,

em um experimento no qual foram avaliadas 100 e 200 progênies em 4 am-

bientes com 2 repeti»c~oes por ambiente. Cosiderou-se h2 = 0; 40, e ¾2
g =

¾2
gs.

P (p̂m > 1)

g = 100 g = 200

pm k = 10 k = 15 k = 20 k = 10 k = 15 k = 20

0,9 0,3641 0,3685 0,3730 0,2984 0,3010 0,3037

0,7 0,1533 0,1607 0,1686 0,0651 0,0677 0,0705

0,5 0,0533 0,0587 0,0647 0,0087 0,0095 0,0104

0,3 0,0163 0,0190 0,0222 0,0008 0,0009 0,0013

0,1 0,0045 0,0057 0,0071 0,0000 0,0000 0,0001

P (p̂ms > 1)

g = 100 g = 200

pms k = 10 k = 15 k = 20 k = 10 k = 15 k = 20

0,9 0,4327 0,4343 0,4361 0,4011 0,4020 0,4030

0,7 0,3041 0,3077 0,3116 0,2282 0,2302 0,2321

0,5 0,1999 0,2045 0,2095 0,1113 0,1133 0,1153

0,3 0,1233 0,1278 0,1328 0,0468 0,0482 0,0497

0,1 0,0716 0,0755 0,0798 0,0171 0,0179 0,0187
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4.4 Conclus~oes

i. Obteve-se um estimador da propor»c~ao da variância gen¶etica, explicada pelos

marcadores moleculares, aplic¶avel ao ¶³ndice de sele»c~ao de Lande & Thompson

(1992), no caso de experimentos conduzidos em mais de um ambiente, bem como

um estimador da propor»c~ao da variância da intera»c~ao gen¶otipos x ambientes

explicada pela intera»c~ao QTLs x ambientes.

ii. Os estimadores apresentados independem de desvisos das freqÄuências al¶elicas

dos marcadores em rela»c~ao µas esperadas, por¶em possuem alta probabilidade de

gera»c~ao de estimativas fora do intervalo param¶etrico, que pode ser reduzida com

o aumento do n¶umero de ambientes e/ou repeti»c~oes nos quais os gen¶otipos s~ao

avaliados.

iii. As express~oes da esperan»ca e da variância dos estimadores apresentados, obtidas

via expans~ao em s¶erie de Taylor, n~ao s~ao triviais; em vista disto sugere-se obter

tais estimativas via processos de reamostragem.



5 AN ¶ALISE DA INTERAC» ~AO GEN¶OTIPOS

X AMBIENTES EM MILHO, UTILIZAN-

DO MARCADORES MOLECULARES

CODOMINÂNTES

Resumo

Com base em um conjunto de dados de produtividade de gr~aos de

68 progênies S2 de milho, genotipadas para 77 marcadores RFLP e avaliadas em

\Top cross", com um testador do grupo Lancaster, em quatro diferentes localidades,

realizou-se a identi¯ca»c~ao de QTLs associados µa produtividade de gr~aos por meio

de um modelo de regress~ao m¶ultipla, utilizando o procedimento \stepwise" para a

sele»c~ao das marcas associadas µa QTLs. Ap¶os identi¯cadas as marcas associadas a

QTLs envolvidos no controle gen¶etico da produtividade de gr~aos, em cada local e

na m¶edia dos quatro locais, realizou-se um estudo da intera»c~ao QTLs x ambientes,

por meio da quanti¯ca»c~ao da propor»c~ao da intera»c~ao gen¶otipos x ambientes devida

µa intera»c~ao QTLs x ambientes, estimada via componentes de variância, e de an¶alises

individualizadas de seus efeitos. As metodologias utilizadas permitiram classi¯car

as marcas identi¯cadas como associadas a QTLs conforme o seu n¶³vel de intera»c~ao,

permitindo, ainda, a identi¯ca»c~ao de regi~oes cromossômicas, envolvidas no controle

gen¶etico de caracteres quantitativos, com maior ou menor estabilidade ao longo dos

ambientes.
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Summary

Based on a set of grain yield data, obtained from to the evaluation of 67

maize progenies genotyped for 77 codominant molecular markers, and evaluated as

top crosses in four environments, the presented methodologies allowed the classi¯ca-

tion of markers associated to QTL, in relation to its level of genotype x environment

interaction. The procedure also allowed the identi¯cation of chromosomic regions,

involved in the genetical control of the considered trait, according to its stability, in

relation to the observed environmental variation.

5.1 Introdu»c~ao

Segundo Lynch & Walsh (1998), um problema que permanece n~ao re-

solvido na an¶alise de QTLs ¶e a ocorrência da intera»c~ao QTLs x ambientes. Duas

metodologias têm sido utilizadas no estudo dessas intera»c~oes: a consistência das

associa»c~oes marcador-car¶ater atrav¶es dos ambientes e m¶etodos de ANOVA, incorpo-

rando termos espec¶³¯cos para a referida intera»c~ao. A primeira ¶e muito incipiente,

pois consiste simplesmente em veri¯car se uma associa»c~ao marca-car¶ater ¶e detectada

em todos os ambientes avaliados. Em caso a¯rmativo, isto ¶e tomado como evidência

da n~ao existência de intera»c~ao marcadores x ambientes, enquanto que a detec»c~ao de

associa»c~ao em apenas alguns dos ambientes ¶e sempre considerada como evidência

de intera»c~ao, embora um QTL possa ter efeito signi¯cativo em todos os ambientes,

mesmo na presen»ca de forte intera»c~ao. De forma semelhante, baixos poderes de de-

tec»c~ao podem resultar em que um QTL venha a ser detectado em apenas algumas

repeti»c~oes do experimento, mesmo que seus efeitos sejam idênticos em todos os am-

bientes. Fortalecendo essa explica»c~ao, Koester et al. (1993) observaram que QTLs

com efeitos pequenos eram menos propensos de serem detectados atrav¶es dos locais,

do que QTLs de efeito pronunciado.
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Lynch & Walsh (1998) a¯rmam que, pelo teste expl¶³cito da intera»c~ao

marcadores x ambientes, os m¶etodos de ANOVA provêm uma medida mais sens¶³vel

dos efeitos dessa intera»c~ao. Atuando nessa linha, Cockerham & Zeng (1996) estendem

a an¶alise de variância do delineamento III de Comstock & Robinson (1952) para

incluir os efeitos de liga»c~ao entre marcadores moleculares e QTLs, epistasia entre

dois locos e utiliza»c~ao de gera»c~oes F3. Al¶em disso, desenvolveram uma metodologia

baseada em contrastes ortogonais, para estima»c~ao e teste de hip¶oteses sobre esses

efeitos bem como suas intera»c~oes com o ambiente.

As metodologias encontradas na literatura, para abordagem da in-

tera»c~ao QTLs x ambientes (Jansen et al., 1995; Romagosa et al., 1996; Korol et

al., 1998 e Wang et al., 1999), consideram-na como um complicador da an¶alise de

QTLs e atuam no sentido de eliminar seu efeito sobre o seu mapeamento. Mas,

nem sempre, a intera»c~ao gen¶otipos x ambientes ¶e um complicador para o trabalho

do melhorista, pois, quanti¯cando o seu efeito, podem-se selecionar gen¶otipos que

sejam altamente adaptados a um determinado ambiente, captando, assim, seu efeito.

Alternativamente, ¶e poss¶³vel selecionar gen¶otipos que n~ao apresentem essa intera»c~ao,

isto ¶e, apresentem um comportamento est¶avel nos ambientes em que s~ao cultivados.

Esse entendimento pode ser transportado para o n¶³vel de QTLs, de modo que, medi-

ante a quanti¯ca»c~ao dos efeitos da intera»c~ao QTLs x ambientes, ¶e poss¶³vel identi¯car

aqueles mais est¶aveis, que podem ser muito ¶uteis em programas de sele»c~ao assistida

por marcadores moleculares, visando µa produ»c~ao de materiais com alta estabilidade,

e os QTLs que apresentam alta intera»c~ao, pass¶³veis de serem utilizados em programas

de sele»c~ao assistida visando µa obten»c~ao de gen¶otipos espec¶³¯cos para um determinado

tipo de ambiente. Deste modo, objetivou-se, no presente cap¶³tulo, aprofundar o co-

nhecimento da intera»c~ao QTLs x ambientes, por meio da quanti¯ca»c~ao da propor»c~ao

da intera»c~ao gen¶otipos x ambientes devida µa intera»c~ao QTLs x ambientes, estimada

via componentes de variâncias e de an¶alises individualizadas de seus efeitos.
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5.2 Material e M¶etodos

5.2.1 Material

Utilizou-se, no presente trabalho, uma parte dos dados apresentados

por Rumin (2000), referentes µa produtividade de gr~aos em kg/ha de 68 progênies

S2 de milho, obtidas do cruzamento de duas linhagens endogâmicas pertencentes

ao grupo ISSS. Essas progênies foram genotipadas para 157 marcadores RFLP e

avaliadas em \top crosses", com um testador do grupo Lancaster, em quatro difer-

entes ambientes no estado de Iowa, EUA, com duas repeti»c~oes por ambiente, no ano

agr¶³cola de 1996. Esses dados foram gerados pelo departamento de pesquisa e desen-

volvimento da empresa Garst Seeds, componente do ent~ao grupo Zeneca, com base

em Slater, Iowa, EUA, no ano agr¶³cola de 1996.

Devido ao fato de o interesse nesse conjunto de dados ser puramente

did¶atico e ilustrativo das t¶ecnicas desenvolvidas e discutidas nesta tese, trabalhou-se

apenas com 77 das 157 marcas dispon¶³veis no conjunto de dados apresentados por

Rumin (2000).

Visando µa sele»c~ao das 77 marcas, utilizadas no presente trabalho, para

as quais as distâncias entre estas, em cM, est~ao ilustradas na Figura 16, eliminaram-

se, inicialmente, todas as marcas que apresentaram mais de dois alelos por loco. No

caso de marcas que compartilhavam a mesma posi»c~ao no cromossomo, selecionou-se

a que apresentou segrega»c~ao mais pr¶oxima de 3
8

: 2
8

: 3
8
, que ¶e a esperada em materiais

com uma gera»c~ao de autofecunda»c~ao e freqÄuência al¶elica 0,5.

5.2.2 M¶etodos

Detec»c~ao de QTLs

Uma vez que n~ao se dispunha dos gen¶otipos das linhagens parentais, a
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Figura 16 - Distâncias (cM) entre as 77 marcas utilizadas, e cromossomos aos quais

est~ao associadas. Obs: Os tamanho dos cromossomos n~ao representam

seu tamanho real.

¶unica t¶ecnica de mapeamento de QTLs pass¶³vel de utiliza»c~ao ¶e a an¶alise de marcas

simples (\Single Marker Analysis"), que foi realizada por meio de um modelo de

regress~ao linear m¶ultipla, utilizando o procedimento \stepwise" para sele»c~ao das

marcas associadas a QTLs. O procedimento \stepwise" foi realizado considerando

todo o genoma simultaneamente, isto ¶e, utilizando todas as 77 marcas dispon¶³veis,

tendo sido adotados os n¶³veis de signi¯cância de 0,10 para entrada de uma marca no

modelo e 0,15 para sua permanência.

Consideraram-se, ainda, dois crit¶erios para a detec»c~ao de QTLs:

1. Sele»c~ao realizada considerando todos o locais conjuntamente (Sele»c~ao conjun-

ta);

2. Sele»c~ao realizada em cada local separadamente (Sele»c~ao por local).
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Parti»c~ao da variância da intera»c~ao em efeitos explicados pelos

marcadores e desvios

Para avalia»c~ao da intera»c~ao gen¶otipos x locais e parti»c~ao da variância

da intera»c~ao gen¶otipos x locais em efeitos de intera»c~ao marcadores x locais e desvios

x locais, adotou-se o seguinte modelo matem¶atico:

yij` = ¹ + s` + r=sj(`) + gi + (gs)i` + eij` (94)

em que

yij` ¶e o valor observado da i-¶esima progênie, i = 1; 2; :::; 68 , na j-¶esima

repeti»c~ao, j = 1; 2; do `-¶esimo local, ` = 1; 2; :::; 4;

¹ ¶e uma constante inerente a todas as observa»c~oes;

s` ¶e o efeito do `-¶esimo local, s` » N(0; ¾2
` );

r=sj(`) ¶e o efeito da j-¶esima repeti»c~ao dentro do `-¶esimo local,r=sj(`) »
N(0; ¾2

r=`);

gi ¶e o efeito da i-¶esima progênie, gi » N(0; ¾2
g);

(gs)i` ¶e o efeito da intera»c~ao entre a i-¶esima progênie e o `-¶esimo local,

(gs)i` » N(0; ¾2
gs);

eij` ¶e o erro aleat¶orio associado µa observa»c~ao yij`, eij` » N(0; ¾2).

sendo gi modelado por:

gi =
kX

t=1

¯tZit + hi; (95)

em que:

¯t ¶e o coe¯ciente de regress~ao da marca t;
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Zit ¶e uma vari¶avel \dummy", codi¯cadora do gen¶otipo da i-¶esima

progênie quanto µa marca t, assumindo os valores 1 para o gen¶otipo ho-

mozig¶otico quanto ao alelo favor¶avel ao car¶ater, 0 para o heterozig¶otico

e -1 para o homozig¶otico desfavor¶avel; ;

hi ¶e a por»c~ao de gi n~ao explicada pelas marcas (desvios).

Para o qual, o esquema da an¶alise de variância, com as respectivas

esperan»cas matem¶aticas dos quadrados m¶edios, encontra-se apresentado na tabela

15.

As propor»c~oes da variância gen¶etica e da variância da intera»c~ao

gen¶otipos x ambientes explicadas pelos marcadores moleculares (pm e pms) foram

estimadas por (Cap¶³tulo 3):

p̂m = ¾̂2
m

¾̂2
m+¾̂2

h
;

p̂ms = ¾̂2
ms

¾̂2
sm+¾̂2

hs
:

Tendo sido os estimadores ¾̂2
m; ¾̂2

h; ¾̂2
ms e ¾̂2

hs obtidos pelo m¶etodo dos

momentos, a partir das esperan»cas matem¶aticas dos quadrados m¶edios apresentados

na tabela 15.

Os erros padr~oes de p̂m e de p̂ms foram obtidos via bootstrap, tendo

sido realizadas 2000 reamostragens bootstrap.

O efeito do crit¶erio de sele»c~ao sobre a propor»c~ao da variância da in-

tera»c~ao gen¶otipos x locais, explicada pelos marcadores moleculares, foi avaliado em

termos das estimativas p̂ms e da an¶alise AMMI, realizada com estimativas dos coe¯-

cientes de regress~ao linear das marcas em cada um dos quatro locais.

5.3 Resultados e Discuss~ao

Na tabela 16, encontram-se apresentadas as marcas selecionadas pelo

procedimento \stepwise" considerando os dois crit¶erios de sele»c~ao (sele»c~ao conjunta

e por local).
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Tabela 15. Esquema da an¶alise de variância conjunta com o desdobramento da

soma de quadrados de tratamentos e intera»c~ao, em efeitos explicados

pelos marcadores moleculares e desvios, com as respectivas esperan»cas

matem¶aticas dos quadrados m¶edios.

FV GL SQ E(QM)

Locais l-1 SQLoc ¾2 + r¾2
gs + g¾2

r=` + rg¾2
`

Rep/Locais l(r-1) SQRep/Loc ¾2 + g¾2
r=`

Progênies g-1 SQProg ¾2 + r¾2
gs + rl¾2

g

Reg k SQReg ¾2 + r¾2
hs + rl¾2

h + (g¡1)
k (r¾2

ms + rl¾2
m)

Desv g-k-1 SQDesv ¾2 + r¾2
hs + rl¾2

h

Prog x Loc (g-1)(l-1) SQProg x Loc ¾2 + r¾2
gs

Reg x Loc k(l-1) SQReg x Loc ¾2 + r¾2
hs + (g¡1)

k r¾2
ms

Desv x Loc (g-k-1)(l-1) SQDesv x Loc ¾2 + r¾2
hs

Res¶³duo l(g-1)(r-1) SQRes¶³duos ¾2

Total lrg-1 SQTotal

Veri¯ca-se, nesta tabela, que, ao realizar a sele»c~ao das marcas na

an¶alise conjunta, isto ¶e, tendo por base a produtividade m¶edia dos gen¶otipos nos

quatro locais, 14 marcas formam identi¯cadas como associadas µa QTLs. Esse resul-

tado concorda em parte com os apresentados por Melchinger et al. (1998), que, ao

realizarem o mapeamento por intervalo composto, da produtividade m¶edia de gr~aos,

de 107 progênies F3 de milho, avaliadas em \Top cross" com dois testadores nos

anos de 1990 e 1991 em duas localidades da Alemanha, encontraram nove QTL's

associados a este car¶ater. Sendo que, destes nove, três pertenciam ao cromossomo

3, dois ao cromossomo 8, e os demais estavam localizados nos cromossomos 1, 2, 7 e

10.

Para uma melhor visualiza»c~ao das distâncias entre as marcas identi¯-

cadas como associadas µa QTLs, estas encontram-se ilustradas na ¯gura 17, na qual se

observa a pequena distância entre algumas delas, como, por exemplo, entre as marcas

M5 e M6, de apenas 4,6 cM. Estas duas marcas podem, ent~ao ser consideradas como

identi¯cadoras de uma ¶unica regi~ao cromossômica associada a QTL's. Seguindo a
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Tabela 16. Marcas selecionadas como associadas µa QTL's, envolvidos no controle da
produtividade de gr~aos de milho (kg/ha), pelo procedimento \stepwise"
em cada local e na an¶alise conjunta

Loca 1 Local 2 Local 3 Local 4 An¶alise Conjunta
5c1 1c1 5c1 3c1 1c1
8c1 10c1 6c1 5c1 12c2
14c2 11c2 19c3 11c2 21c3
17c2 12c2 21c3 15c2 24c3
24c3 13c2 22c3 19c3 27c3
30c4 14c2 24c3 21c3 30c4
36c5 15c2 34c4 34c4 40c5
43c5 17c2 40c5 35c5 49c6
51c6 21c3 49c6 45c5 51c6
57c7 24c3 57c7 52c6 57c7
63c8 28c3 59c7 57c7 59c7
67c9 30c4 60c8 72c7 60c8

35c5 62c8 61c8
41c5 63c8 72c9
45c5
49c6
51c6
52c6
65c9
72c9
74c9
76c10

ci ¶e o cromossomo no qual a marca est¶a localizada.

metodologia de Melchinger et al. (1998), que consideraram QTLs identi¯cados por

diferentes testadores, localizados a menos de 20 cM um do outro, como sendo um

¶unico QTL e fundamentado em Darvasi et al. (1993), que veri¯caram, via simula»c~ao

computacional de dados, que os intervalos de con¯an»ca para as posi»c~oes dos QTL,

estimadas via mapeamento por intervalo, n~ao s~ao menores que 10 cM e Dupuis &

Siegmund (1999), que, ao compararem, tamb¶em, via simula»c~ao computacional de

dados, três metodologias para obten»c~ao de intervalos de con¯an»ca para as posi»c~oes

dos QTL's, considerando v¶arios espa»camentos entre marcas, posi»c~oes do QTL no
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intervalo entre duas marcas e efeitos dos mesmos, obtiveram estimativas variando de

2,2 cM a 21,3 cM, para esses intervalos, pode-se ent~ao considerar que marcas sep-

aradas por distâncias inferiores a 20 cM sejam identi¯cadoras de uma ¶unica regi~ao

cromossômica associada µa QTLs. Deste modo,as 40 marcas selecionadas identi¯cam

26 regi~oes cromossômicas. O n¶umero dessas regi~oes por cromossomos, bem como o

n¶umero de QTL's envolvidos no controle da produtividade de gr~aos, j¶a identi¯cados

e cadastrados no \Maize Database" (http://www.agron.missouri.edu), est~ao apre-

sentadas na tabela 17, na qual se nota uma grande concordância entre o n¶umero de

regi~oes aqui identi¯cadas e o n¶umero de QTL's j¶a cadastrados.
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Figura 17 - Distâncias (cM) entre as 40 marcas identi¯cadas como associadas µa

QTL's utilizadas, e cromossomos aos quais est~ao associadas. Obs: Os

tamanho dos cromossomos n~ao representam seu tamanho real.

Na tabela 16, observa-se uma grande discrepância entre os dois crit¶erios

com rela»c~ao µas marcas selecionadas. Uma vez que 14 marcas foram identi¯cadas
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Tabela 17. N¶umero de regi~oes identi¯cadas como associadas µa QTL's e de QTL's

envolvidos no controle da produtividade de gr~aos, cadastrados no \Maize

Database" por cromossomo

Cromossomo 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10

Regi~oes cromossômicas identi¯cadas 4 2 4 2 4 2 2 3 2 1

QTL's cadastrados 4 1 0 2 3 5 1 2 2 1

como estando associadas a QTL's no local 1, 22 no local 2, 14 no local 3 e 12 no

local 4, perfazendo um total de 38 diferentes marcas. Ao considerar todos os locais,

simultaneamente, 14 marcas foram selecionadas, sendo que destas, nenhuma havia

sido selecionada em todos os quatro locais, três o foram em três locais, quatro em

dois, cinco em apenas um local e duas n~ao haviam sido selecionadas em nenhum dos

quatro locais.

Essa discrepância, quanto µas marcas selecionadas em um e outro local,

j¶a era esperada, consistindo, inclusive, em um crit¶erio de identi¯ca»c~ao de intera»c~ao

QTLs x ambientes, conforme relatado por Lynch & Walsh (1998).

Vislumbrando uma melhor compreens~ao da variância da intera»c~ao

gen¶otipos x ambientes, Venously & Barriga (1992) consideraram uma situa»c~ao, co-

mo a esquematizada na tabela 18, em que se est¶a admitindo que os gen¶otipos de

um determinado QTL foram avaliados em l ambientes. Na tabela 18, a nomen-

clatura, adotada por Vencovsky & Barriga (1992), foi adaptada para se adequar ao

enfoque de intera»c~ao QTLs x ambientes, em detrimento de gen¶otipos x ambientes,

como adotado pelos autores. Nessa tabela, est¶a-se admitindo, ainda, que os efeitos

genot¶³picos do QTL modi¯cam-se conforme os ambientes, ou seja, os parâmetros a,

d e ¹ s~ao diferentes de ambiente para ambiente, indicando que os gen¶otipos reagem

diferentemente de ambiente para ambiente.

A variância da intera»c~ao QTLs x ambientes V(GS) ¶e dada por:

V (GS) =
lX

i=1

V (G(S)i)¡ lV (G( ¹S))
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Tabela 18. Valores genot¶³picos de um QTL, avaliado em l ambientes

Valores genot¶³picos

Ambientes

Gen¶otipos FreqÄuência 1 2 ¢ ¢ ¢ l M¶edias

QQ 1
4

¹1 + a1 ¹2 + a2 ¢ ¢ ¢ ¹l + al ¹¹ + ¹a

Qq 1
2

¹1 + d1 ¹2 + d2 ¢ ¢ ¢ ¹l + dl ¹¹ + ¹d

qq 1
4

¹1 ¡ a1 ¹2 ¡ a2 ¢ ¢ ¢ ¹l ¡ al ¹¹¡ ¹a

M¶edias 1 1
2
(¹1 + d1) 1

2
(¹2 + d2) ¢ ¢ ¢ 1

2
(¹l + dl)

1
2
(¹¹ + ¹d)

Adaptado de Vencovsky & Barriga (1992)

em que:

V (G(S)i) ¶e a variância gen¶etica dentro do i-¶esimo local, e

V (G( ¹S)) ¶e a variância gen¶etica m¶edia.

Deste modo, Vencovsky & Barriga (1992) demonstram que:

V (GS) =
1

2
V (a) +

1

4
V (d);

e conclu¶³ram que a variância da intera»c~ao gen¶otipos x ambientes (¾2
Qs) ¶e estritamente

de natureza gen¶etica, decorrente da instabilidade das manifesta»c~oes genot¶³picas ao

longo dos ambientes. Um fato interessante de lembrar ¶e que os modelos biom¶etricos

empregados no presente trabalho, para explicar o fen¶otipo de um car¶ater, s~ao ajus-

tados utilizando os valores genot¶³picos de um indiv¶³duo quanto a uma s¶erie de mar-

cadores moleculares, que est~ao associados aos QTL's controladores do car¶ater. Desse

modo, os componentes de variâncias estimados referem-se aos efeitos de marcadores

moleculares associados a QTLs, e n~ao aos QTLs propriamente ditos.

Em vista disso, estudou-se a natureza da intera»c~ao entre efeitos associ-

ados a marcadores moleculares x ambientes (¾2
ms), que ¶e objeto principal do presente

trabalho. Para tanto, considerou-se um marcador molecular M, ligado em fase de

associa»c~ao a um QTL Q, apresentando uma freqÄuência de recombina»c~ao c com o

mesmo, avaliado em l ambientes (locais) como esquematizado na tabela 19.
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Tabela 19. Valores genot¶³picos associados aos gen¶otipos de um marcador molecular,

avaliado em l ambientes

Valores genot¶³picos

Gen¶otipo Gen. Ambientes

Marcas Freq QTL Freq/Marcas 1 ¢ ¢ ¢ l M¶edias

QQ (1 ¡ c)2 ¹1 + a1 ¢ ¢ ¢ ¹l + al ¹¹ + ¹a

MM 1
4

Qq 2c(1 ¡ c) ¹1 + d1 ¢ ¢ ¢ ¹l + dl ¹¹ + ¹d

qq c2 ¹1 ¡ a1 ¢ ¢ ¢ ¹l ¡ al ¹¹ ¡ ¹a

M¶edia/MM
¹1 + (1 ¡ 2c)a1+

2c(1 ¡ c)d1

¢ ¢ ¢ ¹l + (1 ¡ 2c)al+

2c(1 ¡ c)dl

¹¹ + (1 ¡ 2c)¹a+

2c(1 ¡ c) ¹d

QQ c(1 ¡ c) ¹1 + a1 ¢ ¢ ¢ ¹l + al ¹¹ + ¹a

Mm 1
2

Qq (1 ¡ 2c + 2c2) ¹1 + d1 ¢ ¢ ¢ ¹l + dl ¹¹ + ¹d

qq c(1 ¡ c) ¹1 ¡ a1 ¢ ¢ ¢ ¹l ¡ al ¹¹ ¡ ¹a

M¶edia/Mm
¹1+

(1 ¡ 2c + 2c2)d1

¢ ¢ ¢ ¹1+

(1 ¡ 2c + 2c2)d1

¹¹+

(1 ¡ 2c + 2c2) ¹d

QQ c2 ¹1 + a1 ¢ ¢ ¢ ¹l + al ¹¹ + ¹a

mm 1
4

Qq 2c(1 ¡ c) ¹1 + d1 ¢ ¢ ¢ ¹l + dl ¹¹ + ¹d

qq (1 ¡ c)2 ¹1 ¡ a1 ¢ ¢ ¢ ¹l ¡ al ¹¹ ¡ ¹a

M¶edia/mm
¹1 ¡ (1 ¡ 2c)a1

+2c(1 ¡ c)d1

¢ ¢ ¢ ¹l ¡ (1 ¡ 2c)al + 2

c(1 ¡ c)dl

¹¹ ¡ (1 ¡ 2c)¹a+

2c(1 ¡ c) ¹d

M¶edia ¹1 + 1
2

d1 ¢ ¢ ¢ ¹l + 1
2

dl ¹¹ + 1
2

¹d)

Assim sendo, tem-se que:

V (G(S)i) = 1
4

£
¹i + (1¡ 2c)ai + 2c(1¡ c)di ¡ (¹i + 1

2
di)
¤2

+

1
2

£
¹i + (1¡ 2c + 2c2)di ¡ (¹i + 1

2
di)
¤2

+1
4

£
¹i ¡ (1¡ 2c)ai + 2c(1¡ c)di ¡ (¹i + 1

2
di)
¤2

= 1
2
a2

i (1¡ 2c)2 + 1
4
d2

i (1¡ 8c + 24c2 ¡ 32c3 + 16c4)

V (G( ¹S)i) = 1
4

£
¹¹ + (1¡ 2c)¹a + 2c(1¡ c) ¹d¡ (¹¹ + 1

2
¹d)
¤2

+

1
2

£
¹¹ + (1¡ 2c + 2c2) ¹d¡ (¹¹ + 1

2
¹d)
¤2

+ 1
4

£
¹¹¡ (1¡ 2c)ai + 2c(1¡ c) ¹d¡ (¹¹ + 1

2
¹d)
¤2

= 1
2
¹a2(1¡ 2c)2 + 1

4
¹d2(1¡ 8c + 24c2 ¡ 32c3 + 16c4)

V (GS) =
Pl

i=1 V (G(S)i)¡ lV (G( ¹S))
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Veri¯ca-se, na express~ao 96, que a variância da intera»c~ao dos efeitos as-

sociados aos marcadores x ambientes ¶e decorrente da instabilidade das manifesta»c~oes

genot¶³picas ao longo dos ambientes, expressa pelas variâncias dos efeitos aditivos e

de dominância dos QTLs (V (a) e V (d)), associados µa distância do QTL µa marca (c).

Nota-se ainda, na express~ao 96, que a principal fonte dessa intera»c~ao ¶e a variância

dos efeitos aditivos, pois, como a constante que associa o efeito da distância do QTL

µa marca, que multiplica a variância dos efeitos de desvios de dominância, ¶e elevada

µa quarta potência, esse valor ser¶a bem menor do que o multiplicador da variância

dos efeitos aditivos, diminuindo, assim, sua contribui»c~ao µa variância da intera»c~ao.

Por exemplo, se c = 0; 10 ter-se-¶a de 96 que V (GS) = (0:4)V (a) + (0:1024)V (d).

Esse resultado concorda com os apresentados por Cocherham & Zeng (1996), que,

ao analisarem os dados relativos µa produtividade de gr~aos, altura de espiga, altura

de plantas, ¶area foliar, dias at¶e o pendoamento, umidade de gr~aos e n¶umero de es-

pigas de 264 progênies F3 de milho, genotipadas para 67 marcadores RFLP e nove

Izoenzimas, avaliadas em seis ambientes, observaram que os efeitos aditivos interagi-

ram mais com os ambientes do que os efeitos de dominância em todos os caracteres

avaliados.

Como pode ser veri¯cado no Apêndice A, os coe¯cientes de regress~ao

¯t s~ao estimadores dos efeitos aditivos associados a cada marca (mt). Assim, con-

siderando que a localiza»c~ao do QTL em rela»c~ao µa marca (c) ¶e a mesma, o fato de um

coe¯ciente ¯t ser estatisticamente diferente de zero em um local e n~ao o ser em outro

ou ¶e decorrência de um erro tipo I, ou ent~ao de uma varia»c~ao no efeito aditivo (a)

do QTL associado µa marca em quest~ao, que, como demonstrado pela equa»c~ao 96, ¶e
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a principal causa da intera»c~ao QTLs x Locais.

Na ¯gura 18, est~ao apresentadas as produtividades m¶edias dos

gen¶otipos homozig¶oticos para a marca m61, que foi considerada associada a QTL`s

apenas na an¶alise conjunta, a marca m25, que foi na an¶alise conjunta e nos locais 1,

2 e 3 e a marca m10, que o foi apenas no local 2. Sabendo-se que o estimador ^̄
t ¶e,

a menos de uma constante, igual ao contrate entre os dois gen¶otipos homozig¶oticos,

depreende-se que o fato de a marca m61 ter sido identi¯cada como associada a QTLs

apenas na an¶alise conjunta decorre unicamente de fatores estat¶³sticos, pois, como

pode ser veri¯cado nessa ¯gura, as magnitudes dos contrastes entre as m¶edias dos

gen¶otipos homozig¶oticos para esta marca n~ao s~ao muito diferentes. Deste modo,

a obten»c~ao de um resultado signi¯cativo no teste de associa»c~ao entre esta marca e

um QTL pode ter ocorrido em fun»c~ao de um erro tipo I, ou devido ao fato de, na

an¶alise conjunta, cada m¶edia ser obtida mediante de oito observa»c~oes (2 por local),

o que aumenta o poder do teste, em compara»c~ao aos realizados em cada local. Deste

modo, justi¯ca-se o fato de esta marca ter sido identi¯cada como estando associada

a um QTL apenas na an¶alise conjunta, n~ao existindo nenhuma explica»c~ao gen¶etica

plaus¶³vel para este resultado.

No caso da marca m24, que n~ao foi selecionada em apenas um local,

e da m10, que o foi em apenas um, observa-se que os contrastes que n~ao foram

estatisticamente signi¯cativos eram de magnitudes desprez¶³veis, em compara»c~ao aos

que foram signi¯cativos. Neste caso, essas diferen»cas podem ser atribu¶³das a uma

express~ao vari¶avel do efeito dos QTL's associados a essas marcas, em outras palavras,

µa intera»c~ao QTLs x Locais.

Esta express~ao vari¶avel do efeito do QTL pode estar associada ao modo

de a»c~ao do mesmo sobre o car¶ater. No caso da produtividade de gr~aos, que foi objeto

do presente estudo, sabe-se que este ¶e um car¶ater extremamente complexo, sendo

in°uenciado por uma s¶erie de fatores, tais como a e¯ciência fotossint¶etica, resistência

µa toxidêz de alum¶³nio, resistência µa seca, etc. Seguindo essa linha de racioc¶³nio, pode-

se imaginar que uma planta, possuidora de um sistema radicular mais profundo, ser¶a
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Figura 18 - Produtividade m¶edia (kg/ha) dos gen¶otipos homozigotos (1 favor¶avel e -

1 desfavor¶avel) considerando as marcas m61, m24 e m10, nos quatro locais

avaliados e na m¶edia geral.

mais resistente µa seca e, conseqÄuentemente, apresentar¶a uma maior produtividade

de gr~aos que outra com sistema radicular menos desenvolvido, quando cultivadas

num ambiente com escassez d'agua. Por outro lado, se essas duas plantas forem

cultivadas em um local em que a ¶agua n~ao ¶e um fator limitante, e se considerar

que a ¶unica diferen»ca entre elas ¶e o sistema radicular, elas apresentar~ao a mesma

produtividade de gr~aos. Nesta situa»c~ao hipot¶etica, o gene que controla o tamanho

do sistema radicular seria identi¯cado como sendo um QTL para a produtividade

de gr~aos no local com escassez d'agua e n~ao o seria no ambiente com abundância de

¶agua.

As parti»c~oes da variância da intera»c~ao gen¶otipos x locais em intera»c~ao

QTL's x Locais e desvios por locais, considerando os modelos com as 14 marcas

selecionadas na an¶alise conjunta, as 38 na an¶alise por local e as 40 considerando os

dois crit¶erios est~ao apresentadas na tabela 20. Nesta ¶ultima tabela, pode-se veri¯car
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que houve efeito signi¯cativo de progênies, avaliado em termos da variância gen¶etica

entre progênies bem como da intera»c~ao progênies x locais.

Tabela 20. Resultado da an¶alise de variância conjunta, com desdobramento da so-
ma de quadrados de progênies e da intera»c~ao progênies x locais em
efeitos explicados pelas marcas e desvios, em um experimento, no qual
foram avaliadas 68 progênies de milho, genotipadas para 77 marcadores
codominântes, quanto µa produtividade de gr~aos (kg/ha), em 4 locais,
com duas repeti»c~oes por local.

sele»c~ao FV GL SQ QM f P(F > f)
Locais 3 141244593,99 47081531,33
Rep/Locais 4 3053551,28 763387,82
Progênies 67 172166037,38 2569642,35 2,1685 <0,0000
Prog. x Locais 201 238178092,54 1184965,63 1,4312 0,0043
Res¶³duo 229 189595760,89 827929,09

An¶alise Regress~ao 14 115277873,99 8234133,86 3,8771 <0,0000
conjunta Desvios 53 56888163,39 1073361,57 0,9058 0,6753

Reg. x Locais 42 56497047,45 1345167,79 1,1772 0,2354
Desv. x Locais 159 181681045,09 1142648,08 1,3801 0,0129

An¶alise Regress~ao 38 135044088,33 3553791,80 1,4402 0,0732
por Desvios 29 37121949,05 1280067,21 2,0686 0,0026
local Reg. x Locais 114 184343899,56 1617051,75 2,6132 <0,0000

Desv. x Locais 87 53834192,98 618783,83 0,7473 0,9416
Geral Regress~ao 40 137176594,73 3429414,87 1,42737 0,0655

Desvios 27 34989442,65 1295905,28 2,03006 0,0079
Reg. x Locais 120 186471075,62 1553925,63 2,43425 <0,0000
Desv. x Locais 81 51707016,92 638358,23 0,77103 0,9131

Total 504 744238036,08
M¶edia (kg/ha) 8978,05
CV(%) 10,13

As 14 marcas selecionadas na an¶alise conjunta explicaram muito bem

a variância gen¶etica entre progênies, haja vista o efeito de marcas ter sido altamente

signi¯cativo e o de desvios n~ao, indicando a n~ao ausência de marcas importantes

na descri»c~ao do car¶ater. Fortalecendo esta observa»c~ao, veri¯ca-se, na tabela 21, que

essas marcas explicaram 100% da variância gen¶etica (p̂m = 1; 05). Por¶em elas n~ao

foram t~ao e¯cientes na descri»c~ao da intera»c~ao progênies x locais, pois o efeito da
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intera»c~ao marcas x locais foi n~ao signi¯cativo e explicou apenas 12% da variância da

intera»c~ao progênies x locais (p̂ms = 0; 12). Do ponto de vista de melhoramento, o fato

de o efeito da intera»c~ao desvios x locais ter sido signi¯cativo ¶e muito interessante,

pois indica que a maior parte da intera»c~ao progênies x locais deve-se µa intera»c~ao

desvios x locais, levando µa conclus~ao de que os QTL`s associados a essas 14 marcas

s~ao bastante est¶aveis, nos ambientes em que foram avaliados.

Tabela 21. Estimativas das propor»c~oes da variância gen¶etica e da variância da in-

tera»c~ao gen¶otipos x locais explicadas pelos marcadores moleculares, com

seus respectivos erros padr~oes

Crit¶erio de sele»c~ao p̂m p̂ms

An¶alise conjunta (14 marcas) 1,05 (0,24) 0,12 (3,94)

An¶alises individuais (38 marcas) 0,52 (0,22) 1,58 (4,79)

Ambos (40 marcas) 0,52 (0,17) 1,53 (7,94)

Considerando as 38 marcas selecionadas nas an¶alises por local, nota-

se que a propor»c~ao da variância gen¶etica explicada pelas marcas cai para 52%

(p̂m = 0; 52), sendo que, neste caso, o efeito de marcas foi n~ao signi¯cativo e o desvios

sim, indicando a ausência de marcas importantes para a descri»c~ao do car¶ater. Co-

mo veri¯cado na tabela 16, das 38 marcas consideradas por esse crit¶erio, apenas as

marcas m27 e m61 ¯guram entre as consideradas no crit¶erio anterior e n~ao neste.

Poder-se-ia, ent~ao, pensar que estas duas marcas têm um valor consider¶avel na de-

scri»c~ao da produtividade de gr~aos, mas, ao inclu¶³-las no modelo (modelo geral), os

resultados n~ao se alteraram, isto ¶e, a propor»c~ao da variância gen¶etica explicada pelo

modelo n~ao foi alterada, nem tampouco o resultado dos testes de hip¶oteses. Este fato

refor»ca a hip¶otese de que a sele»c~ao dessas duas marcas apenas na an¶alise conjunta

tenha ocorrido devido a erros tipo I, em detrimento µa de que se deva a um maior

poder da an¶alise conjunta.



138

Apesar de ter apresentado pior desempenho quanto µa explica»c~ao da

variância gen¶etica, o modelo com as 38 marcas selecionadas na an¶alise por local

explicou completamente a intera»c~ao progênies x locais (p̂ms = 1; 58), sendo que,

neste caso, o efeito da intera»c~ao desvios x locais foi n~ao signi¯cativo. Este fato n~ao

foi alterado ao se considerar o modelo com as 40 marcas, indicando que as marcas

m27 e m61 muito pouco contribu¶³ram para explica»c~ao da intera»c~ao progênies x locais.

Do exposto, infere-se que a sele»c~ao de marcas realizada na an¶alise con-

junta ¶e uma boa estrat¶egia para identi¯car as marcas associadas aos QTLs, que

pouco contribuem para intera»c~ao gen¶otipos x ambientes, podendo ser utilizadas em

programas de sele»c~ao assistida que visem µa obten»c~ao de materiais com uma alta esta-

bilidade. Por¶em este crit¶erio n~ao ¶e capaz de identi¯car as associadas aos QTLs, que

apresentam alta intera»c~ao com os ambientes, notadamente, quando esta intera»c~ao

for do tipo complexa.

Os valores ^̄
t, utilizados para realiza»c~ao da an¶alise AMMI est~ao ap-

resentados na tabela 22. Dado que o experimento possu¶³a apenas quatro locais, o

efeito da intera»c~ao gen¶otipos x ambientes ( ^̄ x locais) pode ser desdobrado em no

m¶aximo três eixos principais. Na ¯gura 19, encontra-se apresentado o biplot para

os quarenta marcadores moleculares utilizados, considerando o primeiro e o segun-

do eixos principais, que explicaram 87% da variância da intera»c~ao ^̄ x locais. Vale

ressaltar que, neste biplot, se omitiram os efeitos dos quatro locais somente para

facilitar a observa»c~ao dos efeitos das marcas.
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Tabela 22. Coe¯cientes de regress~ao ( ^̄
t) associados µas marcas em cada um dos

quatro locais e na an¶alise conjunta

Marca Local 1 Local 2 Local 3 Local 4 Conjunta
m1 246,155 -668,32 -174,502 2,581 -180,525
m3 -392,493 186,61 -64,871 10,510 -71,497
m5 458,742 27,99 -756,850 469,046 173,475
m6 300,835 -66,73 -638,130 308,065 63,586
m8 357,570 -3,98 381,646 -263,747 83,170

m10 -126,648 -500,57 5,464 -118,667 -157,179
m11 -192,635 -404,62 -5,342 324,434 -10,360
m12 126,867 716,95 3,978 -34,042 182,024
m13 51,517 -421,38 44,720 22,172 -58,833
m14 -308,453 -289,91 190,597 -7,916 -122,398
m15 -3,762 900,43 -178,107 -235,839 153,865
m17 486,044 -718,44 -199,237 204,678 -21,249
m19 215,854 93,36 416,422 -426,623 33,600
m21 109,740 543,51 631,499 46,962 262,513
m22 -135,638 86,96 501,037 1,487 67,096
m24 375,242 1151,93 315,763 -41,780 440,350
m27 199,969 -88,52 -214,944 -146,712 -96,215
m28 116,073 -358,91 -244,316 53,479 -113,524
m30 408,176 -69,39 -104,776 81,218 97,856
m34 253,906 64,27 -232,988 -128,940 15,917
m35 -157,601 -252,65 5,183 -90,588 -172,467
m36 246,477 79,61 -62,085 -73,121 6,728
m40 -245,644 -30,58 468,858 60,517 7,180
m41 -143,645 484,70 -136,949 21,023 29,947
m43 359,462 22,38 40,680 -9,451 91,410
m45 205,448 -183,71 -14,021 231,305 89,601
m49 -107,991 448,41 481,208 -213,014 109,792
m51 596,420 334,15 -205,335 368,206 308,797
m52 -257,287 409,56 -7,243 215,718 79,647
m57 363,366 -30,39 52,915 201,857 143,600
m59 101,101 -123,51 384,555 -28,217 30,013
m60 127,418 219,28 405,466 45,965 195,720
m61 210,080 133,21 307,629 123,804 171,758
m62 31,164 -68,71 532,047 -306,337 68,585
m63 133,914 -17,32 -686,030 84,378 -129,960
m65 -47,900 393,42 158,421 87,385 162,274
m67 204,094 -180,98 -44,984 52,493 -0,160
m72 -177,946 210,93 32,828 409,545 144,294
m74 -165,474 -580,85 -66,838 70,458 -187,518
m76 78,119 672,51 -20,827 -217,795 176,003

Nesta ¯gura, as marcas situadas mais pr¶oximas µa origem dos

eixos (coordenadas 0,0) s~ao as que menos contribuem para intera»c~ao, sendo
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Figura 19 - Biplot das 40 marcas selecionadas, considerando o primeiro e segundo

eixos principais, os quais explicaram, conjuntamente, 87% da variância

da intera»c~ao ^̄ x locais.

que esta contribui»c~ao aumenta µa medida que a marca se afasta da origem.

Observa-se, ent~ao, que, das 14 marcas selecionadas na an¶alise conjunta

(M1; M12; M21; M24; M27; M30; M40; M49; M51; M57; M59; M60; M61; M72), seis est~ao lo-

calizadas na regi~ao mais central do gr¶a¯co, ou seja, entre as mais est¶aveis. Sete est~ao

na regi~ao intermedi¶aria e apenas uma est¶a entre as seis, mais inst¶aveis. As marcas

M27 e M61, fonte de discordância entre os dois crit¶erios, est~ao localizadas na regi~ao

de baixa contribui»c~ao para a intera»c~ao, con¯rmando as conclus~oes obtidas a partir

da tabela 20.

Confrontando as ¯guras 17 e 19, identi¯ca-se uma associa»c~ao entre a

classi¯ca»c~ao das marcas quanto µa estabilidade dos efeitos dos QTLs, aos quais est~ao

associadas, e suas localiza»c~oes nos cromossomos, pois, das seis marcas classi¯cadas

como inst¶aveis, duas localizam-se no cromossomo 1, estando a apenas 4,3 cM uma

da outra (marcas M5 e M6), duas outras (M15 e M16) est~ao no cromossomo 2, e
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as demais encontram-se uma no cromossomo 2 e a outra no cromossomo 8. Fa-

to semelhante ocorre para aquelas consideradas est¶aveis, haja vista as duas ¶unicas

marcas identi¯cadas como associadas µa QTLs no cromossomo 4 terem sido classi¯-

cadas como est¶aveis, das quatro pertencentes ao cromossomo 9, três serem est¶aveis,

e nos cromossomos 5 e 8 existirem, em cada um, duas marcas adjacentes com esta

classi¯ca»c~ao.

No biplot completo, isto ¶e, incluindo os locais, apresentado na ¯gura

20, veri¯ca-se que o efeito de locais foi o que mais contribuiu para intera»c~ao QTLs x

locais, sendo que destes as maiores contribui»c~oes foram dadas pelos locais dois e três

(mais distantes em rela»c~ao µa origem do gr¶a¯co). Nota-se ainda que os locais um e

quatro apresentaram comportamento bastante semelhante. Os pol¶³gonos ilustrados

procuram mostrar a in°uência dos locais dois e três sobre as marcas selecionadas,

evidenciando a tendência das marcas selecionadas nesses locais concentrarem-se

pr¶oximas a eles. Comparando esta ¯gura com a tabela 16, veri¯ca-se que, das seis

marcas selecionadas apenas no local três (M6; M22; M40; M59; M60 e M62), quatro

encontram-se na ¶area delimitada para o referido local (M22; M40; M60 e M62). Das

nove selecionadas apenas no local 2 (M1; M10; M12; M13; M28; M41; M65; M74; e M76),

cinco est~ao na sua respectiva ¶area (M12; M41; M65; M74; e M76), sendo que as out-

ras quatro (M1; M10; M13; e M28) est~ao agrupadas no segundo quadrante, pr¶oximo a

origem. As marcas M21 e M49, que s~ao comuns aos locais dois e três est~ao localizadas

numa posi»c~ao intermedi¶aria aos dois, regi~ao marcada como sendo de in°uência de

ambos locais. Desse modo, o biplot das estimativas dos coe¯cientes de regress~ao ^̄

pode ser utilizado para identi¯ca»c~ao das marcas que s~ao mais importantes em um

determinado local e que devem, portanto, ser priorizadas em um programa de sele»c~ao

assistida espec¶³¯co para aquele local.

5.4 Conclus~oes

i. As metodologias apresentadas possibilitaram classi¯car as marcas associadas

a QTLs quanto ao seu grau de intera»c~ao gen¶otipos x ambientes, permitindo,
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Figura 20 - Biplot das 40 marcas selecionadas e os quatro locais, considerando o

primeiro e segundo eixos principais, os quais explicaram conjuntamente,

87% da variância da intera»c~ao ^̄ x locais.

ainda, a identi¯ca»c~ao de regi~oes cromossômicas envolvidas no controle gen¶etico

de caracteres quantitativos, com maior ou menor estabilidade quanto µa express~ao

destes carateres.

ii. Quando se realizar a avalia»c~ao fenot¶³pica dos gen¶otipos em mais de um ambiente,

¶e desaconselh¶avel que se proceda o mapeamento de QTL's tendo por base apenas

o desempenho m¶edio dos gen¶otipos, quando a intera»c~ao gen¶otipos x ambientes

for signi¯cativa.



6 CONCLUS~OES

i. O procedimento baseado em regress~ao m¶ultipla, utilizando o procedimento \step-

wise" para sele»c~ao de vari¶aveis, foi mais poderoso, em identi¯car as marcas

associadas a QTL's, do que os procedimentos baseados em testes individuais,

utilizando tanto o crit¶erio FDR, quanto o de Bonferroni para o controle do n¶³vel

de signi¯cância conjunto.

ii. Dentre os crit¶erios FDR e de Bonferroni, que s~ao aplic¶aveis µas metodologias de

mapeamento por intervalo, o primeiro apresentou-se em geral mais poderoso, de-

vendo, portanto, ser preferido para o controle do n¶³vel de signi¯cância conjunto.

iii. O poder de dete»c~ao de QTL's ¶e fun»c~ao direta da herdabilidade do car¶ater, po-

dendo ser aumentado, por meio do uso de um maior n¶umero de repeti»c~oes nos

experimentos para avalia»c~ao fenot¶³pica do car¶ater sob an¶alise.

iv. Obteve-se um estimador da propor»c~ao da variância gen¶etica, explicada pelos

marcadores moleculares, aplic¶avel ao ¶³ndice de sele»c~ao de Lande & Thompson

(1992), no caso de experimentos conduzidos em mais de um ambiente, bem como

um estimador da propor»c~ao da variância da intera»c~ao gen¶otipos x ambientes

explicada pela intera»c~ao QTLs x ambientes.

v. Os estimadores apresentados independem de desvisos das freqÄuências al¶elicas

dos marcadores em rela»c~ao µas esperadas, por¶em possuem alta probabilidade de

gera»c~ao de estimativas fora do intervalo param¶etrico, que pode ser reduzida com

o aumento do n¶umero de ambientes e/ou repeti»c~oes nos quais os gen¶otipos s~ao

avaliados.
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vi. As express~oes da esperan»ca e da variância dos estimadores apresentados, obtidas

via expans~ao em s¶erie de Taylor, n~ao s~ao triviais; em vista disto sugere-se obter

tais estimativas via processos de reamostragem.

vii. As metodologias apresentadas possibilitaram classi¯car as marcas associadas a

QTLs quanto ao seu grau de intera»c~ao gen¶otipo x ambiente, permitindo, ain-

da, a identi¯ca»c~ao de regi~oes cromossômicas envolvidas no controle gen¶etico de

caracteres quantitativos, com maior ou menor estabilidade quanto µa express~ao

destes carateres.

viii. Quando se realizar a avalia»c~ao fenot¶³pica dos gen¶otipos em mais de um ambiente,

¶e desaconselh¶avel que se proceda o mapeamento de QTL's tendo por base apenas

o desempenho m¶edio dos gen¶otipos, quando a intera»c~ao gen¶otipos x ambientes

for signi¯cativa.
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Alguns aspectos sobre a interpreta»c~ao do

coe¯ciente de regress~ao linear em an¶alises de QTLs,

utilizando fam¶³lias Sn e Top-crosses

Introdu»c~ao

O procedimento de procura e localiza»c~ao de QTLs ¶e denominado ma-

peamento de QTLs. Os delineamentos utilizados para tal, em grande parte das

esp¶ecies cultivadas, baseiam-se no uso de popula»c~oes segregantes, F2; ou retrocruza-

mentos, obtidas pelo cruzamento de duas linhagens homozig¶oticas fenotipicamente

extremas quanto ao car¶ater quantitativo em quest~ao. Um determinado n¶umero de

indiv¶³duos dessas popula»c~oes (geralmente algumas centenas) s~ao avaliados para os

caracteres quantitativos de interesse, e genotipados para uma s¶erie de marcadores

moleculares, distribu¶³dos a intervalos regulares pelo genoma. Se houver uma difer-

en»ca na m¶edia do fen¶otipo entre as classes genot¶³picas do marcador, pode-se inferir

que existe um QTL ligado µaquele marcador.

Um modelo de regress~ao linear simples pode ser utilizado para identi-

¯car QTLs ligados a marcadores moleculares do seguinte modo:

Considere-se o modelo de regress~ao linear simples:

yi = ¯0 + ¯1xi + ei; (97)

em que:

yi ¶e o valor fenot¶³pico observado do i-¶esimo indiv¶³duo;

xi ¶e uma vari¶avel \dummy" codi¯cadora dos gen¶otipos do marcador;

¯0 ¶e o intercepto do modelo de regress~ao;

¯1 ¶e o coe¯ciente angular do modelo;

ei ¶e o erro aleat¶orio associado a observa»c~ao yij; eij » N(0; ¾2):
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Considerando um ¶unico loco QTL, com dois alelos Q e q, existir~ao três

poss¶³veis gen¶otipos na popula»c~ao QQ, Qq e qq. Atribuindo-se, arbitrariamente os

valores genot¶³picos +a a um dos homozigotos ¡a ao outro e d para o heterozigoto

(aqui ser¶a adotado Q como o alelo favor¶avel ao car¶ater, portanto o valor +a ser¶a

atribu¶³do ao gen¶otipo QQ). Tem-se a escala de valores genot¶³picos apresentadas na

¯gura 21, na qual o valor a ¶e o efeito aditivo do QTL, d ¶e o desvio de dominância, de

tal forma que, se Q for dominânte em rela»c~ao a q, d ser¶a positivo, se q for dominânte,

d ser¶a negativo, se n~ao houver dominância d ser¶a nulo e se houver sobredominância,

d ser¶a maior que a ou menor que ¡a.

qq Qq QQ

-a 0 d a

genótipo

valor genotípico

Figura 21 - Representa»c~ao de um QTL, com seus valores genot¶³picos

Considerando este modelo, ser~ao adotados os seguintes valores para a

vari¶avel x, em 97, xi = ¡1 se o gen¶otipo do i-¶esimo indiv¶³duo for qq, xi = 0 se for

Qq e xi = 1 se for QQ.

De modo geral, um resultado signi¯cativo para o teste da hip¶otese8<: H0 : ¯1 = 0 vs

Ha : ¯1 6= 0

¶e tomado como indicativo da presen»ca de um QTL associado µa marca em quest~ao.

Por¶em, dependendo do delineamento gen¶etico utilizado para o mapeamento, o coe-

¯ciente ¯1; do modelo pode ter diferentes interpreta»c~oes. Portanto, pretende-se no

presente trabalho discutir alguns aspectos relativos µa interpreta»c~ao desse coe¯ciente

em diferentes delineamentos.
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Retrocruzamentos

Esquema do delineamento:

L1 (MMQQ) x L2 (mmqq)

#
L1 x F1 x L2

# #
RC1 RC2

Ao utilizar-se este delineamento para o mapeamento de QTLs pres-

sup~oe-se que os indiv¶³duos das popula»c~oes RC1 ou RC2 ser~ao genotipados, quanto

a uma s¶erie de marcadores moleculares, e estes mesmos indiv¶³duos ser~ao avaliados

quanto ao car¶ater quantitativo em quest~ao. Procedendo-se deste modo, a distribui»c~ao

das freqÄuência genot¶³picas esperadas, para o RC1, encontram-se apresentadas na

tabela 23

Tabela 23. FreqÄuências genot¶³picas esperadas no RC1, considerando dois locos liga-

dos em fase de associa»c~ao, com uma freqÄuência de recombina»c~ao c entre

os mesmos

Gen¶otipo FreqÄuência. Valor Genot¶³pico M¶edia da classe

MQ/MQ 1
2
(1¡ c) a 1

2
a(1¡ c) + 1

2
cd

MQ/Mq 1
2
c d

MQ/mQ 1
2
c a 1

2
ac + 1

2
(1¡ c)d

MQ/mq 1
2
(1¡ c) d

c ¶e a freqÄuência de recombina»c~ao entre o marcador e o QTL.

Ajustando um modelo de regress~ao com as m¶edias dos indiv¶³duos para

cada classe genot¶³pica do marcador, vir¶a:

Y=X¯ + "



15624 ¹yMM

¹yMm

35 =

24 1 1

1 0

3524 ¯0

¯1

35+ "

Para o qual o estimador de m¶³nimos quadrados ¶e: ^̄ = (X 0X)¡1X 0Y

ent~ao,24 ^̄
0

^̄
1

35 =

24 1 ¡1

¡1 2

3524 (¹yMM + ¹yMm)

(¹yMM)

35
e a esperan»ca matem¶atica de ^̄ ser¶a:

E

24 ^̄
0

^̄
1

35 = E

24 ¹yMm

(¹yMM ¡ ¹yMm)

35
E

24 ^̄
0

^̄
1

35 =

24 1
2
ac + 1

2
(1¡ c)d

1
2
a(1¡ c) + 1

2
cd¡ [1

2
ac + 1

2
(1¡ c)d]

35

E

24 ^̄
0

^̄
1

35 =

24 1
2
ac + 1

2
(1¡ c)d

1
2
(a¡ d)(1¡ 2c)

35
Deste modo, testar a hip¶otese:

8<: H0 : ¯1 = 0 vs

Ha : ¯1 6= 0

equivale a testar a hip¶otse de que (a¡ d) seja nulo, ou c = 0,5.

Cosiderando-se o retrocruzamento com o outro pai (RC2) ter-se-ia a

distribui»c~ao de freqÄuências apresentadas na tabela 24.

Neste caso, procedendo-se de modo an¶alogo ao RC1 obt¶em-se que:

E

24 ^̄
0

^̄
1

35 =

24 ¡1
2
ac + 1

2
d(1¡ c)

1
2
(a + d)(1¡ 2c)

35 ;

Portanto, testar a hip¶otese:8<: H0 : ¯1 = 0 vs

Ha : ¯1 6= 0

utilizando um RC2, equivale a testar se (a + d) = 0 ou c = 0; 5.



157

Tabela 24. FreqÄuências genot¶³picas esperadas no RC2, considerando dois locos liga-

dos em fase de associa»c~ao, com uma freqÄuência de recombina»c~ao c entre

os mesmos

Gen¶otipo FreqÄuência Valor Genot¶³pico M¶edia da classe

mq/MQ 1
2
(1¡ c) d ¡1

2
ac + 1

2
d(1¡ c)

mq/Mq 1
2
c -a

mq/mQ 1
2
c d ¡1

2
a(1¡ c) + 1

2
dc

mq/mq 1
2
(1¡ c) -a

c ¶e a freqÄuência de recombina»c~ao entre o marcador e o QTL.

Gera»c~ao F2

Esquema do delineamento:

L1(MMQQ) x L2 (mmqq)

#
F1
#
F2

Assim como no caso dos retrocruzamentos, neste delineamento pres-

sup~oe-se a genotipagem e avalia»c~ao dos indiv¶³duos F2. Neste tipo de delineamento

existem 10 poss¶³veis classes genot¶³pica, para as quais as freqÄuências esperadas, con-

siderando o marcador e o QTL ligados em fase de associa»c~ao encontram-se na tabela

25

Ajustando o modelo de regress~ao com as m¶edias dos indiv¶³duos para

cada classe genot¶³pica do marcador, o modelo ser¶a:

Y=X¯ + "
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Tabela 25. FreqÄuências genot¶³picas esperadas para uma gera»c~ao F2, considerando-se

dois locos ligados em fase de associa»c~ao, com uma freqÄuência de recom-

bina»c~ao c

Gen¶otipo FreqÄuência Valor Genot¶³pico m¶edia da classe

MQ/MQ 1
4
(1¡ c)2 +a

MQ/Mq c
2
(1¡ c) d 1

4
a(1¡ 2c) + d

2
c(1¡ c)

Mq/Mq c2

4
-a

MQ/mQ c
2
(1¡ c) +a8<: MQ/mq

Mq/mQ

9=;MmQq 1
2
(1¡ 2c + 2c2) d d

2
(1¡ 2c + 2c2)

Mq/mq c
2
(1¡ c) -a

mQ/mQ c2

4
+a

mQ/mq c
2
(1¡ c) d ¡1

4
a(1¡ 2c) + d

2
c(1¡ c)

mq/mq 1
4
(1¡ c)2 -a

c ¶e a freqÄuência de recombina»c~ao entre o marcador e o QTL.

26666664
¹yMM

¹yMm

¹yMm

¹ymm

37777775 =

26666664
1 1

1 0

1 0

1 ¡1

37777775
24 ¯0

¯1

35+ "

Para o qual, o estimador de m¶³nimos quadrados ¶e ^̄ = (X 0X)¡1X 0Y

ent~ao,24 ^̄
0

^̄
1

35 =

24 1
4

0

0 1
2

3524 (¹yMM + 2¹yMm + ¹ymm)

(¹yMM ¡ ¹ymm)

35
e a esperan»ca matem¶atica de ¯ ser¶a:

E

24 ^̄
0

^̄
1

35 = E

24 1
4
(¹yMM + 2¹yMm + ¹ymm)

1
2
(¹yMM ¡ ¹ymm)

35
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E

24 ^̄
0

^̄
1

35 =

24 1
4
[d(1¡ c + c2)]

1
4
a(1¡ 2c)

35
assim testar a hip¶otese:8<: H0 : ¯1 = 0 vs

Ha : ¯1 6= 0

equivale a testar a hip¶otse de que a seja nulo, ou c = 0,5.

Genotipagem de F2 e avalia»c~ao fenot¶³pica de Sn

Esquema do delineamento:

L1(MMQQ) x L2(mmqq)

#
F1
#

plantas F2 
#

fam¶³lias S1 
#

fam¶³lias S2 
...

fam¶³lias Sn

Neste delineamento, os indiv¶³duos F2 s~ao genotipados e, ent~ao, autofe-

cundados para obten»c~ao da gera»c~ao S1 ou F3:2, que ser¶a avaliada quanto ao car¶ater

que se deseja mapear, ou autofecundada novamente para obten»c~ao da gera»c~ao S2

(F4:2 que poder¶a ser avaliada ou autofecundada novamente, e assim sucessivamente

at¶e a gera»c~ao Sn. Este delineamento ¶e empregado para aumentar a disponibilidade

de sementes do material a ser avaliado, o que permite uma avalia»c~ao com um maior

n¶umero de repeti»c~oes e em mais de um local. Na tabela 26 est~ao apresentadas as
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freqÄuencias genot¶³picas esperadas, quanto ao QTL, na gera»c~ao S1 em rela»c~ao ao

gen¶otipo, quanto ao marcador molecular, na gera»c~ao F2.

Tabela 26. FreqÄuências genot¶³picas esperadas quanto ao QTL, em uma gera»c~ao

S1, dado o gen¶otipo quanto ao marcador molecular na gera»c~ao F2

considerando-se marcador e QTL ligados em fase de associa»c~ao, com

uma freqÄuência de recombina»c~ao c

F2 S1

Gen¶otipo FreqÄuência Gen¶otipo FreqÄuência m¶edia da classe

MQ/MQ 1
4
(1¡ c)2 QQ 1

4
(1¡ c)2

MQ/Mq c
2
(1¡ c) QQ c

8
(1¡ c)

Qq c
4
(1¡ c) 1

4
a(1¡ 2c) + d

4
c(1¡ c)

qq c
8
(1¡ c)

Mq/Mq c2

4
qq c2

4

MQ/mQ c
2
(1¡ c) QQ c

2
(1¡ c)

QQ 1
8
(1¡ 2c + 2c2)

MQ/mq

Mq/mQ

9=; 1
2
(1¡ 2c + 2c2) Qq 1

4
(1¡ 2c + 2c2) d

4
(1¡ 2c + 2c2)

qq 1
8
(1¡ 2c + 2c2)

Mq/mq c
2
(1¡ c) qq c

2
(1¡ c)

mQ/mQ c2

4
QQ c2

4

mQ/mq c
2
(1¡ c) QQ c

8
(1¡ c)

Qq c
4
(1¡ c) ¡1

4
a(1¡ 2c) + d

4
c(1¡ c)

qq c
8
(1¡ c)

mq/mq 1
4
(1¡ c)2 qq 1

4
(1¡ c)2

c ¶e a freqÄuência de recombina»c~ao entre o marcador e o QTL.

Como neste tipo de delineamento apenas os indiv¶³duos F2 s~ao genotipa-

dos, tem-se que, assim como para uma gera»c~ao F2 o estimador de m¶³nimos quadrados
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Tabela 27. Valores genot¶³picos m¶edios esperados para cada classe de marcador da

gera»c~ao F2, nas gera»c~oes S1, S2 e Sn

Gen. valor genot¶³pico m¶edio

F2 S1 S2 ¢ ¢ ¢ Sn

MM 1
4
a(1¡ 2c) + d

4
c(1¡ c) 1

4
a(1¡ 2c) + d

8
c(1¡ c) ¢ ¢ ¢ 1

4
a(1¡ 2c) + d

2n+1 c(1¡ c)

Mm d
4
(1¡ 2c + 2c2) d

8
(1¡ 2c + 2c2) ¢ ¢ ¢ d

2n+1 (1¡ 2c + 2c2)

mm ¡1
4
a(1¡ 2c) + d

4
c(1¡ c) ¡1

4
a(1¡ 2c) + d

8
c(1¡ c) ¢ ¢ ¢ ¡1

4
a(1¡ 2c) + d

2n+1 c(1¡ c)

c ¶e a freqÄuência de recombina»c~ao entre o marcador e o QTL.

de ¯1 ser¶a:

^̄
1 =

1

2
(¹yMM ¡ ¹ymm)

, conseqÄuêntemente,

E[ ^̄1] =
1

4
a(1¡ 2c)

Ent~ao, testar-se a hip¶oese:8<: H0 : ¯1 = 0 vs

Ha : ¯1 6= 0

, utilizando os dados fenot¶³picos de uma gera»c~ao S1 equivale a testar a hip¶otese

de que a = 0 ou c = 0; 5, assim como utilizando os dados de uma gera»c~ao F2, o

mesmo ocorrendo ao se utilzar gera»c~oes mais avan»cadas, como pode ser veri¯cado na

tabela 27 na qual est~ao apresentadas os valores m¶edios esperados para cada classe

de marcadores da gera»c~ao F2, quando o cr¶ater quantitativo for avaliado nas gera»c~oes

S1, S2 e Sn.

Genotipagem de F2 e avalia»c~ao em Top-cross

Nesse caso as plantas F2 ser~ao cruzadas com um testador,

que pode ser uma linhagem, diferente das parentais, um h¶³brido simples ou uma
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popula»c~ao qualquer. Considerando-se que apenas as plantas F2 ser~ao genotipadas,

desconhece-se o gen¶otipo do testador, tanto quanto aos marcadores utilizados, quanto

ao QTL. Sem perda de generalidade considerar-se-¶a que o testador possui o mesmo

QTL que a as linhagens parentais, com freqÄuências al¶elicas p para o alelo favor¶avel

(Q), e 1¡p para o alelo desfavor¶avel (q). Deste modo,obt¶e-se as freqÄuências esperadas

para a popula»c~ao resultante do Top cross, apresentadas na tabela 28

Esquema do delineamento:

L1(MMQQ) x L2(mmqq)

#
F1
#

plantas F2 x L3( )

#
fam¶³lias

Top Cross

Dado que a informa»c~ao genot¶³pica dispon¶³vel refere-se apenas aos mar-

cadores moleculares, nas plantas f2, ent~ao o estimador de ¯1 ser¶a:

^̄
1 =

1

2
(¹yMM ¡ ¹ymm)

ent~ao,

E[ ^̄
1] = E

∙
1

2
¹yMM ¡ ¹ymm

¸
=

1

8
a(1¡ 2c) +

1

8
d(1¡ 2c)¡ 1

4
d(p¡ 2pc)

Veri¯ca-se deste modo que a interpreta»c~ao gen¶etica do parâmetro ¯1 estimado, uti-

lizando os dados de uma popula»c~ao top cross depende do tipo do testador utilizado,

ou seja da freqÄuência al¶elica do QTL no testador. Assim, se o testador for, por

exemplo, a linhagem L2 para a qual p = 0 tem-se: E¯1 = 1
8
(a + d)(1 ¡ 2c), neste

caso o teste da hip¶otese: 8<: H0 : ¯1 = 0 vs

Ha : ¯1 6= 0
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Tabela 28. FreqÄuências genot¶³picas esperadas para uma gera»c~ao Top-cross,

considerando-se dois locos ligados em fase de associa»c~ao, com uma

freqÄuência de recombina»c~ao c

F2 Top Cross

Gen¶otipo FreqÄuência Gen¶otipo FreqÄuência m¶edia da classe

MQ/MQ 1
4 (1¡ c)2 QQ 1

4 (1¡ c)2p

Qq 1
4 (1¡ c)2(1¡ p)

MQ/Mq c
2 (1¡ c) QQ c

4 (1¡ c)p 1
4 a(p¡ c) + d

4 [1¡ c¡ p(1 + 2c)]

Qq c
4 (1¡ c)

qq c
4 (1¡ c)(1¡ p)

Mq/Mq c2

4 Qq c2

4 p

qq c2

4 (1¡ p)

MQ/mQ c
2 (1¡ c) QQ c

2 (1¡ c)p

Qq c
2 (1¡ c)(1¡ p)

MmQq 1
2 (1¡ 2c + 2c2) QQ 1

4 (1¡ 2c + 2c2)p 1
4 a(2p¡ 1) + d

4

Qq 1
4 (1¡ 2c + 2c2)

qq 1
4 (1¡ 2c + 2c2)(1¡ p)

Mq/mq c
2 (1¡ c) Qq c

2 (1¡ c)p

qq c
2 (1¡ c)(1¡ p)

mQ/mQ c2

4 QQ c2

4 p

Qq c2

4 (1¡ p)

mQ/mq c
2 (1¡ c) QQ c

4 (1¡ c)p 1
4 a(p¡ 1 + c) + d

4 [c + p(1¡ 2c)]

Qq c
4 (1¡ c)

qq c
4 (1¡ c)(1¡ p)

mq/mq 1
4 (1¡ c)2 Qq 1

4 (1¡ c)2p

qq 1
4 (1¡ c)2(1¡ p)

c ¶e a freqÄuência de recombina»c~ao entre o marcador e o QTL.

, equivale a testar de (a + d) = 0 ou c = 0; 5, assim como no caso de se utilizar

uma popula»c~ao RC2. Se o testador for a linhagem L1, para qual p = 1; 0 vir¶a:

E¯1 = 1
8
(a¡ d)(1¡ 2c), e o teste da hip¶otese:8<: H0 : ¯1 = 0 vs

Ha : ¯1 6= 0
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, equivale-r¶a a testar (a¡ d) = 0 ou c = 0; 5, como obtido para uma popula»c~ao RC2.

J¶a no caso de se utilizar como testador uma popula»c~ao F1 ou h¶³brido simples entre

L1 e L2 ter¶a-se: E[¯1] = 1
8
(a)(1¡ 2c), e ent~ao, testar a hip¶otese:8<: H0 : ¯1 = 0 vs

Ha : ¯1 6= 0

, equivale a testar de a = 0 ou c = 0; 5, assim como no caso de se utilizar uma

popula»c~ao F2.

No caso de realizar-se o Top-cross utilizando fam¶³lias S1, no lugar de

plantas F2, as freqÄuências esperadas para os poss¶³veis gen¶otipos desta popula»c~ao,

bem como os valores genot¶³picos m¶edios esperados para cada classe de marcadores

da gera»c~ao F2 est~ao apresentadas na tabela 29. Na qual veri¯ca-se que os valores

esperados para as classes de marcadores na gera»c~ao F2 e portanto os de ¯1 s~ao iguais

aos obtidos ao se realizar o top cross com as plantas da gera»c~ao F2

Considerando-se o efeito de dominância (d) sempre maior ou igual a

zero (d ¸ 0) isto ¶e, quando existir dominância ela seja do alelo favor¶avel ao car¶ater,

veri¯ca-se na express~ao E[ ^̄1] = 1
8
a(1¡ 2c) + 1

8
d(1¡ 2c)¡ 1

4
d(p¡ 2pc) que o valor de

E[ ^̄1] ser¶a, para uma dada rela»c~ao a=d tanto maior quanto menor for p. Do ponto de

vista pr¶atico, este fato indica que quanto pior for a linhagem testadora, maior ser¶a

sua contribui»c~ao para o mapeamento de QTLs, pois neste caso, haver¶a um maior

poder de rejei»c~ao da hip¶otese H0 : ¯1 = 0.

Um resumo das espera»cas matem¶aticas do coe¯ciente ¯1, em fun»c~ao do

tipo de gera»c~ao segregante utilizada, ¶e apresentado na tabela 30.
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Tabela 29. FreqÄuências esperadas para uma gera»c~ao top cross de S1

F2 S1 Top Cross

gen. gen¶otipo freqÄuência. gen¶otipo freqÄuência m¶edia da classe

MM QQ 1
8 (2¡ 3c + c2) QQ 1

8 (2¡ 3c + c2)p

Qq 1
8 (2¡ 3c + c2)(1¡ p)

Qq 1
4 c(1¡ c) QQ 1

8 c(1¡ c)p

Qq 1
8 c(1¡ c) a

4 (p¡ c) + d
4 [1¡ c¡ p(1 + 2c)]

qq 1
8 c(1¡ c)(1¡ p)

qq 1
8 (c + c2) Qq 1

8 (c + c2)p

qq 1
8 (c + c2)(1¡ p)

Mm QQ 1
8 (1 + 2c¡ 2c2) QQ 1

8 (1 + 2c¡ 2c2)p

Qq 1
8 (1 + 2c¡ 2c2)(1¡ p)

Qq 1
4 (1¡ 2c + 2c2) QQ 1

8 (1¡ 2c + 2c2)p

Qq 1
8 (1¡ 2c + 2c2) d

4 + a
4 (2p¡ 1)

qq 1
8 (1¡ 2c + 2c2)(1¡ p)

qq 1
8 (1 + 2c¡ 2c2) Qq 1

8 (1 + 2c¡ 2c2)p

qq 1
8 (1 + 2c¡ 2c2)(1¡ p)

mm QQ 1
8 (c + c2) QQ 1

8 (c + c2)p

Qq 1
8 (c + c2)(1¡ p)

Qq 1
4 c(1¡ c) QQ 1

8 c(1¡ c)p

Qq 1
8 c(1¡ c) a

4 (p¡ 1 + c) + d
4 [c + p(1¡ 2c)]

qq 1
8 c(1¡ c)(1¡ p)

qq 1
8 (2¡ 3c + c2) Qq 1

8 (2¡ 3c + c2)p

qq 1
8 (2¡ 3c + c2)(1¡ p)

c ¶e a freqÄuência de recombina»c~ao entre o marcador e o QTL.
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Tabela 30. Esperan»cas matem¶aticas do coe¯ciente ¯1 num modelo de regress~ao li-

near simples para an¶alise de QTLs utilizando a metodologia de an¶alise

de marca simples, em fun»c~ao do tipo de popula»c~ao segregante utilizada.

Popula»c~ao E [¯1]

RC1
1
2
(a¡ d)(1¡ 2c)

RC2
1
2
(a + d)(1¡ 2c)

F2
1
4
a(1¡ 2c)

Sn
1
4
a(1¡ 2c)

Top cross 1
8
a(1¡ 2c) + 1

8
d(1¡ 2c)¡ 1

4
d(p¡ 2pc)

a= efeito aditivo do QTL; d= desvio de dominância;
c=freqÄuência de recombina»c~ao entre o QTL e o marcado utilizado e
p= freqÄuência al¶elica do alelo favor¶avel (Q) na popula»c~ao testadora.


