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RESUMO 

 
Associação aditiva, dominante e epistática de SNPs à produção e composição 

no leite em vacas da raça Holandesa 
 

O leite bovino é um alimento essencial na nutrição humana, principalmente 
para os mais jovens por ser uma fonte importante de proteínas, minerais e vitaminas. 
A crescente demanda por quantidade e qualidade de leite nos últimos anos tem 
impulsionado inúmeras pesquisas, principalmente em relação ao perfil de ácidos 
graxos por diferir substancialmente das exigências humanas. Nutrição e 
melhoramento genético são os principais fatores capazes de promover a alteração 
da qualidade nutricional do leite. Por muito tempo as mudanças alcançadas via 
melhoramento genético foram obtidas exclusivamente com base na genética 
quantitativa, mas a partir dos anos 90 o interesse nesta área passou a ser divido 
com a genética molecular. Os avanços alcançados na biologia molecular obtidos por 
meio do mapeamento e sequenciamento do genoma das diversas espécies e de 
estudos de associação fenótipo-genótipo vêm auxiliando a explicar o fundo genético 
das características quantitativas. Atualmente, a maioria dos estudos de associação 
fenótipo-genótipo foram delineados para estimar apenas efeitos genéticos aditivos 
em um único lócus. No entanto, parte da variação observada nestes fenótipos 
resultam da interação entre loci ou genes, tornando estes estudos fundamentais 
para conhecer a origem da variação biológica destas características. Assim, os 
objetivos deste estudo foram: I) Associar polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) 
com características produtivas e o perfil de ácidos graxos no leite; e II) Identificar 
interações entre os SNPs associados a estas características no leite de bovinos da 
raça Holandesa. Fenótipo ajustado de 760 vacas para o efeito fixo de grupo de 
contemporâneo e covariáveis dias em lactação, idade à mensuração e produção de 
leite, e 6.553 SNPs foram considerados para realizar a associação por meio de 
regressão SNP a SNP. No total nove SNPs foram associados a uma ou mais 
características relacionadas ao teor de gordura e perfil de ácidos graxos. Algumas 
destas associações evidenciam a presença de epistasia e/ou pleiotropia entre estas 
regiões. Para a identificação de interação entre os SNPs, foram usados modelos que 
consideraram os efeitos individuais (aditivo e dominante) e os efeitos individuais e de 
interação entre os nove SNPs para comparação por meio do teste de razão de 
verossimilhança (LRT). Foi observado efeito epistático aditivo x dominante (P < 0,01) 
somente entre os marcadores ARS-BFGL-NGS-71749 e ARS-BFGL-NGS-34135, 
ambos situados no cromossomo 14 bovino (BTA14), para as características teor de 
ácidos graxos saturados e teor de ácido palmítico (C16:0). Para o melhor 
entendimento da sua interação biológica existe ainda a necessidade de maior 
conhecimento sobre as rotas metabólicas em que tais genes identificados estão 
situados estes marcadores. Mais estudos nestas regiões cromossômicas 
possibilitarão ampliar o conhecimento sobre os genes e suas interações. 
 

Palavras-chave: Bovinocultura leiteira; Constituintes do leite; Efeito aditivo e 
dominante; GWAS; Interação gênica 
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ABSTRACT 

 
Additive, dominance and epistatic association with milk yield and composition 

in Holstein cattle 
 

Bovine milk is an essential food in human nutrition, especially for younger 
people for being as important source of proteins, minerals and vitamins. The growing 
for quantity and quality for milk in recent years has stimulated numerous studies, 
especially regarding the fatty acid profile by differ substantially of human 
requirements. Nutrition and animal breeding are the main factors which would 
enhance change the nutritional quality of cow milk. For a long time the changes 
achieved by animal breeding were obtained purely based on quantitative genetics, 
but from 90 the interest in this area came to be divided with molecular genetics. The 
advances made in the molecular biology obtained through the mapping and 
sequencing of the genomes of different species and genome-wide association 
studies is helping to explain more about the genetic background of quantitative traits. 
Currently, most of genome-wide association studies were designed to estimate 
additive genetic effects only at a single locus, excluding additional effects. However, 
part of the observed variation in these phenotypes result from the interaction 
between genes or loci, thus, such studies are also important for the understanding of 
the origin of biological variation of these traits, such as their metabolic and 
biochemical pathways. The aims of this study were: I) Associate single nucleotide 
polymorphisms (SNPs) with production traits and fatty acid profile in milk; and II) 
Identify interactions between SNPs associated with these traits in milk from Holstein 
cows. Phenotype adjusted of 760 cows for the fixed effects of contemporary group 
and covariates days in milk, age at measurement and milk yield, and information from 
6,553 SNPs were considered for performing the association using single SNP 
regression method. A total of nine SNPs were associated with one or more traits 
related to the fat percentage and fatty acid profile. Some of these associations 
showed the presence of epistasis and/or pleiotropy between these regions. To 
identify interaction between SNPs, models that consider the individual effects 
(additive and dominance); and individual and interaction effects between the nine 
SNPs for comparison using the likelihood ratio test (LRT). Additive x dominance 
epistatic effect (P < 0.01) was observed only between markers ARS-BFGL-NGS-
71749 and ARS-BFGL-NGS-34135, both located on chromosome 14 (Bos taurus 
autossome, BTA14), for fat percentage (FP), saturated fatty acids (SFA) and palmitic 
acid (C16:0). For a better understanding of its biological interaction there is a need 
for greater knowledge of the metabolic pathways in with these genes identified these 
markers are located. More studies will enable these chromosomal regions expand 
knowledge about genes and their interactions. 
 
Keywords: Dairy cattle; Milk composition; Additive and dominant effects; GWAS; 

Gene interaction 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O leite bovino é composto por aproximadamente 87% de água e 13% de 

elementos sólidos (MOURÃO et al., 2012), sendo considerado um importante 

alimento principalmente para lactentes (MAIJALA, 2000). O consumo médio de leite, 

vem crescendo nos últimos anos no Brasil, atingindo 124,6 kg em 2007 (FAO, 2012). 

Aliado ao aumento no consumo, a qualidade nutricional do leite vem sendo 

questionada pelo consumidor, sobretudo pela maior quantidade de ácidos graxos 

saturados (SAT), responsáveis por doenças cardiovasculares (PARODI, 2009), e 

menor quantidade de ácidos graxos poliinsaturados (POLI), benéficos à saúde 

humana (ROYNETTE et al., 2004; HARRIS, 2007). Dos ácidos graxos que compõe o 

leite bovino, cerca de 60 a 70% são SAT, 25 a 30% são monoinsaturados (MONO) e 

até 5% são POLI (DEWHURST; LEE, 2004), enquanto a exigência nutricional 

humana corresponde à 30% de SAT, 60% de MONO e 10% de POLI (HAYES; 

KHOSLA, 1992). 

Um produto com melhor qualidade nutricional pode ser obtido por meio de 

alterações nos fatores que afetam a produção e composição do leite, que são 

divididos em intrínsecos (espécie, raça, genótipo e estágio da lactação) e 

extrínsecos (nutrição, temperatura, estação) (CHILLIARD; FERLAY, 2004; 

CHILLIARD et al., 2007; PECHOVÁ et al., 2008). A nutrição e o melhoramento 

genético são considerados os principais fatores. A existência de variabilidade 

genética entre animais de uma mesma raça é a premissa básica para promover a 

seleção e o progresso genético. 

Os programas de seleção e melhoramento genético de bovinos leiteiros foram 

por muito tempo conduzidos com base em informações fenotípicas. A partir de 1990, 

as pesquisas passaram a receber apoio da área molecular. Por meio das 

informações a nível molecular é possível ampliar o conhecimento sobre a arquitetura 

genética das características de interesse, como o número de genes, os efeitos, a 

localização e a interação entre eles (DEKKERS; HOSPITAL, 2002; GODDARD; 

HAYES, 2009).  

Com os avanços alcançados na área molecular, foi possível sequenciar o 

genoma e identificar polimorfismos de base única (single nucleotide polimorphisms, 

SNPs) que é o tipo de marcador molecular mais abundante usado atualmente nos 

estudos de associação fenótipo-genótipo. Devido a sua grande viabilidade, inúmeros 
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SNPs foram associados às características de interesse na bovinocultura leiteira 

(SCHENNINK et al., 2007, 2009b; BOUWMAN et al., 2011, 2012; GLANTZ et al., 

2012), vários destes situados em genes conhecidos por influenciar a produção e a 

composição do leite como o diacylglycerol O-acyltransferase 1 (DGAT1), fatty acid 

synthase (FASN) e stearoyl-CoA desaturase 1 (SCD1), situados nos cromossomos 

BTA14, BTA19 e BTA26 de bovinos, respectivamente. Com estes estudos, novos 

campos estão se abrindo para obter um conhecimento mais amplo sobre a 

arquitetura genética adjacente às características, como aqueles relacionados às 

interações entre SNPs e/ou genes.  

Estudos iniciais sobre interações entre SNPs associados às características de 

produção e composição do leite bovino foram desenvolvidos por Hinricks et al. 

(2010), Suchocki, Komisared e Szyda (2010) e Streit et al. (2011). Entretanto, ainda 

são escassos os estudos sobre interações entre SNPs que afetam as características 

de interesse na bovinocultura leiteira. Assim, objetivou-se com este estudo: i) 

associar SNPs com características produtivas e de composição do leite, incluindo o 

perfil de ácidos graxos; e ii) identificar interações entre SNPs associados à produção 

e composição do leite em bovinos da raça Holandesa. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1 Composição e qualidade do leite bovino 

 
Entende-se por leite o produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta, em 

condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas (BRASIL, 

2002). É considerado um alimento de grande importância na nutrição humana, 

principalmente para os lactentes, devido ao seu elevado valor nutritivo. 

A qualidade do leite é medida pela composição e condições sanitárias 

(MONARDES, 1998). O leite bovino é constituído por cerca de 87% de água e 13% 

de elementos sólidos, no qual incluem lipídios (3,9%), proteínas (3,4%), lactose 

(4,8%), vitaminas e minerais (0,8%) (MOURÃO et al., 2012). 

Os lipídios são formados em média por 96% de triglicerídeos (JENSEN, 

1995), e cada triglicerídeo é composto por uma molécula de glicerol e três ácidos 

graxos. As cadeias carboxílicas dos ácidos graxos variam de acordo com o número 

de carbono e o grau de saturação ou número de ligações duplas entre os átomos de 

carbono. Conforme a saturação, os ácidos graxos são divididos em saturados (SAT) 

e insaturados (monoinsaturados, MONO, e poliinsaturados, POLI). A gordura do leite 

é caracterizada como saturada, pois a maior parte da fração lipídica do leite é 

composta por SAT, 60 a 70%, seguido dos MONO, 25 a 35%, e dos POLI com uma 

proporção de até 5% (JENSEN, 2002; CORL et al., 2003; DEWHURST; LEE, 2004; 

RODRIGUEZ, 2013). No Gráfico 1 estão discriminadas as frações dos principais 

ácidos graxos que compõe o leite bovino. 

 

Gráfico 1 - Composição lipídica média baseada no dia do controle leiteiro em vacas da raça 

Holandesa (Adaptado de Bovenhuis, Visker e Lundén (2013)) 

As principais proteínas do leite são as caseínas e proteínas do soro. 

Aproximadamente 80% é constituído por alpha (α), beta (β) e kappa (k) caseína 

(VACLAVIK; CHRISTIAN, 2007) e os 20% restantes correspondem às proteínas do 
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soro, compostas principalmente por albumina, α–lactoalbumina, β-lactoglobulina, 

imunoglobulinas e proteose-peptonas (TRONCO, 2008). No Gráfico 2 estão 

discriminadas as frações das principais proteínas que compõe o leite bovino. 

 

Gráfico 2 - Composição proteica média baseada no dia do controle leiteiro em vacas da raça 

Holandesa (Adaptado de Bovenhuis, Visker e Lundén (2013)) 

 

O açúcar predominante no leite é a lactose, um dissacarídeo formado por 

glicose e galactose, existente principalmente na forma livre (FENNEMA, 2000). Além 

dos constituintes supracitados, o leite é considerado uma rica fonte de vitaminas, 

cálcio e fósforo, no qual podem chegar a compor cerca de 1% do leite (VACLAVIK; 

CHRISTIAN, 2007). 

Em relação às condições sanitárias, uma das medidas mais utilizadas como 

indicador das características qualitativas/higiênicas do leite é a contagem de células 

somáticas (CCS) (SANTOS, 2002). Estas células são normalmente provindas do 

sistema de defesa que migram do sangue para a glândula mamária, e pode ser 

devido à mastite, doença caracterizada como uma inflamação da glândula mamária 

(MACHADO et al., 1999). As perdas ocasionadas pela elevada CCS afetam toda a 

cadeia produtiva, desde a vida produtiva do animal na fazenda até a vida útil de 

prateleira dos produtos lácteos. Diante da representatividade da qualidade do leite 

para o setor, em 2002 tornou-se vigente a Instrução Normativa No51 (IN no51) 

proposta pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Por meio 

desta, foi estabelecido padrões sanitários mínimos para a produção de leite, 

incluindo a CCS, contagem bacteriana total (CBT), além da coleta e o transporte a 

granel do leite refrigerado (BRASIL, 2013). Atualmente a IN no51 foi substituída pela 

IN no62, que passou a vigorar no país desde 2012. 
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2.2  Efeitos da composição do leite na saúde humana 

 
A associação entre alimentação e saúde está bem estabelecida (INSEL; 

TURNER; ROSS, 2004). No setor lácteo atualmente o teor e a composição de 

ácidos graxos são os componentes que mais tem recebido atenção por parte dos 

consumidores, devido principalmente aos inúmeros relatos sobre os efeitos 

negativos dos SAT sobre a saúde humana. Além desta preocupação, o que vem 

impulsionando as pesquisas nesta área é o fato da exigência humana ser divergente 

à composição lipídica encontrada no leite bovino. Esta exigência corresponde a 

aproximadamente 30% de SAT (PASCAL, 1996), 60% de MONO e 10% de POLI 

(HAYES; KHOSLA, 1992). 

Os efeitos causados pelos SAT não podem ser generalizados, alguns 

apresentam efeitos positivos e outros negativos sobre a saúde humana. Os 

principais SAT encontrados no leite são os ácidos láurico (C12:0), mirístico (C14:0) e 

palmítico (C16:0), e estão relacionados ao elevado nível de colesterol LDL (low 

density lipoproteins) ou também chamado de “colesterol ruim”, colesterol total 

(MENSINK et al., 2003; SHINGFIELD et al., 2008; GIBSON, 2011), aumento do risco 

de aterosclerose, obesidade e doenças coronárias (HU et al., 1999; HAUG; 

HOSTMARK; HARSTAD, 2007). No entanto, o ácido esteárico (C18:0) têm revelado 

pouco ou nenhum efeito sobre as concentrações de colesterol total e LDL, assim 

como outros ácidos graxos de cadeia curta e média pertencentes a esta categoria 

(MENSINK et al., 2003; SHINGFIELD et al., 2008; GIBSON, 2011). 

Entre os MONO, o principal é o ácido oleico (C18:1 cis-9) e seus efeitos são 

neutros ou levemente hipocolesterolêmico (KRIS-ETHERTON; YU, 1997; CLARKE 

et al., 1997; SCHAEFER, 2002), além de apresentar propriedades anticarcinogênica 

e antiaterogênica (HAUG; HOSTMARK; HARSTAD, 2007). Os efeitos 

proporcionados por esta categoria são semelhantes aos efeitos dos POLI, no 

entanto, este último é capaz de proporcionar uma redução mais acentuada no 

conteúdo de colesterol (WILLIAMS et al., 2000).  

Os principais POLI encontrados no leite são o ácido linoleico (C18:2 ômega-6) 

e alfa-linoleico (C18:2 ômega-3) e apresentam propriedades anticarcinogênica, 

antiaterogênica e melhoram a sensibilidade a insulina reduzindo a incidência de 

diabetes do tipo 2 (HAUG; HOSTMARK; HARSTAD, 2007; HU et al., 2001). 

Inúmeros trabalhos evidenciam o efeito benéfico que os POLI proporcionam em 
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relação aos SAT, quanto ao risco de doenças coronarianas (WILLIAMS, 2000; 

MENSINK et al., 2003). Outro importante POLI presente no leite é o ácido linoleico 

conjugado (CLA), que pertence à família de isômeros posicionais e geométricos do 

ácido linoleico (C18:2 cis-9, cis-12). Este ácido graxo está relacionado a diversas 

propriedades benéficas à saúde, incluindo a capacidade de inibir diversos tipos de 

câncer, hipertenção, diabetes e melhorar a função imunitária (MITCHELL; MCLEOD, 

2008; BENJAMIN; SPENER, 2009; CHURRUCA; FERNÁNDEZ-QUINTELA; 

PORTILLO, 2009). 

Além da preocupação a cerca do conteúdo lipídico do leite sobre a saúde 

humana, esta fração também representa uma das mais importantes em termos de 

qualidade sensorial e tecnológica dos produtos lácteos, fazendo deste componente 

importante não só para o consumidor como para o setor como um todo. 

A fração proteica do leite é considerada uma excelente fonte de aminoácidos 

essenciais para a nutrição humana, crescimento e desenvolvimento (KANWAR et al., 

2009). A proteína láctea apresenta alta digestibilidade, além de conter peptídeos 

bioativos e outros fatores que podem ter efeito específico sobre o crescimento e 

recuperação da desnutrição (MICHAELSEN et al., 2011). Tanto a caseína quanto as 

proteínas do soro do leite, são considerados uma excelente fonte de aminoácidos e 

peptídeos bioativos, além de estarem envolvidas na proteção contra infecções, 

melhorar a resposta imune e o desenvolvimento do intestino (KANWAR et al., 2009).  

A lactose, principal açúcar do leite, é uma importante fonte de energia, auxilia 

no crescimento e aumenta a absorção de água, sódio e cálcio (HERNÁNDEZ-

LEDESMA; RAMOS; GÓMEZ-RUIZ, 2011). 

Diante dos efeitos que os componentes do leite exercem sobre a saúde 

humana e da preocupação com as doenças relacionadas à alimentação, há a 

necessidade de eleger estratégias que possam promover uma composição mais 

adequada à saúde humana. 

 

2.3  Fatores que afetam a composição do leite bovino 

 
Muitos fatores estão associados com a variação na composição e qualidade 

do leite bovino, em especial a gordura, componente que apresenta maior 

variabilidade. Estes fatores podem ser de origem ambiental (estágio de lactação, 

alimentação, estação do ano, mastite) e/ou genética (entre e dentro de raça) 



 21 

(PALMQUIST; BEAULIEU; BARBANO, 1993; CHILLIARD; FERLAY, 2004; 

CHILLIARD et al., 2007). 

O estágio de lactação e a nutrição afetam conjuntamente a produção e o perfil 

de ácidos graxos do leite bovino (BAUMAN; GRIINARI, 2003) e determinam a fonte 

principal dos ácidos graxos formadores do leite. Os ácidos graxos que compõem o 

leite são derivados a partir da síntese de novo na glândula mamária (40%) e a partir 

do sangue (lipólise de tecido adiposo e absorção intestinal, 60%) (CHIILLIARD et al., 

2000). A síntese de novo é o processo de formação de novos ácidos graxos, 

principalmente de cadeia curta (< 8 átomos de carbono) e média (10 – 16 átomos de 

carbono) a partir de precursores absorvidos do sangue. No início da lactação, em 

condições de balanço energético positivo, a síntese de novo na glândula mamária é 

intensa e culmina na maior quantidade de ácidos graxos de cadeia curta e média 

(C6 a C14). No entanto, nos meses subsequentes a situação se reverte e os ácidos 

graxos de cadeia longa (mais de 16 átomos de carbonos) predominam (STOOP et 

al., 2009a; KAY et al., 2005; GARNSWORTHY et al., 2006). Em uma situação 

contrária, quando os animais em início de lactação estão em balanço energético 

negativo ocorre intensa lipólise no tecido adiposo (PALMQUIST; BEAULIEU; 

BARBAN, 1993), levando ao aumento de SAT, principalmente C16:0 e algum C18:0 

e diminuição dos ácidos graxos insaturados (STOOP et al., 2008, 2009a). 

A gordura é o componente do leite bovino mais sensível à manipulação 

dietética (JENKINS; MCGUIRE, 2006) e a relação volumoso:concentrado é um dos 

principais fatores que influenciam esta fração. Dietas a base de concentrado 

promovem a redução no teor de gordura no leite e consequentemente alteram o 

perfil de ácidos graxos, geralmente reduzindo o teor de ácidos graxos de cadeia 

curta e média (C6 a C16) e aumentando a concentração de ácidos graxos 

insaturados, principalmente C18 (JENKINS; MCGUIRE, 2006). Por outro lado, 

regimes alimentares a base de forragem são capazes de manter o teor de gordura 

no leite, aumentar os níveis de ácido oleico (C18:1 cis-9) e POLI, e diminuir a 

concentração de SAT de cadeia média (CHILLIARD et al., 2007). Outra maneira de 

alterar o perfil de ácidos graxos no leite é utilizar gordura protegida da fermentação 

ruminal, como as oleaginosas e sais de cálcio, contudo seus efeitos são variados 

(CHILLIARD et al., 2007; GLASSER et al., 2008). 

A baixa relação entre volumoso:concentrado além de afetar o conteúdo de 

gordura e sua composição, também apresenta impactos na fração proteica do leite. 
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Normalmente quando esta relação é baixa, ocorre um aumento na produção e teor 

de proteína (JENKINS; MCGUIRE, 2006). Fato este explicado em parte pela maior 

quantidade de carboidratos altamente fermentáveis estarem disponíveis para 

fermentação ruminal, levando ao aumento da produção de proteína microbiana. 

Diferentemente da alimentação, a estação do ano não apresenta uma relação 

direta sobre a produção e composição do leite bovino. No entanto, a disponibilidade 

de alimentos nas diferentes épocas pode provocar alterações na quantidade e 

qualidade do alimento fornecido aos animais (PALMQUIST; BEAULIEU; BARBAN, 

1993). 

Todos os fatores ambientais são capazes de promover melhorias temporárias 

na produção e composição do leite bovino, por outro lado, alterações permanentes 

são possíveis apenas com o melhoramento genético. 

A diferença na produção e composição do leite entre raças já é bem 

conhecida, animais da raça Jersey e Pardo-Suíço geralmente apresentam maior teor 

de sólidos (proteína e gordura), porém menor produção total de leite, situação 

inversa é observada na raça Holandesa. Dentre os componentes do leite, a gordura 

apresenta a maior variação entre raças, e as que apresentam maior diferença na 

composição de ácidos graxos são Holandesa e Jersey (LAWLESS et al., 1999; 

WHITE et al., 2001; KELSEY et al., 2003). Diferenças no perfil de ácidos graxos 

entre animais destas raças foram reportados por Auldist et al. (2004), Soyeurt et al. 

(2006) e Palladino et al. (2010). A possível explicação destas diferenças é a 

variabilidade na atividade da enzima Δ9-dessaturase entre as raças (KELSEY et al., 

2003; SOYEURT et al., 2006; ARNOULD; SOYEURT, 2009) e dentro das raças 

(PETERSON et al., 2002; LOCK; GARNSWORTHY, 2003). Alterações na 

composição proteica entre raças também foram reportadas na literatura (MCLEAN et 

al., 1984). 

A variabilidade genética dentro de raças é avaliada normalmente com base 

nos parâmetros genéticos, como herdabilidade e correlação genética. Herdabilidade 

corresponde à fração da variabilidade total que é de origem genética e que será 

transmitida aos descendentes. Os valores de herdabilidade para os teores de 

gordura, proteína e lactose geralmente são maiores aos valores encontrados para a 

produção destes compostos (SCHENNINK et al., 2007; STOOP et al., 2007, 2008; 

SCHOPEN et al., 2009; BASTIN; SOYEURT; GENGLER, 2012). O perfil proteico do 

leite apresenta herdabilidade variando entre 0,25 a 0,80 (SCHOPEN et al., 2009).  
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Em relação ao perfil de ácidos graxos, valores de herdabilidade para SAT, 

MONO e POLI variaram de 0,05 a 0,59, 0,08 a 0,24, e 0,09 a 0,29, respectivamente 

(SCHENNINK et al., 2007; SOYEURT et al., 2007, 2008; ARNOULD; SOYEURT, 

2009, BASTIN; GENGLER; SOYEURT, 2011; BASTIN; SOYEURT; GENGLER, 

2012; RODRIGUEZ, 2013). A herdabilidade estimada dos principais ácidos graxos 

variou de 0,00 a 0,49 de acordo com diferentes autores (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Valores de herdabilidade para os principais ácidos graxos do leite bovino 

Nome Comum do Ácido 

Graxo 
Designação Herdabilidade Fonte 

Mirístico C14:0 0,00 - 0,49 

Soyeurt et al. (2007, 2008) 

Bobe et al. (2008) 

Stoop et al. (2008) 

Mele et al. (2009) 

Arnould e Soyeurt, (2009) 

Bastin, Soyeurt e Gengler, (2012) 

Rodriguez (2013) 

Palmítico C16:0 0,03 – 0,43 

Soyeurt et al. (2007, 2008) 

Bobe et al. (2008) 

Stoop et al. (2008) 

Mele et al. (2009) 

Arnould e Soyeurt, (2009) 

Bastin, Soyeurt e Gengler, (2012) 

Rodriguez (2013) 

Esteárico C18:0 0,08 - 0,30 

Soyeurt et al. (2007, 2008) 

Bobe et al. (2008) 

Stoop et al. (2008) 

Mele et al. (2009) 

Arnould e Soyeurt, (2009) 

Bastin, Soyeurt e Gengler, (2012) 

Rodriguez (2013) 

Oleico C18:1 cis-9 0,06 - 0,18 

Soyeurt et al. (2007, 2008) 

Bobe et al. (2008) 

Stoop et al. (2008) 

Mele et al. (2009) 

Arnould e Soyeurt, (2009) 

Bastin, Soyeurt e Gengler, (2012) 

Rodriguez (2013) 

 

A correlação genética é outro parâmetro importante, pois com ela é possível 

saber o quanto os genes que afetam uma característica podem estar influenciando 

outra. Valores de correlação genética entre produção de leite e os teores de 

proteína, gordura e caseína geralmente são negativos (IKONEN et al., 2004; 

SCHENNINK et al., 2008).  
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Estudos revelam que a correlação genética entre o teor e produção de 

gordura e seu perfil é positiva, porém, este relacionamento é mais forte com os SAT 

quando comparado aos MONO e POLI (MELE et al., 2009; STOOP et al., 2008; 

BASTIN; GENGLER; SOYEURT, 2011). MONO e SAT apresentam correlação 

genética negativa (SOYEURT et al., 2007; STOOP et al., 2008; MELE et al., 2009). 

Dentro da mesma categoria a correlação genética entre ácidos graxos é alta e 

positiva (SOYEURT et al., 2007, STOOP et al., 2008, BASTIN; GENGLER; 

SOYEURT, 2011). Os constituintes proteicos apresentam baixa correlação entre si 

(SCHOPEN et al., 2009), exceto para β-lactoglobulina e caseína que é forte e 

negativa. 

A CCS, conhecida como um dos parâmetros de qualidade, apresenta 

correlação genética positiva com o teor de gordura e produção de proteína (CARLÉN 

et al., 2004; STOOP et al., 2007; CUNHA et al., 2008) e negativa com a produção de 

leite (BARLOWSKA et al., 2009; LEITNER et al., 2003, 2004). 

 

2.4  Estudos de associação genômica ampla com características produtivas e 

de composição do leite bovino 

 
Por anos os programas de seleção e melhoramento genético em bovinos de 

leite foram conduzidos quase que exclusivamente com abordagem genética 

quantitativa, com pouca ou nenhuma inserção de informações genômicas. Com 

estas informações é possível melhorar o conhecimento sobre a arquitetura genética 

das características de interesse, como o número de genes, os efeitos e a localização 

de cada gene, e da interação entre os genes (DEKKERS; HOSPITAL, 2002; 

GODDARD; HAYES, 2009), e com isso acelerar o progresso genético alcançado em 

relação ao método tradicional (MEUWISSEN; HAYES; GODDARD, 2001).  

Diante da contribuição que esta fonte de informação adicional pode 

proporcionar aos atuais programas de seleção e melhoramento animal, nos últimos 

anos o foco das pesquisas na genética foi fortemente direcionado para a associação 

de informações quantitativas e moleculares impulsionando novos estudos integrando 

estes novos conhecimentos. Estudos de associação genômica ampla (genome-wide 

association studies, GWAS) foram alavancados principalmente com o 

sequenciamento do genoma e a identificação dos SNPs distribuídos ao longo do 

DNA, fornecendo assim um pool de informações a nível molecular. Avanços 
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significativos foram alcançados com a genotipagem em larga escala dos animais 

conquistada por meio da utilização dos chips de SNPs, que são plataformas que 

realizam a identificação de milhares de SNPs ao mesmo tempo. 

Os SNPs são um tipo de marcador molecular muito utilizado na bovinocultura 

leiteira, caracterizado como uma variação localizada na mesma posição do genoma 

em diferentes indivíduos. As principais vantagens que tornaram os SNPs tão 

estudados e utilizados são a sua maior frequência, ampla distribuição no genoma, e 

baixo custo de genotipagem em massa. 

Na bovinocultura leiteira, inúmeros SNPs foram associados às características 

de produção, qualidade e composição do leite (Tabela 2). Regiões polimórficas 

foram identificadas por Shopen et al. (2011) no BTA5, BTA6, BTA11 e BTA14 

associadas a composição proteica e teor de lactose. Estas regiões são conhecidas 

por conter os genes α-lactoalbumin (BTA5), αS1-casein, αS2-casein, β-casein e κ-

casein (BTA6) e β-lactoglobulin (BTA11). Bouwman et al. (2011, 2012) encontraram 

regiões associadas ao perfil de ácidos graxos no leite no BTA14, BTA19 e BTA26, 

que são regiões conhecidas por estar situado importantes genes como o DGAT1, 

FASN e SCD1, respectivamente. Aswell et al. (2004), Meredith et al. (2010, 2012) e 

Wijga et al. (2010) observaram polimorfismos no BTA6, BTA10, BTA15 e BTA20 

associados ao escore de células somáticas (ECS), alguns destes estão próximos a 

genes relacionados a resposta imune. 
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Tabela 2 - Polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) associados a características de produção e composição do leite bovino 

(continua) 

Gene Nome do Gene BTA Características Referência 

ABCG2 
ATP-binding cassette, sub-family 

G, member 2 
6 Teor de proteína e gordura, produção de gordura 

Cohen-Zinder et al. (2005) 

Ron, et al. (2006) 

Olsen, et al. (2007) 

ACACA Acetyl-CoA carboxylase-a 19 Perfil de ácidos graxos Matsumoto et al. (2012) 

β-CN β-casein 6 Composição proteica 
Heck et al. (2009) 

Visker et al. (2010) 

β-LG β-lactoglobulin 11 Composição proteica 
Heck et al. (2009) 

Huang et al. (2012) 

BRCA1 Breast cancer 1 19 Escore de células somáticas (ECS) Yuan et al. (2012a, 2012b) 

CD4 Cluster of differention 4 5 ECS He et al. (2011) 

CSN1S1 αs1-casein  6 Composição proteica Huang et al. (2012) 

CSN1S2 αs2-casein  6 Composição proteica Huang et al. (2012) 

CSN3/κ-CN κ-casein 6 Composição proteica 
Heck et al. (2009) 

Huang et al. (2012) 

CXCR1 Interleukin-8 receptor-α 2 ECS, mastite clínica 

Rambeaud e Pighetti (2005) 

Leyva-Baca et al. (2008) 

Galvão et al. (2011) 

CYHR1 Cysteine/histidine-rich 1 14 
Produção de leite, teor de gordura e proteína, produção de gordura e 

proteína 

Jiang et al. 2010 

Minozzi et al. 2013 

DGAT1 
Diacylglycerol O-acyltransferase 

1 
14 

Perfil de ácidos graxos, teor de gordura e proteína, produção de 

leite, proteína e gordura 

Grisart et al. (2002) 

Schennink et al. (2007, 2008) 

Signorelli et al. (2009) 

Jiang et al. (2010) 

Cole et al. (2011) 

Glantz et al. (2012) 

Duchemin et al. (2013) 
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Tabela 2 - Polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) associados a características de produção e composição do leite bovino 

(continuação) 

Gene Nome do Gene BTA Características Referência 

FASN Fatty acid synthase 19 
Perfil de ácidos graxos, teor de gordura, produção de proteína e 

gordura 

Roy et al. (2006) 

Morris et al. (2007) 

Matsumoto et al. (2011) 

Alim et al. (2013) 

GH1 Growth hormone 1 19 Teor e produção de gordura, proteína, ECS Mullen et al. (2010) 

GHR Receptor growth hormone 20 Produção de leite, teor de gordura e proteína e caseína 

Signorelli et al. (2009) 

Rahbar et al. (2010) 

Rahmatalla et al. (2011) 

IGF-1 Insulin-like growth factor 1 5 Teor e produção de gordura e proteína, ECS 
Bonakdar et al. (2010) 

Mullen et al. (2011) 

LEP Leptin 4 Produção de leite, teor de proteína e gordura 

Clempson et al. (2011) 

Glantz et al. (2012) 

Matteis et al. (2012) 

MBL1 Mannose-binding lectin 1 28 ECS 

Liu et al. (2011) 

Wang et al. (2011) 

Yuan et al. (2013) 

OLR1 
Oxidized low-density lipoprotein 

(lectin-like) receptor 1 
5 Teor e produção de proteína e gordura, perfil de ácidos graxos 

Khatib et al. (2006) 

Schennink et al. (2009b) 

Wang et al. (2012a) 

PPARGC1A 
Peroxysome proliferator-

activated receptor-γ coactivador-
1 α 

6 Perfil de ácidos graxos, produção de gordura 
Weikard et al. (2005) 

Schennink et al. (2009b) 

PRL Prolactin 23 Produção de leite, teor de gordura, perfil de ácidos graxos 
Schennink et al. (2009b) 

Lü et al. (2010) 

SCD1 Stearoyl-CoA desaturase 1 26 
Perfil de ácidos graxos, produção de leite, gordura e proteína, teor de 

proteína 

Schennink et al. (2008) 

Macciotta et al. (2008) 

Alim et al. (2012) 

Duchemin et al. (2013) 
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Tabela 2 - Polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) associados a características de produção e composição do leite bovino 

(conclusão) 
Gene Nome do Gene BTA Características Referência 

SREBF1 

Sterol regulatory element-

binding 

transcription factor 1 

19 Perfil de ácido graxos Nafikov et al. (2013) 

STAT1 
Signal tranducer and activador 

of transcription 1 
2 Teor e produção de gordura e proteína, produção de leite Cobanoglu et al. (2006) 

STAT5a 
Signal tranducer and activador 

of transcription 5A 
19 

ECS, teor e produção de gordura e proteína, produção de leite, perfil 

de ácidos graxos 

He et al. (2007) 

Khatib et al. (2008) 

Schennink et al. (2009b) 

Bao et al. (2010) 

STAT5b 
Signal tranducer and activador 

of transcription 5B 
19 ECS He et al. (2011) 

TLR4 Toll-like receptor 4 8 ECS Sharma et al. (2006) 

BTA: cromossomo bovino 
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2.5  Epistasia 

 
Características quantitativas são aquelas cuja expressão fenotípica é 

influenciada pela ação de vários loci. A maioria das características de interesse na 

bovinocultura leiteira, assim como nas demais espécies de interesse pecuário, 

apresentam esta natureza poligênica. Apesar da representatividade da variância 

genética aditiva sobre a variação destas características, a interação entre lócus ou 

genes (epistasia) e os efeitos ambientais apresentam grande impacto sobre as 

mesmas. 

O termo epistasia foi usado e definido pela primeira vez por Bateson (1909) 

para descrever o efeito de mascaramento em que uma variante ou alelo em um 

lócus impede a variante em outro lócus de manifestar o seu efeito. Posteriormente, 

epistasia foi definida como um desvio de aditividade sobre o efeito dos alelos nos 

diferentes loci em relação a sua contribuição para o fenótipo da característica 

quantitativa (FISHER, 1918). As diferentes definições a respeito do mesmo termo 

tem gerado dúvida entre os geneticistas.  

O entendimento sobre epistasia pode ser divido em dois termos: estatística e 

funcional (ALVAREZ-CASTRO; CARLBORG, 2007; CHEVERUD; ROUTMAN, 1995). 

Epistasia estatística descreve um fenômeno baseado na população, portanto sua 

identificação é fortemente influenciada pelas frequências alélicas dos animais que 

pertencem a esta população (FALCONER; MACKAY, 1996; FISHER, 1918). 

Epistasia funcional, também chamada de fisiológica ou biológica, refere-se a 

situação onde um alelo em um lócus marcara o efeito do segundo lócus 

(CHEVERUD; ROUTMAN, 1995; HANSEN; WAGNER, 2001; MOORE; WILLIAMS, 

2005). A conexão entre estas duas teorias auxiliará a compreender biologicamente 

estas interações e suas consequências sobre os fenótipos, padrões de expressão 

gênica, vias regulatórias e redes de interação genética. A união destes dois 

conceitos foi realizada por Alvarez-Castro e Carlborg (2007) no qual desenvolveram 

um modelo de interação ortogonal que permite transformar genética funcional em 

efeitos genéticos estatísticos. Desta forma, um novo conceito sobre interação entre 

lócus surgiu, a epistasia genética que faz a ligação entre a epistasia biológica e a 

estatística. Para as características quantitativas a epistasia genética refere-se ao 

desvio dos efeitos aditivos, pois um lócus marcara ou reprime outro (LYNCH; 

WALSH, 1998). 
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Deste modo, diante da complexa definição de epistasia alguns fatores são 

decisivos na sua determinação. O primeiro aspecto a ser considerado em um estudo 

desta natureza é o tamanho amostral e a precisão no qual os fenótipos são 

mensurados. Populações pequenas nas quais poucas medidas são tomadas de 

cada animal são capazes de detectar menos efeito epistático quando comparado a 

grandes populações ou populações nas quais várias medidas por genótipo são 

consideradas (CARLBORG; HALEY, 2004). Por levar em consideração as 

frequências alélicas dos indivíduos que compõe a população estudada, a epistasia 

pode ser considerada um parâmetro populacional, e sua significância pode ser 

encontrada em uma população mas na outra não (MACKAY, 2014).  

A viabilidade de estudos desta natureza foi possível graças aos avanços na 

área da biologia molecular, melhoria na área computacional e estatística. Apesar 

disso, atualmente ainda são escassos os estudos que consideram a identificação de 

efeitos epistáticos entre regiões genômicas. Os estudos de associação genômica 

ampla não são capazes de dissecar a complexa arquitetura genética de 

características quantitativas (PENG et al., 2010), porém ajudarão a alavancar novas 

ferramentas que auxiliarão cada vez mais na caracterização molecular subjacente a 

estas características, como a identificação de interações epistáticas entre SNPs 

(CARLBORG; HALEY, 2004). 

Diversos estudos de associação genômica ampla foram desenvolvidos em 

várias espécies de interesse zootécnico. Interações entre SNPs localizados em 

genes que influenciam características relacionadas à maciez da carne e composição 

da carcaça foram reportados por Barendse et al. (2007), Pinto et al. (2010) e 

Matsuhashi et al. (2011) em bovinos de corte. Já nos estudos relacionados à 

bovinocultura leiteira, efeitos epistáticos entre SNPs situados em genes que 

influenciam características reprodutivas foram reportadas por Khatib et al. (2009a, 

2009b) e Li et al. (2012), bem como em genes associados às características 

relacionadas a produção e composição do leite (HINRICKS et al., 2010; SUCHOCKI 

et al., 2010; STREIT et al., 2011).  

Até o momento, poucos estudos de epistasia foram desenvolvidos na 

bovinocultura leiteira, e os trabalhos já publicados contemplaram apenas as 

principais características como produção de leite, gordura e proteína, teor de 

proteína e gordura. Estudos sobre interação entre SNPs influenciando o perfil de 

ácidos graxos ou mesmo o perfil proteico do leite bovino são escassos na literatura, 



 31 

demonstrando a necessidade de mais estudos nesta área para elucidar ainda mais o 

conhecimento sobre estas características. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 
3.1 Associação genômica ampla entre SNPs à produção e composição do leite 

bovino 

 
3.1.1 Fenótipos 

 

Foram utilizadas informações fenotípicas mensais de produção, composição e 

qualidade do leite de 763 vacas da raça Holandesa, filhas de 114 touros 

provenientes de três fazendas distribuídas no Estado de São Paulo e mantidas sob 

condições similares de alimentação e manejo, durante o período de maio de 2012 a 

dezembro de 2013. As amostras de leite foram coletadas no dia do controle leiteiro e 

posteriormente analisadas pela Clínica do Leite pertencente ao Departamento de 

Zootecnia da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, da Universidade de 

São Paulo (LZT – ESALQ/USP). 

Para a determinação dos teores de proteína (PROT - g/100g de leite), gordura 

(GOR - g/100g de leite), lactose (LACT - g/100g de leite), ácido palmítico (C16:0 – 

g/100g de leite), esteárico (C18:0 – g/100g de leite), oleico (C18:1 cis-9 – g/100g de 

leite), ácidos graxos saturados (SAT - g/100g de leite), insaturados (INSAT - g/100g 

de leite), monoinsaturados (MONO - g/100g de leite), poliinsaturados (POLI - g/100g 

de leite) e contagem de células somáticas (CCS), foi empregada espectrometria em 

infravermelho médio (Delta Instruments CombiScope™ Filter, Advanced Instruments, 

Inc., Norwood, EUA). A CCS foi transformado em ECS utilizando a fórmula ECS = 

Log2 (CCS / 100) + 3 para obter a normalização dos dados (AKA; SHOOK, 1980; 

SHOOK; SCHUTZ, 1994).  

 

3.1.2 Genotipagem 

 

Uma amostra do bulbo dos pêlos da vassoura da cauda de cada animal foi 

coletada para extração do DNA utilizando o Kit NucleoSpin Tissue (Macherey-Nagel 

GmbH & Co. KG, Düren, Alemanha). Em seguida foi realizada a genotipagem 

utilizando o Illumina BovineLD BeadChip (Illumina Inc., San Diego, CA), provendo 

6.909 SNPs. 
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3.1.3 Consistência dos dados fenotípicos 

 

Informações fora da amplitude biologicamente aceitável (média ± 3 desvios 

padrões) para cada característica foram eliminadas assim como grupos de 

contemporâneos (GC) com menos de cinco observações e indivíduos com parentais 

desconhecidos (Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Número de observações (N), média, desvio-padrão (DP) e valores mínimo e máximo para 
produção de leite (PROD), teor de gordura (GOR), teor de proteína (PROT), teor de 
lactose (LACT), escore de células somáticas (ECS), teor de ácidos graxos saturados 
(SAT), insaturados (INSAT), monoinsaturados (MONO), poliinsaturados (POLI), teor de 
ácido palmítico (C16:0), esteárico (C18:0) e oleico (C18:1 cis-9) 

 

Característica N Média DP Mínimo Máximo 

PROD 3967 25,74 13,71 0,60 66,40 
GOR 6635 3,35 0,68 1,09 5,82 
PROT 6635 3,10 0,33 2,01 4,31 
LACT 6635 4,50 0,26 3,46 5,18 

ECS 6635 3,72 2,19 -2,06 9,51 
SAT 6635 2,15 0,45 0,60 3,74 

INSAT 6635 1,04 0,28 0,13 2,04 
MONO 6635 0,88 0,24 0,12 1,76 
POLI 6635 0,16 0,05 0,01 0,32 
C16:0 6635 0,81 0,19 0,20 1,46 
C18:0 6635 0,61 0,14 0,10 1,16 

C18:1 cis-9 6635 0,66 0,19 0,01 1,39 

 

3.1.4 Controle de qualidade da genotipagem 

 

Foram eliminados os SNPs com: i. call rate menor que 92 %; ii. MAF (minor 

allele frequency) menor que 5 %; iii. desvios significativos (< 1 x 10-5) para o 

equilíbrio de Hardy-Weinberg; e iv. aqueles situados em cromossomos não-

autossômicos. Indivíduos que apresentaram call rate menor que 90% também foram 

desconsiderados das análises. A partir do conjunto inicial de 6.909 SNPs e 763 

animais, 6.553 SNPs (94,85%) e 760 animais (99,60%) permaneceram no banco de 

dados final. O controle de qualidade dos dados genotípicos foi realizado 

empregando o software R. A quantidade de SNPs removidos em cada critério está 

discriminada na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Critérios adotados e número de polimorfismos de base única (SNP) removidos 

Critério Número de SNPs removidos 

Não autossômicos 258 
Call Rate 16 

Menor frequência alélica (MAF) 77 
Equílibrio de Hardy-Weinberg (EHW) 1 

MAF e EHW 2 
Call Rate e EHW 2 

 

3.1.5 Análises estatísticas 

 

Modelos unicaracterística com medidas repetidas considerando como efeito 

fixo o GC, e as covariáveis dias em lactação (DEL; linear, quadrática e cúbica), 

idade da vaca à mensuração das características (IDADE, linear e quadrática) e 

PROD, considerada apenas para ECS, foram utilizados. O GC e DEL (efeito linear) 

foram considerados para todas as características, DEL (efeito cúbico e quadrático) 

foi considerado para todas as características com exceção de ECS e C16:0, IDADE 

(efeito linear) foi considerado para todas as características exceto para INSAT, 

MONO, e C18:1 cis-9, IDADE (efeito cúbico) foi considerado para todas as 

características exceto para PROT, INSAT, MONO, POLY, e C18:1 cis-9. Os GC 

foram formados unindo as informações de fazenda, ano de parto e mês de 

pesagem, sendo significativo para todas as características. A significância (P < 0,05) 

dos efeitos incluídos no modelo para cada característica foi testada empregando o 

software estatístico  SAS®. 

Análises de associação genômica ampla foram desenvolvidas em duas 

etapas. Na primeira etapa, os fenótipos de cada animal foram ajustados por meio de 

um modelo linear geral para o efeito fixo de GC e as covariáveis em cada uma das 

características:  

 

y = Xb + Za + e                                                 (1) 

 

Onde y é o vetor das características analisadas; b é o vetor de soluções do efeito 

fixo e covariáveis (GC, DEL, IDADE, PROD), a é o vetor de soluções para o efeito 

aleatório de animal com distribuição N ~ (0, σ2); X e Z são as matrizes de incidência 

dos efeitos fixo e covariáveis, e do efeito de animal, respectivamente; e é o vetor de 

resíduos aleatórios com distribuição N ~ (0, σ2
e).  
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Na segunda etapa, os fenótipos ajustados foram utilizados para estimar o 

efeito de cada SNP sob modelo linear: 

 

y* = µ + SNPi + ei                                               (2) 

 

Onde y* é o fenótipo ajustado pelo modelo 1, µ  é a média geral, SNPi é o efeito fixo 

do genótipo de cada marcador SNP (com valores 0, 1 e 2 correspondentes aos 3 

genótipos), e e é o efeito aleatório residual com distribuição N ~ (0, σ2
e). Ambas as 

etapas foram realizadas utilizando o software estatístico SAS®. 

 

3.1.6 Limiar de significância 

 

O método de correção de Bonferroni foi adotado para ajustar os múltiplos 

testes e determinar a significância da associação de acordo com o número de SNPs 

utilizado. O SNP foi considerado significativo (α=0,05) quando o limiar do P-valor 

fosse menor a 0,05/N, N corresponde ao número de SNPs testados, ou se o –log10 

(P-valor) fosse superior a 5,11. 

 

3.2 Interação entre SNPs associados à produção e composição do leite bovino 

 
3.2.1 Fenótipos 

 
Foram utilizadas informações fenotípicas, oriundas de controle leiteiro mensal 

de produção e composição do leite de 763 vacas da raça Holandesa, filhas de 114 

touros, provenientes de três fazendas situadas no Estado de São Paulo e mantidas 

sob condições similares de alimentação e manejo, durante o período de maio de 

2012 a dezembro de 2013. As amostras de leite foram coletadas no dia do controle 

leiteiro e analisadas pela Clínica do Leite pertencente ao Departamento de 

Zootecnia da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São 

Paulo (LZT – ESALQ/USP). 

Para a determinação dos teores (g/100g de leite) de proteína (PROT), 

gordura (GOR), lactose (LACT), ácido palmítico (C16:0), esteárico (C18:0), oleico 

(C18:1 cis-9), ácidos graxos saturados (SAT), insaturados (INSAT), 

monoinsaturados (MONO), poliinsaturados (POLI) e contagem de células somáticas 

(CCS) foi empregada espectrometria em infravermelho médio (Foss MilkoScan 
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FT6000, Foss, Hillerød, Denmark). Neste estudo foram utilizadas as características 

produção de leite (PROD), GOR, C16:0, C18:0, C18:1 cis-9, SAT, MONO e POLI. 

 

3.2.2 Genótipos 
 

Os SNPs utilizados foram associados às características GOR, C16:0, C18:0, 

C18:1 cis-9, SAT, MONO e POLI em um estudo de associação genômica ampla 

realizada anteriormente (Tabela 5). A genotipagem foi realizada utilizando o Illumina 

BovineLD BeadChip (Illumina Inc., San Diego, CA). O controle de qualidade dos 

dados genotípicos foi realizado empregando o software R, no qual SNPs com call 

rate menor que 92%; MAF (minor allele frequency) menor que 5%; desvios 

significativos (<1 x 10-5) para o equilíbrio de Hardy-Weinberg; e aqueles situados em 

cromossomos não-autossômicos foram eliminados, bem como animais com call rate 

menor que 90%. 

Tabela 5 – Polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) associados às características teor de gordura 
(GOR); teor de ácido graxos saturados (SAT); teor de ácido palmítico (C16:0); teor de 
ácido esteárico (C18:0); teor de ácidos graxos monoinsaturados (MONO); teor de ácido 
oleico (C18:1 cis-9); teor de ácido graxos poliinsaturados (POLI) 

 

Característica SNP BTA Posição Gene 

GOR 
SAT 

C16:0 

ARS-BFGL-NGS-57820 14 PPP1R16A Dentro 
ARS-BFGL-NGS-34135 14 CYHR1 Dentro 
ARS-BFGL-NGS-4939 14 DGAT1 Dentro 
ARS-BFGL-NGS-71749 14 OPLAH 1206 

C18:0 
ARS-BFGL-NGS-34135 14 CYHR1 Dentro 
ARS-BFGL-NGS-4939 14 DGAT1 Dentro 

MONO 
ARS-BFGL-NGS-17321 15 GRIA4 Dentro  

rs41613637 16 RGS18 438653 

C18:1 cis-9 
ARS-BFGL-NGS-17321 15 GRIA4 Dentro 

rs41613637 16 RGS18 438653 

POLI 

rs41582700 11 ABCG5 166279 
ARS-BFGL-NGS-9222 11 NACC2 Dentro 

rs41613637 16 RGS18 438653 
rs41575075 19 TOM1L1 550884 

BTA: cromossomo bovino; NACC2: NACC family member 2, BEN and BTB (POZ) domain containing; 
PPP1R16A: protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit; CYHR1: cysteine/histidine-rich 1; 
DGAT1: diacylglycerol O-acyltransferase 1; OPLHA: 5-oxoprolinase (ATP-hydrolysing); GRIA4: 
glutamate receptor, ionotrophic, AMPA 4; RGS18: regulator of G-protein signaling 18; ABCG5: ATP-
binding cassette, sub-family G, member 5;TOM1L1: target of myb1 (chicken)-like1 
 

3.2.3 Análises Estatísticas 
 

Frequências alélicas e genotípicas foram obtidas por meio do procedimento 

PROC FREQ do software estatístico SAS®. Para as análises de interação entre os 

marcadores foram utilizadas observações fenotípicas previamente corrigidas por 

meio de modelos lineares com medidas repetidas considerando como efeito fixo o 
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grupo de contemporâneos (GC), e as covariáveis dias em lactação (DEL; linear, 

quadrática e cúbica) e idade da vaca à mensuração (IDADE, linear e quadrática). Os 

GC foram formados concatenando as informações de fazenda, ano de parto e mês 

de realização do controle leiteiro. O modelo linear utilizado pode ser descrito como: 

 

y = Xb + Za + e                                                 (3) 

 

Onde y é o vetor das observações; b é o vetor do efeito fixo (GC) e das covariáveis 

(DEL, IDADE), a é o vetor do efeito aleatório de animal (N ~ (0, σ2)); X e Z são as 

matrizes de incidência do efeito fixo e das covariáveis, e do efeito aleatório de 

animal, respectivamente; e é o vetor do efeito residual (N ~ (0, σ2
e)). 

A identificação de interação entre os SNPs foi realizada em duas etapas. Na 

primeira fase dois modelos lineares aninhados, reduzido e completo, foram 

empregados. O modelo reduzido incluiu apenas os efeitos individuais aditivo e 

dominante dos SNPs: 

 

yij* = µ + SNPi + SNPj + eij                                   (4) 

 

Onde yij* é o vetor de fenótipos ajustados pelo modelo 3, µ é a média geral da 

característica, SNPi e SNPj corresponde ao efeito fixo do genótipo (AA, AB, BB) do 

marcador SNP i e j, respectivamente, e eij é o efeito aleatório residual (N ~ (0, σ2
e)). 

Os três genótipos de cada marcador, AA, AB, BB, foram codificados de acordo com 

o número de alelos B como 0, 1 e 2, respectivamente. 

O modelo completo incluiu os efeitos individuais aditivo e dominante dos 

SNPs e o efeito de interação (epistasia) entre eles: 

 

yij* = µ + SNPi + SNPj + (SNPi x SNPj) + eij                     (5) 

 

Onde SNPi x SNPj corresponde ao efeito de interação entre os marcadores. 

O teste de razão de verossimilhança (Likelihood Ratio Test, LRT) foi utilizado 

para determinar o efeito da inclusão da interação entre os SNPs por meio da 

comparação entre os modelos completo e reduzido. A estimativa obtida pelo LRT foi 

comparada a um valor do qui-quadrado tabelado, no qual os graus de liberdade (GL) 
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foram obtidos pela diferença do número de parâmetros (k) entre os modelos 

(DOBSON, 2002). O LRT é obtido por: 

 

LRT = 2log L(F) – 2log L (R)                                   (6) 

 

Onde L(F) e L(R) correspondem à verossimilhança do modelo completo (mais 

parametrizado) e reduzido (menos parametrizado), respectivamente. Por meio do 

LRT, um modelo foi considerado significativo se o P < 0,01. 

Na segunda etapa, os modelos que melhor se ajustaram para cada 

característica foram desdobrados para obter as estimativas dos efeitos aditivo e 

dominante e/ou epistático entre os SNPs. Para as características nas quais o melhor 

modelo foi o reduzido, os efeitos aditivos e dominante foram estimados por meio do 

modelo linear: 

 

yij* = µ + caiAi + cdiDi + cajAj + cdjDj + eij                     (7) 

 

Onde cai, cdi, caj e cdj são os coeficientes de regressão para os efeitos aditivo (Ai, Aj) e 

dominante (Di, Dj) para cada marcador, calculados de acordo com Falconer e 

Mackay (1996). O efeito aditivo foi obtido como a diferença entre as soluções dos 

dois genótipos homozigotos dividido por dois, utilizando os coeficientes 0,5, 0 e -0,5, 

para os genótipos AA (0), AB (1) e BB (2), respectivamente. O efeito dominante foi 

obtido subtraindo a média das soluções dos genótipos homozigotos da solução do 

genótipo heterozigoto, empregando-se os coeficientes -0,5, 1 e -0,5 para os 

genótipos AA (0), AB (1) e BB (2), respectivamente (FALCONER; MACKAY, 1996).  

Por outro lado, para as características nas quais o melhor modelo foi o 

completo, incluindo a interação entre os SNPs, os efeitos aditivo, dominante e 

epistático foram estimados por meio do modelo linear: 

 

yij* = µ + caiAi + cdiDi + cajAj + cdjDj + caxaIaxa + caxdIaxd + cdxaIdxa + cdxdIdxd + eij  (8) 

 

Onde caxa, caxd, cdxa e cdxd são os coeficientes de regressão para os componentes 

aditivo x aditivo (Iaxa), aditivo x dominante (Iaxd), dominante x aditivo (Idxa) e 

dominante x dominante (Idxd), obtidos pelo produto dos coeficientes dos efeitos 

aditivo e dominante, de cada marcador utilizado na interação. Os efeitos foram 
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considerados significativos se o P < 0,01. Todas as análises foram desenvolvidas 

empregando o software estatístico SAS®.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1 Associação genômica ampla entre SNPs à produção e composição do leite 

bovino 

 
A partir dos resultados (Tabela 6 e Figura 1), um total de nove SNPs situados 

no BTA11, BTA14, BTA15, BTA16 e BTA19 foram associadas (P < 0,05) a uma ou 

mais de uma das características avaliadas neste estudo. No geral, os ácidos graxos 

saturados (SAT, C16:0, C18:0) apresentaram associações com regiões em comum 

uns aos outros, assim como os ácidos graxos insaturados (INSAT, MONO, POLI, 

C18:1 cis-9). 

No BTA11, os SNPs Hapmap49136-BTA-36934 (rs41582700)  (-log10 (P-valor) 

= 5,81) e ARS-BFGL-NGS-9222 (-log10 (P-valor) = 6,17) foram associados (P < 0,05) 

à POLI. Esta associação com a composição do leite bovino na região do BTA11 não 

havia sido reportada em estudos anteriores (SCHENNINK et al., 2009a). Entretanto, 

um QTL sugestivo no BTA11 para INSAT e índices de insaturação foram observados 

por Stoop et al. (2009b) e nesta região, Jiang et al. (2010) identificou associação de 

outros polimorfismos com GOR. 
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Tabela 6 - Polimorfismos de nucleotídeo simples (SNPs) significativos (P < 0,05) para características de produção e composição do leite bovino 

Característica SNP BTA 
Posição 

(pb) 
-log10 (P-valor) 

Gene Próximo 

Nome Distância (pb) 

GOR 

ARS-BFGL-NGS-4939 14 1801116 11,94 DGAT1 Dentro 

ARS-BFGL-NGS-34135 14 1675278 9,18 CYHR1 Dentro 

ARS-BFGL-NGS-57820 14 1651311 8,94 PPP1R16A Dentro 

ARS-BFGL-NGS-71749 14 1954317 7,24 OPLAH 1206 

SAT 

ARS-BFGL-NGS-4939 14 1801116 13,26 DGAT1 Dentro 

ARS-BFGL-NGS-57820 14 1651311 10,39 PPP1R16A Dentro 

ARS-BFGL-NGS-34135 14 1675278 10,32 CYHR1 Dentro 

ARS-BFGL-NGS-71749 14 1954317 7,31 OPLAH 1206 

INSAT Hapmap43132-BTA-106451(rs41613637) 16 14182644 5,92 RGS18 438653 

MONO 
ARS-BFGL-NGS-17321 15 2491081 5,71 GRIA4 Dentro 

Hapmap43132-BTA-106451 (rs41613637) 16 14182644 5,39 RGS18 438653 

POLI 

ARS-BFGL-NGS-9222 11 103615735 6,17 NACC2 Dentro 

Hapmap49136-BTA-36934 (rs41582700) 11 26290518 5,81 ABCG5 166279 

Hapmap50598-BTA-122724 (rs41575075) 19 4670556 5,55 TOM1L1 550884 

Hapmap43132-BTA-106451 (rs41613637) 16 14182644 5,16 RGS18 438653 

C16:0 

ARS-BFGL-NGS-4939 14 1801116 12,59 DGAT1 Dentro 

ARS-BFGL-NGS-57820 14 1651311 10,80 PPP1R16A Dentro 

ARS-BFGL-NGS-34135 14 1675278 10,06 CYHR1 Dentro 

ARS-BFGL-NGS-71749 14 1954317 6,13 OPLAH 1206 

C18:0 
ARS-BFGL-NGS-4939 14 1801116 6,62 DGAT1 Dentro 

ARS-BFGL-NGS-34135 14 1675278 5,97 CYHR1 Dentro 

C18:1 cis-9 
ARS-BFGL-NGS-17321 15 2491081 6,10 GRIA4 Dentro 

Hapmap43132-BTA-106451 (rs41613637) 16 14182644 5,70 RGS18 438653 

BTA: cromossomo bovino; GOR: teor de gordura; SAT: teor de ácidos graxos saturados; INSAT: teor de ácidos graxos insaturados; POLI: teor de ácidos 

graxos poliinsaturados; C16:0: teor de ácido palmítico; C18:0: teor de ácido esteárico; C18:1 cis-9: teor de ácido oleico; BTA: cromossomo bovino; DGAT1: 

diacylglycerol O-acyltransferase 1; CYHR1: cysteine/histidine-rich 1; PPP1R16A: protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit; OPLAH: 5-oxoprolinase 

(ATP-hydrolysing); RGS18: regulator of G-protein signaling 18; GRIA4: glutamate receptor, ionotrophic, AMPA 4; NACC2: NACC family member 2, BEN and 

BTB (POZ) domain containing; ABCG5: ATP-binding cassette, sub-family G, member 5; TOM1L1: target of myb1 (chicken)-like 1 
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Figura 1 - Plots da associação genômica ampla (-log10 (P-valor)) dos polimorfismos de nucleotídeo 
único (SNPs) com as características de produção e qualidade do leite. A posição 
genômica (cromossomo 1 ao 29) está representada ao longo do eixo x e estão 
separados pelas cores. As linhas sólidas na horizontal representam o limiar de 
significância (-log10 (P-valor) = 5,11)) 
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Figura 1 - Plots da associação genômica ampla (-log10 (P-valor)) dos polimorfismos de nucleotídeo 
único (SNPs) com as características de produção e qualidade do leite. A posição 
genômica (cromossomo 1 ao 29) está representada ao longo do eixo x e estão 
separados pelas cores. As linhas sólidas na horizontal representam o limiar de 
significância (-log10 (P-valor) = 5,11)) 
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Figura 1 - Plots da associação genômica ampla (-log10 (P-valor)) dos polimorfismos de nucleotídeo 
único (SNPs) com as características de produção e qualidade do leite. A posição 
genômica (cromossomo 1 ao 29) está representada ao longo do eixo x e estão 
separados pelas cores. As linhas sólidas na horizontal representam o limiar de 
significância (-log10 (P-valor) = 5,11)) 
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No BTA14 os SNPs ARS-BFGL-NGS-4939, ARS-BFGL-NGS-34135, ARS-

BFGL-NGS-57820 e ARS-BFGL-NGS-71749 foram associados (P < 0,05) à GOR, 

SAT, C16:0 e C18:0. As associações nesta região estão em concordância com Jiang 

et al. (2010) e Cole et al. (2011), para a característica GOR. Bouwman et al. (2011, 

2012) também associaram a região do gene diacylglycerol O-acyltransferase 1 

(DGAT1, mutação K232A) no BTA14 com o perfil de ácidos graxos, em especial ao 

C16:0, mas, para C18:0 associações mais fortes foram observadas no BTA7. 

Schennink et al. (2007) identificaram associação do alelo K232A situado no gene 

DGAT1 à relação SAT/INSAT, C16:0, C14:0 e ácidos graxos insaturados do grupo 

C18. Além destas características, outros autores identificaram associações de 

polimorfismos com produção de leite, gordura e proteína (MINOZZI et al., 2013), 

mastite clínica (SAHANA et al., 2013) e com a relação gordura/proteína (TETENS et 

al., 2013) em bovinos da raça Holandesa. 

O gene DGAT1 localizado na região do BTA14, tem sido amplamente 

relacionado às características de produção (GRISART et al., 2002) e composição 

lipídica do leite (SCHENNINK et al., 2007, 2008; CONTE et al., 2010) e uma 

mutação causal (K232A) responsável por grande parte das mudanças na produção e 

composição do leite bovino foi previamente identificada por Grisart et al. (2002). Em 

nosso estudo o SNP ARS-BFGL-NGS-4939 está situado dentro deste gene, no qual 

pode estar em ligação com a mutação causal K232A. Wang et al. (2012b) 

observaram um desequilíbrio de ligação quase completo entre este polimorfismo e a 

mutação causal em uma população de bovinos da raça Holandesa na Alemanha. 

No BTA15 o marcador ARS-BFGL-NGS-17321 foi associado (P < 0,05) à 

MONO (-log10 (P-valor) = 5,71) e C18:1 cis-9 (-log10 (P-valor) = 6,10). Assim como no 

BTA11, esta região não tem sido reportada anteriormente na literatura (KHATKAR et 

al., 2004; STOOP et al., 2009b). Mas, Schennink et al. (2009a) observaram um QTL 

neste cromossomo associado com o grupo de ácidos graxos C18:1 trans. Os ácidos 

graxos C18:1 trans são intermediários da biohidrogenação ruminal realizada pela 

população microbiana, que apresentam variabilidade genética fazendo com que os 

ácidos graxos possam ser metabolizados por várias rotas (EDWARDS et al., 2004). 

Existe uma hipótese de que as diferenças genéticas entre vacas podem afetar a 

população de bactérias ruminais nas quais influenciam a atividade da 

biohidrogenação no rúmen (WASOWSKA et al., 2006, PAILLARD et al., 2007). 

Assim, o BTA15 pode abrigar um importante gene que está envolvido nas diferentes 
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populações microbianas do rúmen, a atividade do rúmen e afetam a síntese de 

C18:1 ácidos graxos trans. As características associadas a esta região também 

foram associadas com um polimorfismo no gene stearoyl-CoA desaturase 1 (SCD1) 

situado no BTA26 (MELE et al., 2007) que tem como função a dessaturação dos 

ácidos graxos (MOIOLI et al., 2007; KGWATALALA et al., 2009). 

No BTA16 o polimorfismo Hapmap43132-BTA-106451 (rs41613637) 

apresentou associação (P < 0,05) à INSAT (-log10 (P-valor) = 5,92), MONO (-log10 (P-

valor) = 5,39), POLI (-log10(P-valor) = 5,16) e C18:1 cis-9 (-log10 (P-valor) = 5,70). 

Estes resultados confirmam os achados por Schennink et al. (2009a), no qual 

observaram relação entre um QTL situado neste cromossomo e os índices C18 e 

CLA (ácido linoleico conjugado). Apesar de não ter sido identificado anteriormente 

um gene candidato neste cromossomo, há uma forte evidência que este abriga uma 

região vinculada à regulação do gene SCD1. Em parte esta relação é explicada pelo 

fato dos SAT serem convertidos em MONO via SCD1 na glândula mamária. 

Aproximadamente 40% do C18:0 é convertido em C18:1 cis-9 e 26% dos C18:1 

trans-11 é convertido em CLA cis-9, trans-11 (CHILLIARD et al., 2000; MOSLEY et 

al., 2006). Polimorfismos no gene SCD1 associados aos índices C18 e CLA foram 

identificados por Schnennink et al. (2008). 

No BTA19 o SNP Hapmap50598-BTA-122724 (rs41575075) foi associado (P 

< 0,05) à POLI (-log10 (P-valor) = 5,55). Resultados semelhantes foram observados 

por Bouwman et al. (2011) que identificaram associação da região do BTA19 

principalmente aos ácidos graxos saturados de cadeia curta e média, e ácidos 

graxos insaturados de cadeia longa. Esta região abriga os genes fatty acid synthase 

(FASN), SREBF1, ATP citrato liase (ACLY), Signal tranducer and activador of 

transcription 5A (STAT5A) e growth hormone (GH), que estão relacionados à 

biossíntese de gordura no leite. Diversos polimorfismos associados ao perfil de 

ácidos graxos no leite foram observados nestes genes por Bouwman et al. (2011, 

2012). 

Os resultados encontrados neste estudo para as regiões do BTA14 sugerem 

possíveis efeitos epistáticos, assim como para as regiões do BTA15 e BTA16 há 

evidências de efeitos pleiotrópicos. Além disso, o fato de existir associações em 

regiões comuns entre GOR, SAT, C16:0 e C18:0, e INSAT, MONO, POLI e C18:1 

cis-9 demonstra a existência real da correlação genética entre estas características. 

De maneira geral, o maior conteúdo de gordura no leite está correlacionado 
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positivamente com SAT e negativamente com INSAT (BOVENHUIS; VISKER; 

LUNDÉN, 2013; BILAL et al., 2013), indicando a existência de vias metabólicas e 

genéticas comuns entre estes constituintes. 

 
4.2 Interação entre SNPs associados à produção e composição do leite bovino 

 
4.2.1 Frequências gênicas e genotípicas 
 

Para estimar os efeitos aditivo e dominante com alta confiabilidade é 

essencial a existência de regiões polimórficas e a representatividade de cada 

genótipo na população estudada. De maneira geral, todos os nove SNPs utilizados 

neste estudo atendem a estes requisitos, são polimórficos, pois nenhum alelo está 

com uma frequência tão baixa a ponto de atingir a fixação e todas as classes de 

genótipos estão representadas (Tabela 7). A frequência alélica mais baixa 

encontrada na população foi de 0,295 para o marcador ARS-BFGL-NGS-4939. 

Alguns dos nove SNPs foram identificados em estudos de associação anteriores e 

as frequências alélicas observadas para os marcadores ARS-BFGL-NGS-57820 e 

ARS-BFGL-NGS-4939 diferem das encontradas por Cole et al. (2011). 

Da mesma forma que a representatividade das classes dos SNPs é 

importante para a estimação dos efeitos aditivo e dominante, a identificação do 

efeito epistático é dependente da existência de todas as combinações das classes 

dos marcadores (Tabelas 8, 9, 10 e 11). De acordo com os resultados, algumas 

combinações de genótipos não estão presentes na população, para o genótipo TT 

do marcador ARS-BFGL-NGS-57820 combinado com o genótipo AA do marcador 

ARS-BFGL-NGS-34135, e com o genótipo GG do marcador ARS-BFGL-NGS-4939, 

além da combinação entre o genótipo AA do marcador ARS-BFGL-NGS-4939 e o 

genótipo TT do marcador ARS-BFGL-NGS-71749 para as características GOR, SAT 

e C16:0. Além da ausência de animais com estas combinações, outras apresentam 

baixa frequência, fato este observado principalmente para os SNPs associados à 

GOR, SAT, C16:0 e C18:0. 
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Tabela 7 - Frequências alélicas e genotípicas dos polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) 

  Frequências genotípicas Frequências alélicas 

SNP N Genótipo Freq. Genótipo Freq. Genótipo Freq. Alelo Freq. Alelo Freq. 

rs41582700 759 AA 0,45 AG 0,35 GG 0,20 A 0,625 G 0,375 
ARS-BFGL-NGS-9222 759 TT 0,29 TC 0,41 CC 0,30 T 0,50 C 0,50 
ARS-BFGL-NGS-57820 760 TT 0,46 TC 0,43 CC 0,11 T 0,675 C 0,325 
ARS-BFGL-NGS-34135 760 AA 0,27 AG 0,51 GG 0,22 A 0,52 G 0,48 
ARS-BFGL-NGS-4939 760 AA 0,54 AG 0,33 GG 0,18 A 0,705 G 0,295 
ARS-BFGL-NGS-71749 760 TT 0,32 TC 0,58 CC 0,10 T 0,61 C 0,39 
ARS-BFGL-NGS-17321 760 TT 0,18 TC 0,27 CC 0,55 T 0,315 C 0,685 

rs41613637 760 AA 0,07 AG 0,53 GG 0,40 A 0,335 G 0,665 
rs41575075 760 AA 0,31 AG 0,34 GG 0,35 A 0,48 G 0,52 

N: número de animais 
 
Tabela 8 - Frequência da combinação entre os genótipos dos marcadores para as características teor de gordura (GOR), ácido graxos saturados (SAT) e 

teor de ácido palmítico (C16:0) 

 
 ARS-BFGL-NGS-57820 ARS-BFGL-NGS-34135 ARS-BFGL-NGS-4939 

TT TC CC AA AG GG AA AG GG 

ARS-BFGL-NGS-34135 
AA 0 197 8       
AG 321 1 64       
GG 27 131 11       

ARS-BFGL-NGS-4939 
AA 204 198 7 200 177 32    
AG 144 47 63 4 208 42    
GG 0 84 13 1 1 95    

ARS-BFGL-NGS-71749 
TT 93 112 42 2 124 121 0 165 82 
TC 254 178 8 166 227 47 374 51 15 
CC 1 39 33 37 35 1 35 38 0 

 
Tabela 9 - Frequência da combinação entre os genótipos dos marcadores para a característica teor de ácido esteárico (C18:0) 

 
 ARS-BFGL-NGS-34135 

AA AG GG 

ARS-BFGL-NGS-4939 
AA 200 177 32 
AG 4 208 42 
GG 1 1 95 
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Tabela 10 - Frequência da combinação entre os genótipos dos marcadores para a característica teor de ácidos graxos monoinsaturados (MONO) e ácido 
oleico (C18:1 cis-9) 

 
 ARS-BFGL-NGS-17321 

TT TC CC 

rs41613637 
AA 9 16 28 
AG 66 108 226 
GG 62 80 165 

 
Tabela 11 - Frequência da combinação entre os genótipos dos marcadores para a característica teor de ácidos graxos poliinsaturados (POLI) 

 
 rs41582700 ARS-BFGL-NGS-9222 rs41613637 

AA AG GG TT TC CC AA AG GG 

ARS-BFGL-NGS-9222 
TT 123 67 31       
TC 141 103 68       
CC 78 93 54       

rs41613637 
AA 22 18 13 13 21 10    
AG 162 144 93 107 164 129    
GG 159 101 47 102 127 77    

rs41575075 
AA 110 85 42 81 93 64 17 103 118 
AG 113 93 53 81 90 87 22 136 101 
GG 120 85 58 60 129 74 14 161 88 
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4.2.2 Efeitos aditivo, dominante e epistáticos dos SNPs sobre a composição 
do leite bovino 

 
Os resultados da comparação dos modelos completo e reduzido estão 

sumarizados na Tabela 12. Era esperado encontrar interação epistática significativa 

(P < 0,01) entre todos os SNPs devido à múltipla associação encontrada 

previamente entre estes marcadores e as características estudadas, e devido a 

natureza poligênica das mesmas. No entanto, efeito significativo (P < 0,01) foi 

observado somente entre os SNPs ARS-BFGL-NGS-57820 e ARS-BFGL-NGS-

71749, ARS-BFGL-NGS-34135 e ARS-BFGL-NGS-71749 para as características 

GOR, SAT, e C16:0. Ainda para SAT e C16:0, foi observado interação (P < 0,01) 

entre os marcadores ARS-BFGL-NGS-57820 e ARS-BFGL-NGS-4939, todos 

situados no BTA14. 

Os efeitos individuais aditivo e dominante obtidos pelo modelo reduzido para 

as características relacionadas a composição do leite estão apresentados na Tabela 

13. Em geral os efeitos negativos foram causados pela substituição alélica nos SNPs 

relacionados a GOR e a todos os ácidos graxos saturados (SAT, C16:0 e C18:0), 

resultando na diminuição destes compostos no leite bovino. Por outro lado, o efeito 

de substituição alélica da maioria dos SNPs associados a todos os ácidos graxos 

insaturados (MONO, C18:1 cis-9 e POLI) promoveram um aumento nas suas 

concentrações no leite bovino. Este comportamento pode ser explicado, em parte, 

pela correlação genética positiva entre o teor de gordura e os ácidos graxos 

saturados e negativa com os ácidos graxos insaturados (BOVENHUIS; VISKER; 

LUNDÉN, 2013). Todos estes marcadores estão situados em genes vizinhos ao 

DGAT1, fato que também pode ajudar a explicar os efeitos observados sobre as 

características estudadas. Bennewitz et al. (2004) evidenciaram previamente que o 

gene DGAT1 não é o único responsável pela variação genética das características 

relacionadas a produção de leite, e que possíveis efeitos epistáticos entre regiões no 

BTA14 podem ser uma fonte adicional de variação genética observado nestas 

características. 

As estimativas dos efeitos individuais (aditivo e dominante) e dos 

componentes epistáticos (aditivo x aditivo, aditivo x dominante, dominante x aditivo, 

dominante x dominante) entre os SNPs associados à composição lipídica do leite 

bovino obtidos pelo modelo completo estão apresentadas na Tabela 14. Os efeitos 

epistáticos dos marcadores ARS-BFGL-NGS-57820 e ARS-BFGL-NGS-4939 não 
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foram estimados devido à inexistência de todas as combinações genotípicas. No 

entanto, os efeitos individuais dos SNPs mostram o mesmo comportamento obtido 

pelo modelo reduzido, evidenciando que a substituição alélica da maioria dos 

marcadores proporcionou um decréscimo na concentração de GOR, SAT e C16:0 no 

leite bovino. Associações prévias foram identificadas com alguns dos marcadores 

encontrados neste estudo. Os SNPs ARS-BFGL-NGS-34135 e ARS-BFGL-NGS-

57820, situados nos genes CYHR1 e PPP1R16A, foram associados às 

características produção de leite, gordura e proteína e teor de gordura e proteína 

(JIANG et al., 2010; MINOZZI et al., 2013). O marcador ARS-BFGL-NGS-4939 

situado no gene DGAT1, amplamente conhecido por afetar a composição do leite 

bovino (SCHENNINK et al., 2008; CONTE et al., 2010; BOUWMAN et al., 2011), foi 

relacionado  previamente à produção de leite, proteína e gordura e teor de gordura e 

proteína (JIANG et al., 2010; COLE et al., 2011; WANG et al., 2012b; STRUCKEN et 

al., 2012; MINOZZI et al., 2013). Por outro lado, o marcador ARS-BFGL-NGS-71749 

foi o único situado em um gene pouco conhecido denomindao LOC100848731 

(uncharacterized LOC100848731) e não relacionado anteriormente com 

características produtivas. Nas bases de dados acessadas não foi possível 

identificar suas funções moleculares e processos biológicos. 

Interações epistáticas de natureza aditivo x dominante foram identificadas 

somente entre os marcadores ARS-BFGL-NGS-34135 e ARS-BFGL-NGS-71749 

para as características SAT e C16:0 (Tabela 14). Interações desta natureza indicam 

que o efeito aditivo no primeiro lócus depende do genótipo no segundo lócus, e a 

dominância no segundo lócus depende do genótipo no primeiro lócus (CHEVERUD, 

2000). Neste estudo foi possível observar que o efeito aditivo do primeiro marcador 

foi alterado em função do efeito dominante do segundo marcador, provocando uma 

alteração na ordem dos genótipos. Os efeitos da combinação dos genótipos entre os 

marcadores estão apresentados na Tabela 15 e Figura 2. As figuras das 

características SAT e C16:0 são muito semelhantes, demonstrando novamente que 

os genes CYHR1 e LOC100848731 estão relacionados entre si e com a fração de 

ácidos graxos saturados no leite bovino. 

O gene CYHR1 onde está situado o marcador ARS-BFGL-NGS-34135, 

apresentou previamente um desequilíbrio de ligação com um QTL com efeitos 

significativos sobre a produção de leite, gordura e proteína (LOOFT et al., 2001). No 

entanto, seu papel na via metabólica destas características ainda é pouco 
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conhecido, dificultando a interpretação da relação biológica entre os marcadores 

encontrados neste estudo. Apesar de haver homólogos em outras espécies, como 

ratos e humanos (LOOFT et al., 2001; CRAIG; SHARMA; JIANG, 2003), os 

resultados são pouco conclusivos a respeito da sua função biológica em bovinos. A 

proximidade do gene CYHR1 ao gene DGAT1 pode explicar ao menos em parte a 

associação desta região com características produtivas relatadas neste e em 

estudos anteriores (JIANG et al., 2010; MINOZZI et al., 2013). Em adição, o gene 

LOC100848731, onde está situado o marcador ARS-BFGL-NGS-71749 ainda não foi 

caracterizado em bovinos, fato este que também limita de imediato uma 

compreensão biológica mais ampla sobre esta interação. Mais estudos nesta região 

são necessários identificar genes responsáveis por características quantitativas, 

como produção e composição do leite bovino, fornecendo informação fundamental 

sobre o entendimento biológico subjacente a estas características (GEORGES, 

2001). 

Assim como demonstrado neste estudo, o perfil de ácidos graxos no leite é 

influenciado por muitos genes que interagem entre si, e a existência desta interação 

impulsionou o desenvolvimento de uma ferramenta adicional nos estudos de 

epistasia, chamada de redes de interação gênica ou networks. Recentemente, redes 

gênicas envolvendo a síntese de lipídios e proteínas no leite bovino foram 

construídas baseadas principalmente em estudos de expressão gênica (PIANTONI 

et al., 2010; BIONAZ; LOOR, 2008, 2011; MACH et al., 2013). Com elas tornou-se 

possível conhecer melhor as vias metabólicas adjacentes as características de 

interesse em várias espécies de interesse. 

As redes gênicas delineadas até o momento foram capazes de identificar 

importantes genes e suas relações, tanto gênicas quanto biológicas em relação a 

origem dos ácidos graxos do leite bovino. Os ácidos graxos saturados de cadeia 

curta e média (C4:0 a C14:0) e aproximadamente metade da fração do C16:0 

formam-se essencialmente a partir da síntese de novo na glândula mamária 

(BAUMAN; GRIINARI, 2003). Estudos de redes gênicas prévios indicam que os 

principais genes envolvidos na síntese de novo na glândula mamária são o acetyl-

CoA carboxylase-a (ACACA) e fatty acid synthase (FASN), ambos situados no 

BTA19 (BIONAZ; LOOR, 2008; PIANTONI et al., 2010) e são responsáveis pela 

codificação das enzimas acetil-CoA carboxilase (ACC) e ácido graxo sintase (FAS), 

respectivamente. O primeiro passo da síntese de novo dos ácidos graxos é a 
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carboxilação de acetil-Coa a manonil-Coa no citosol das células da glândula 

mamária, passo este realizado pela enzima ACC (CRONAN; WALDROP, 2002). O 

passo seguinte é realizado pela enzima FAS, que é responsável pela síntese de 

ácidos graxos de cadeia curta e média, inclusive C16:0, na glândula mamária 

(WAKIL, 1989).  

A outra porção do C16:0 origina-se a partir dos lipídios presentes na 

circulação sanguínea, que foram absorvidos e/ou mobilizados das reservas 

corpóreas (BAUMAN; GRIINARI, 2003). A mobilização de ácidos graxos a partir das 

reservas corpóreas ocorre predominantemente em função do status metabólico dos 

animais, em uma situação de balanço energético negativo a maior parte dos ácidos 

graxos do leite provem desta fonte. O principal gene relacionado com a captação 

dos ácidos graxos no sangue é o lipoprotein lipase (LPL) situado no BTA8, que 

codifica a enzima lipoproteína lípase, e tem como função carrear os quilomicrons ou 

lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL) até a glândula mamária para em 

seguida sofrer hidrólise e liberar o ácido graxo (FIELDING; FRAYN, 1998). 

Os ácidos graxos com mais de 16 átomos de carbono originam-se 

principalmente da circulação sanguínea (BAUMAN; GRIINARI, 2003). Portanto, de 

maneira geral, o perfil de ácidos graxos no leite bovino é influenciado em parte por 

fatores genéticos e outra parte por fatores não genéticos ou também chamados de 

fatores menos susceptíveis de serem manipulados pela genética. Desta forma, 

embora muito é conhecido sobre a síntese de gordura no leite, suas vias regulatórias 

ainda não estão bem elucidadas (RUDOLPH et al., 2007). Por meio de estudos 

sobre interação gênica, será possível ampliar os conhecimentos sobre a arquitetura 

complexa por trás das características quantitativas, como a fração lipídica do leite 

bovino, e suas relações biológicas. 
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Tabela 12 - Valor da razão de verossimilhança (LRT) para a comparação entre os modelos reduzido e 
completo para os polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) associados às 
características estudadas 

 

Característica SNPi SNPj LRT P-valor 

GOR ARS-BFGL-NGS-57820 ARS-BFGL-NGS-34135 1,1 8,94 x 10
-01

 
ARS-BFGL-NGS-57820 ARS-BFGL-NGS-4939 8,0 9,16 x 10

-02
 

ARS-BFGL-NGS-57820 ARS-BFGL-NGS-71749 22,5 1,59 x 10
-04

 
ARS-BFGL-NGS-34135 ARS-BFGL-NGS-4939 5,2 2,67 x 10

-01
 

ARS-BFGL-NGS-34135 ARS-BFGL-NGS-71749 19,7 5,72 x 10
-04

 
ARS-BFGL-NGS-4939 ARS-BFGL-NGS-71749 9,2 5,63 x 10

-02
 

SAT ARS-BFGL-NGS-57820 ARS-BFGL-NGS-34135 2,9 5,75 x 10
-01

 
ARS-BFGL-NGS-57820 ARS-BFGL-NGS-4939 23,8 8,76 x 10

-05
 

ARS-BFGL-NGS-57820 ARS-BFGL-NGS-71749 22,5 1,59 x 10
-04

 
ARS-BFGL-NGS-34135 ARS-BFGL-NGS-4939 8,1 8,80 x 10

-02
 

ARS-BFGL-NGS-34135 ARS-BFGL-NGS-71749 25,8 3,47 x 10
-05

 
ARS-BFGL-NGS-4939 ARS-BFGL-NGS-71749 10,6 3,14 x 10

-02
 

C16:0 ARS-BFGL-NGS-57820 ARS-BFGL-NGS-34135 3,0 5,58 x 10
-01

 
ARS-BFGL-NGS-57820 ARS-BFGL-NGS-4939 15,6 3,61 x 10

-03
 

ARS-BFGL-NGS-57820 ARS-BFGL-NGS-71749 24,6 6,05 x 10
-05

 
ARS-BFGL-NGS-34135 ARS-BFGL-NGS-4939 11,7 1,97 x 10

-02
 

ARS-BFGL-NGS-34135 ARS-BFGL-NGS-71749 28,1 1,19 x 10
-05

 
ARS-BFGL-NGS-4939 ARS-BFGL-NGS-71749 13,2 1,03 x 10

-02
 

C18:0 ARS-BFGL-NGS-34135 ARS-BFGL-NGS-4939 2,6 6,27 x 10
-01

 
MONO ARS-BFGL-NGS-17321 rs41613637 7,3 1,21 x 10

-01
 

C18:1 cis-9 ARS-BFGL-NGS-17321 rs41613637 7,6 6,27 x 10
-01

 
POLI rs41582700 ARS-BFGL-NGS-9222 7,8 9,92 x 10

-02
 

rs41582700 rs41613637 2,3 6,81 x 10
-01

 
rs41582700 rs41575075 4,5 3,43 x 10

-01
 

ARS-BFGL-NGS-9222 rs41613637 0,4 9,82 x 10
-01

 
ARS-BFGL-NGS-9222 rs41575075 3,1 5,41 x 10

-01
 

rs41613637 rs41575075 1,3 8,61 x 10
-01

 

Teor de gordura (GOR); teor de ácido graxos saturados (SAT); teor de ácido palmítico (C16:0); teor 
de ácido esteárico (C18:0); teor de ácidos graxos monoinsaturados (MONO); teor de ácido oleico 
(C18:1 cis-9); teor de ácido graxos poliinsaturados (POLI); Modelo reduzido: yij* = µ + SNPi + SNPj + 
eij; Modelo completo: yij* = µ + SNPi + SNPj + (SNPi x SNPj) + eij 
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Tabela 13 - Efeitos aditivo e dominante dos polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) obtidas pelo modelo reduzido para as características relacionadas a 
composição lipídica do leite bovino 

(continua) 

Característica SNPi SNPj 
a1  

(EP) 
P-valor a2 (EP) P-valor 

d1  
(EP) 

P-valor 
d2  

(EP) 
P-valor 

GOR 
ARS-BFGL-NGS-57820 ARS-BFGL-NGS-34135 

-0,095 
(0,015) 

<0,0001 
-0,093 
(0,013) 

<0,0001 
0,099 

(0,040) 
0,0128 

0,082 
(0,039) 

0,03 

ARS-BFGL-NGS-57820 ARS-BFGL-NGS-4939 
-0,064 
(0,016)  

<0,0001 
-0,083 
(0,015) 

<0,0001 
0,002 

(0,022) 
0,925 

-0,020 
(0,023) 

0,38 

ARS-BFGL-NGS-34135 ARS-BFGL-NGS-4939 
-0,027 
(0,017) 

0,12 
-0,074 
(0,020) 

0,0002 
-0,054 
(0,022) 

0,0122 
0,006 

(0,025) 
0,82 

ARS-BFGL-NGS-4939 ARS-BFGL-NGS-71749 
-0,101 
(0,019) 

<0,0001 
-0,039 
(0,018) 

0,03 
-0,045 
(0,023) 

0,05 
-0,054 
(0,027) 

0,04 

SAT 
ARS-BFGL-NGS-57820 ARS-BFGL-NGS-34135 

-0,086 
(0,013) 

<0,0001 
-0,083 
(0,011) 

<0,0001 
0,089 

(0,033) 
0,0080 

0,073 
(0,033) 

0,03 

ARS-BFGL-NGS-34135 ARS-BFGL-NGS-4939 
-0,024 
(0,015) 

0,10 
-0,067 
(0,017) 

<0,0001 
-0,048 
(0,018) 

0,009 
-0,0004 
(0,021) 

0,98 

ARS-BFGL-NGS-4939 ARS-BFGL-NGS-71749 
-0,093 
(0,016) 

<0,0001 
-0,035 
(0,015) 

0,02 
-0,043 
(0,019) 

0,026 
-0,043 
(0,022) 

0,06 

C16:0 
ARS-BFGL-NGS-57820 ARS-BFGL-NGS-34135 

-0,035 
(0,005) 

<0,0001 
-0,034 
(0,005) 

<0,0001 
0,037 

(0,014) 
0,006 

0,033 
(0,013) 

0,01 

ARS-BFGL-NGS-34135 ARS-BFGL-NGS-4939 
-0,011 
(0,006) 

0,08 
-0,027 
(0,007) 

0,0001 
-0,017 
(0,007) 

0,026 
-0,004 
(0,009) 

0,63 

ARS-BFGL-NGS-4939 ARS-BFGL-NGS-71749 
-0,037 
(0,007) 

<0,0001 
-0,012 
(0,006) 

0,05 
-0,019 
(0,008) 

0,014 
-0,014 
(0,009) 

0,11 

C18:0 
ARS-BFGL-NGS-34135 ARS-BFGL-NGS-4939 

-0,007 
(0,003) 

0,04 
-0,007 
(0,004) 

0,06 
-0,009 
(0,004) 

0,023 
0,006 

(0,005) 
0,18 

MONO 
ARS-BFGL-NGS-17321 rs41613637 

0,013 
(0,002) 

<0,0001 
-0,012 
(0,004) 

0,002 
-0,003 
(0,004) 

0,49 
-0,006 
(0,005) 

0,20 

C18:1 cis-9 
ARS-BFGL-NGS-17321 rs41613637 

0,011 
(0,002) 

<0,0001 
-0,009 
(0,003) 

0,006 
-0,003 
(0,004) 

0,411 
-0,007 
(0,004) 

0,07 
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Tabela 13 - Efeitos aditivo e dominante dos polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) obtidas pelo modelo reduzido para as características relacionadas a 
composição lipídica do leite bovino 

(conclusão) 

Característica SNPi SNPj 
a1  

(EP) 
P-valor a2 (EP) P-valor 

d1  
(EP) 

P-valor 
d2  

(EP) 
P-valor 

POLI 
rs41582700 ARS-BFGL-NGS-9222 

0,003 
(0,0007) 

<0,0001 
0,003 

(0,0006) 
<0,0001 

-0,002 
(0,001) 

0,13 
0,0009 
(0,001) 

0,38 

rs41582700 rs41613637 
0,003 

(0,0007) 
<0,0001 

-0,002 
(0,001) 

0,03 
-0,002 
(0,001) 

0,07 
-0,002 
(0,001) 

0,08 

rs41582700 rs41575075 
0,003 

(0,0007) 
<0,0001 

0,003 
(0,0006) 

<0,0001 
-0,002 
(0,001) 

0,04 
-0,001 
(0,001) 

0,27 

ARS-BFGL-NGS-9222 rs41613637 
0,003 

(0,0006) 
<0,0001 

-0,002 
(0,001) 

0,03 
0,0008 
(0,001) 

0,42 
-0,002 
(0,001) 

0,07 

ARS-BFGL-NGS-9222 rs41575075 
0,003 

(0,0006) 
<0,0001 

0,003 
(0,0006) 

<0,0001 
0,0012 
(0,001) 

0,23 
-0,001 
(0,001) 

0,32 

rs41613637 rs41575075 
-0,002 
(0,001) 

0,02 
0,003 

(0,0006) 
<0,0001 

-0,002 
(0,001) 

0,14 
-0,001 
(0,001) 

0,30 

GOR: teor de gordura; SAT: teor de ácidos graxos saturados; C16:0: teor de ácido palmítico; C18:0: teor de ácido esteárico; MONO: teor de ácidos graxos 
monoinsaturados; C18:1 cis-9: teor de ácido oleico; POLI: teor de ácidos graxos poliinsaturados; a1 e a2:efeito aditivo do marcador 1 e 2, respectivamente; 
d1 e d2: efeito de dominância do marcador 1 e 2, respectivamente; EP: erro padrão 
 
Tabela 14 - Efeitos aditivo, dominante e epistáticos dos polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) obtidas pelo modelo completo para as características 

relacionadas á composição lipídica do leite bovino 
(continua) 

Característica SNPi SNPj 
a1  

(EP) 
P-valor 

a2  
(EP) 

P-valor 
d1  

(EP) 
P-valor 

d2  
(EP) 

P-valor 

GOR 
ARS-BFGL-NGS-57820 ARS-BFGL-NGS-71749 

-0,081 
(0,044) 

0,07 
0,034 

(0,041) 
0,41 

0,040 
(0,047) 

0,40 
-0,081 
(0,053) 

0,13 

ARS-BFGL-NGS-34135 ARS-BFGL-NGS-71749 
-0,106 
(0,049) 

0,03 
-0,063 
(0,049) 

0,20 
-0,043 
(0,052) 

0,41 
-0,131 
(0,052) 

0,01 

SAT 
ARS-BFGL-NGS-57820 ARS-BFGL-NGS-4939 

-0,059  
(0,013) 

<0,0001 
-0,075  
(0,012) 

<0,0001 
-0,00025  
(0,019) 

0,99 
-0,024  
(0,019) 

0,22 

ARS-BFGL-NGS-57820 ARS-BFGL-NGS-71749 
-0,072  
(0,037) 

0,05 
0,032  

(0,035) 
0,37 

0,039  
(0,039) 

0,32 
-0,074  
(0,045) 

0,10 

ARS-BFGL-NGS-34135 ARS-BFGL-NGS-71749 
-0,130  
(0,042) 

0,002 
-0,091 
(0,042) 

0,03 
-0,089  
(0,044) 

0,04 
-0,161  
(0,043) 

0,0002 
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Tabela 14 – Efeitos aditivo, dominante e epistáticos dos polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) obtidas pelo modelo completo para as características 

relacionadas á composição lipídica do leite bovino 
(conclusão) 

Característica SNPi SNPj 
a1  

(EP) 
P-valor 

a2  
(EP) 

P-valor 
d1  

(EP) 
P-valor 

d2  
(EP) 

P-valor 

C16:0 
ARS-BFGL-NGS-57820 ARS-BFGL-NGS-4939 

-0,026  
(0,005) 

<0,0001 
-0,030 
(0,005) 

<0,0001 
-0,003  
(0,007) 

0,66 
-0,013  
(0,007) 

0,09 

ARS-BFGL-NGS-57820 ARS-BFGL-NGS-71749 
-0,026  
(0,015) 

0,08 
0,010  

(0,014) 
0,47 

0,009  
(0,016) 

0,56 
-0,031  
(0,018) 

0,09 

ARS-BFGL-NGS-34135 ARS-BFGL-NGS-71749 
-0,059  
(0,017) 

0,0006 
-0,041 
(0,017) 

0,02 
-0,030  
(0,018) 

0,10 
-0,057  
(0,018) 

0,001 

Característica SNPi SNPj 
a1a2 
(EP) 

P-valor 
a1d2 
(EP) 

P-valor 
d1a2  
(EP) 

P-valor 
d1d2  
(EP) 

P-valor 

GOR 
ARS-BFGL-NGS-57820 ARS-BFGL-NGS-71749 

0,058 
(0,061) 

0,35 
0,129 

(0,078) 
0,10 

0,078 
(0,065) 

0,23 
0,017 

(0,083) 
0,84 

ARS-BFGL-NGS-34135 ARS-BFGL-NGS-71749 
0,068 

(0,073) 
0,36 

0,113 
(0,076) 

0,14 
-0,049 
(0,077) 

0,52 
-0,019 
(0,081) 

0,82 

SAT ARS-BFGL-NGS-57820 ARS-BFGL-NGS-4939 - - - - - - - - 

ARS-BFGL-NGS-57820 ARS-BFGL-NGS-71749 
0,039 

(0,052) 
0,45 

0,123 
(0,066) 

0,06 
0,061 

(0,055) 
0,26 

0,016 
(0,070) 

0,82 

ARS-BFGL-NGS-34135 ARS-BFGL-NGS-71749 
0,131 

(0,062) 
0,03 

0,160 
(0,064) 

0,01 
0,012 

(0,065) 
0,86 

0,069 
(0,068) 

0,31 

C16:0 ARS-BFGL-NGS-57820 ARS-BFGL-NGS-4939 - - - - - - - - 

ARS-BFGL-NGS-57820 ARS-BFGL-NGS-71749 
0,005 

(0,021) 
0,80 

0,045 
(0,027) 

0,10 
0,032 

(0,022) 
0,15 

0,015 
(0,029) 

0,61 

ARS-BFGL-NGS-34135 ARS-BFGL-NGS-71749 
0,046 

(0,025) 
0,07 

0,075 
(0,026) 

0,004 
0,011 

(0,026) 
0,67 

0,022 
(0,028) 

0,44 

GOR: teor de gordura; SAT: teor de ácidos graxos saturados; C16:0: teor de ácido palmítico; a1 e a2:efeito aditivo do marcador 1 e 2, respectivamente; d1 e 
d2: efeito de dominância do marcador 1 e 2, respectivamente; EP: erro padrão; -: não estimável 
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Tabela 15 – Combinações dos genótipos obtidos por método dos mínimos quadrados para a 
interação entre os polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) associados ao teor 
de ácidos graxos saturados (SAT), teor de ácido palmítico (C16:0) 

Genótipo do SNP     

ARS-BFGL-NGS-34135 ARS-BFGL-NGS-71749 SAT P-valor C16:0 P-valor 

AA TT 
0,031 

(0,141) 
0,824 

-0,015 
(0,058) 

0,793 

AA TC 
-0,029 
(0,016) 

0,062 
-0,007 
(0,006) 

0,304 

AA CC 
-0,040 
(0,033) 

0,224 
-0,019 
(0,014) 

0,168 

AG TT 
-0,016 
(0,018) 

0,389 
-0,003 
(0,007) 

0,647 

AG TC 
-0,048 
(0,013) 

0,0004 
-0,013 
(0,005) 

0,015 

AG CC 
0,150 

(0,035) 
<0,0001 

0,063 
(0,014) 

<0,0001 

GG TT 
0,137 

(0,019) 
<0,0001 

0,060 
(0,008) 

<0,0001 

GG TC 
0,018 

(0,030) 
0,536 

0,010 
(0,012) 

0,393 

GG CC 
0,588 

(0,199) 
0,003 

0,24 
(0,082) 

0,003 

*Valores entre parênteses: erro padrão 
 

  
Figura 2 - Representação gráfica da combinação combinações de genótipos obtidos pelo 

método dos mínimos quadrados para a interação entre os polimorfismos de 
nucleotídeo único (SNPs) ARS-BFGL-NGS-71749 (gene CYHR1) e ARS-BFGL-
NGS-34135 (gene LOC100848731) para as características teor de ácidos graxos 
saturados (SAT); e teor de ácido palmítico (C16:0) 
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5 CONCLUSÕES 

 

No presente estudo foram confirmadas associações anteriormente 

identificadas e novas regiões associadas ao teor de gordura e o perfil de 

ácidos graxos no leite bovino foram encontradas. Por se tratar de 

características poligênicas, foi possível observar a ampla variedade de 

regiões que podem influenciar tais características, bem como a existência de 

efeitos pleiotrópicos e/ou epistáticos entre as regiões e as características 

estudadas. Estes resultados indicam a potencial viabilização da utilização 

destes marcadores nos programas de melhoramento genético de bovinos 

leiteiros também sob condições tropicais e subtropicais como ocorre no Brasil. 

Em relação ao estudo de interação entre SNPs, este é um dos 

primeiros a reportar efeitos epistáticos entre genes relacionados à síntese de 

gordura no leite bovino. Foi observado efeito epistático de natureza aditivo x 

dominante entre os marcadores ARS-BFGL-NGS-71749 e ARS-BFGL-NGS-

34135, situados no BTA14, para as características SAT e C16:0. Apesar do 

baixo conhecimento a cerca dos genes aos quais estão localizados estes 

marcadores, estudos anteriores reforçam a evidência que são regiões com 

funções importantes sobre a produção e a composição do leite bovino. 

Estudos complementares nestas áreas serão capazes de revelar as funções 

biológicas e as rotas metabólicas destes genes e sua relação com as 

características produtivas. 
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