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Resumo

As doenças mais comuns e os problemas de saúde como a síndrome metabólica, do

enças cardíacas ou câncer, por exemplo, resultam de uma complicada relação entre

múltiplos favores genéticos e ambientais. Estudos recentes enfatizam os aspectos mul-

tivariados da Genética, uma vez que considera-se que muitas doenças são correlacio

dadas e que possuem numerosos determinantes fisiológicos, genéticos e ambientais. A

Modelagem de Equações Estruturais (MEE) é uma técnica multivariada relaUvamente

nova, que usa as variâncias e covariâncias entre as variáveis como parâmetros de ante

resse. A idéia desses modelos é que as relações entre as variáveis determinam o padrão

esperado de correlação. Uma metodologia, baseada em algumas etapas, combinando

MEE e técnicas de mapeamento de genes para analisar múltiplos locos genéticos e

múltiplos traços é proposta em Li et al. (2006). permitindo caracterizar a arquitetura

de sistemas genéticos de alta dimensão.

Neste trabalho, descrevemos e aplicamos a metodologia de Li et al. (2006) na aná

lise de um conjunto de dados reais com o objetivo de modelagem do contexto global em

que variáveis fenotípicas e genotípicas estão inseridas em sistemas pressóricos mul-

tifatoriais, como as pressões sistólica e diastólica, expostas ao sal e a medicamentos.
Baseando-se nas etapas sugeridas por Li et al. (2006), detectamos alguns gTLs por

meio da análise de diferentes gráficos de perfis da estatística da razão de verossimi

Ihanças, assim como também construímos e ajustamos os diagramas de caminho que

definem o MEE. Esta técnica caracteriza-se pela flexibilidade em permitir incluir efeitos

de interação entre locos genéticos e múltiplos traços com efeitos diretos e indiretos.
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Abstract

The most comnlon diseases, traits and human health problems like metabo-
lic syndrome, heart disease or cancer, for instante, result from a complicated
relationship among multiple genetic and ambiental factors. Recent studies
emphasize multivariate aspects in Genetics, since it is considered that there

are many correlated traits and that they have a numerous physiological, en-
víronmental and genetic determinants in common. The Structural Equation

Modela (SEM) is a quite new multívariate technique which use the variantes
and covariances as parameters of interest. The modeling idea is that causal
relationships among variables determine the expected pattern of correlation.
Li et a]. (2006) propose one procedure, based on some steps, using SEM for the
analysis of multiple loa and multiple traits that provides a characterization of
highly dimensioned genetic's systems architecture.

This work describes and applies Li et al. (2006) proposal in a real dataset
analysis in order to model pressoric systems involving many variables, such as

sistolic and díastolic blood pressure, exposed to NaCI and medicine. Applying
those suggested steps, we detected QTLs by analyzing di6erent likelihood ratio

statistics proflle graphics, as well as we built and adjusted path diagrams that
define SEM. This technique, unlike the traditional ones, is characterized by its

ílexibility in allowing the ínclusion of interaction effects between genetic loa

and multiple traits with direct and indirect effects.

ii



Índice

Resumo i

Abstract ii

l Introdução l

2 Genética

2. 1 Alguns conceitos em Genética
2.2 Leis de segregação

2.2. 1 Equilíbrio de Hardy-Weinberg
2.2.2 Equilíbrio de ligação

2.3 Ligação e recombinação

2.3. 1 Funções de distância citogenética

2.4 Delineamentos experimentais

2.5 Modelos genéticos

2.5. 1 Epistasia, pleiotropia e interação gene x ambiente

8

8

10

]0
1 1

12

15

16

18

20

3 Modelos de Equações Estruturais (MEE)
3. 1 Diagrama de caminho

3.2 Equações estruturais e de mensuração
3.3 Modelo completo

3.4 Identificação ou identificabilidade do modelo
q K l?etimianãn
U q/ UU ÇXX X XCX\,Çtv

22

23

26

29

33

37

111



3.5. 1 Máxima verossimilhança (lvTV)

3.5.2 Mínimos quadrados generalizados (GLS)

3.5.3 Mínimos quadrados não ponderados (ULS)

Avaliação do modelo
3.6. 1 Resíduos

3.6.2 Teste Qui-quadrado

3.6.3 Medidas alternativas de ajuste

Re especificação do modelo e suas limitações

38

39

39

40

40

40

41

42

3.6

3.7

4 Mapeamento genético combinado com MEE
4. 1 Modelos de mapeamento de QTLs

4. 1 . 1 Mapeamento utilizando um marcador por vez

4.1.2 Mapeamento intervalar

4. 1 .2. 1 Testes sobre o efeito do QTL
4. 1.2.2 Estatística LOZ) score

4. 1 .3 Mapeamento intervalar composto

4. 1.4 Mapeamento intercalar múltiplo

4.1.5 Mapeamento de múltiplos traços

4.1.5.1 Condições favoráveis para o uso do mapeamento
multivariado

4.2 Construção supervisionada do MEE
4.3 Modelagem de efeitos genéticos

44

44

45

46

48

49

50

51

51

52

53

59

5 Aplicações
5. 1 Subsistema relacionando SBP e SBPS

5.1.1 Mapeamento genético

5.1.2 Diagrama de caminho inicial e ajuste do modelo
5. 1 .3 [)esequilíbrio de ligação como corre]ação entre Ç3TLs

5. 1.4 Epistasia como interação entre QTLs

63

66

66

69

75

77



5.2 Subsistema relacionando DBP e DBPS

5.2.1 Mapeamento genético

5.2.2 [)iagrama de caminho inicial e ajuste do mode]o
5.2.3 Desequilíbrio de ligação como correlação entre QTLs

5.2.4 Epistasia como interação entre Ç?TLs

Subsistema relacionando Baseline e Captopril
5.3.1 Mapeamento genético

5.3.2 Diagrama de caminho inicial e ajuste do modelo
Subsistema relacionando Hexametõnio e Captopril
5.4.1 Mapeamento genético

5.4.2 [)iagrama de caminho inicia] e ajuste do mode]o
Homeostase pressórica

5.5. 1 Sistema relacionando as pressões sistólica e diastólica

5.5.2 Sistema relacionando as pressões sist(51ica e diastólica sob
o uso de medicamentos

80

80

82

85

88

90

90

92

94

94

96

97

98

5.3

5.4

5.5

105

6 Considerações finais 108

111

121

A Banco de dados e obtenção de X. e Xa para posições específicas

Bibliografia



Capítulo l

Introdução

A Genética é uma área da Biologia voltada ao estudo da hereditariedade, da

estrutura e das funções dos genes (Crow e Kimura, 1970; Falconer e Mackay.
1996; Passarge, 2004).

A base da Genética Moderna provém dos experimentos de um monge aus-
tríaco. Gregor Mendel (1822 1884), no final do século 19. Nesses experimentou,

Mendel realizou cruzamentos entre ervilhas controlando algumas característi-

cas (uma descrição sucinta pode ser lida em Passarge, 2004). Com os resulta-
dos, ele introduziu os conceitos básicos do padrão de hereditariedade: (i) cada
carácter genético provém de dois genes, um do pai e outro da mãe e (ii) a trans

missão desses caracteres à geração seguinte ocorre em proporções previsíveis.

Em 1910, Thomas H. Morgan e alguns outros pesquisadores mostraram que
os genes estão dispostos linearmente nos cromossomos. A partir dessa des

coberta surgiram as primeiras idéias sobre nlapeamento genético, permitindo,

assim, a localização de genes nos cromossomos e possibilitando a construção

de mapas genéticos (Botstein et al., 1980; Lander e Botstein, 1989).
Mendel estudou características basicamente qualitativas e controladas por

um único gene. Porém, na medida em que o interesse se concentra em aspectos

quantitativos, a genética Mendeliana não pode ser usada diretamente devido



Introdução

ao mecanismo de herança desses traços serem controlados por muitos genes e
pela interação entre eles e com o meio ambiente. Balding et al. (2003) explica
que se muitos genes regulam um traço ou fenótipo de interesse, então não é
trivial distinguir o papel de cada gene na rede de regulação. Tal fato é reforçado
em Schork et al. (1995), que no estudo de determinantes genéticos associados
à pressão arterial, salienta que a complexidade dos modos de regulação de tra-

ços quantitativos torna difícil o isolamento e a caracterização de cada fator que

os influenciam. Isto ocorre principalmente devido aos intrincados padrões de
herança entre gerações e a quaisquer outros fatores que apresentem somente
pequenos efeitos sobre um traço relevante. ocultando, dessa forma, a contri-
buição isolada de um fator ao traço (Lander e Schork, 1994).

Os primórdios da Genética Quantitativa apareceram em torno da década
de 1920, com os trabalhos de Ronald Fisher e Sewall Wright, e serviram de
base teórica para outros estudos por mais de cinqílenta anos (Lynch e Walsh,

1998). A partir da década de 1980, com o surgimento de técnicas de análise

ao nível de DNA, a genética quantitativa tornou-se sólida no campo da biologia

molecular (Botstein et al., 1980). Em geral, tanto a abordagem qualitativa
quanto a quantitativa tem como propósito a identificação de genes que estqam

relacionados com determinados traços. No caso quantitativo, em particular,
o interesse é localizar regiões cromossõmicas associadas com a regulação de

traços ou fenótipos quantitativos. Essas regiões são conhecidas como locos
genéticos. Na literatura, o termo Ç?TL (do inglês QuanfÍfatíue Traía l,ocos) é

amplamente difundido para designar um loco genético que controla um traço
quantitativo (no contexto estatístico é a variável resposta) .

O processo da busca, localização e estimação dos efeitos de QTLs é coche

lido como mapeamento genético. Em especial, desça-se localizar genes que
controlem traços e mensurar seu efeito em certa característica de interesse
[Zeng, 1993). Na prática, em saúde púb]ica, isso significa ]oca]izar genes asso-
ciados à etiologia ou regulação de doenças como a hipertensão ou a obesidade,

2



Introdução

por exemplo.

Como o(s) gene(s) regulador(es) de um traço de interesse não é (são) co-
nhecido(s), pois esse tipo de informação não é diretamente observável. uma
alternativa é utilizar-se da informação de marcadores moleculares. Ott (199 1)

explica que o fundamento do mapeamento genético é utilizar pontos de rede
rência conhecidos do genoma os marcadores moleculares - e, a partir deles,
predizer os gTLs e seus efeitos associados. Esses marcadores correspondem a

locos cromossõmicos cuja posição é conhecida e são passíveis de terem identi

ligada a sua constituição genotípica.

Os primeiros resultados de mapeamento genético obtidos eram proveni-

entes de pesquisas focadas em um ou dois locos genéticos influenciando um
único traço. Em seguida, as atenções foram dirigidas aos múltiplos locos na re

gulação de um único traço. Schork et al. (1995), inspirados em um estudo com
tomates. na área da agricultura (Tanksley, 1993), planejaram um experimento
avaliando a influência simultânea de múltiplos locos na regulação da pressão

sanguínea sistólica. O passo seguinte passa a ser o estudo de múltiplos traços.
Atualmente, sabe-se que as doenças mais comuns e problemas de saúde

como a síndrome metabólica, doenças cardiovasculares ou câncer, por exem-

plo, resultam de complicadas relações entre fatores ambientais e fatores ge-
néticos. Estudos recentes enfatizam os aspectos multivariados inerentes da
Genética: muitos traços correlacionados entre si. possuindo numerosos deter-
minantes fisio[ógicos, ambientais e genéticos (naves et a].. 1996; Stein et a].,

2003; Turner et al., 2004; Li et al., 2006; Soler et al., 2006). .Nguns autores
argumentam que há um aumento no poder de detecção de QTL e uma melhor
precisão no mapeamento genético quando se utiliza abordagens multivariadas
IJiang e Zeng, 1995; Mangin et al., 1998).

Essa natureza multivariada da genética quantitativa, com suas numerosas

e intrincadas relações, motiva a utilização de uma técnica estatística multivari

ada denominada Modelagem de Equações Estruturais (MEE). Trata-se de uma

3
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técnica relativamente nova que usa as variâncias e covariâncias amostrais en-

tre as variáveis para estimar os parâmetros do modelo. A ideia desses modelos
é que as relações causais entre as variáveis determinam o padrão esperado de

correlação (Maruyama, 1998; Hair et al., 2005 e Bollen, 1989). Esses modelos

proporcionam o uso de variáveis não-observáveis, conhecidas como variáveis
latentes. A representação das relações causais entre variáveis observadas e la-

tentes pode ser feita graficamente, por meio de diagramas de caminhos ou por

um conjunto de equações lineares. Rodgers et al. (2001) utiliza MEE para para
estudar a influência genética na fertilidade humana, Stein et al. (2003) analisa

a síndrome metabólica em populações humanas através dessa metodologia,

Hine et al. (2004) testa a variação genética da D70sopAáZa serrada em ambientes

controlados e não controlados, Cerrito (2004) examina algumas relações en-
tre marcadores genéticos. A grande virtude do MEE é a possibilidade de se
construir modelos de grande dimensão contendo relações complexas entre as
variáveis, porém é um modelo que necessita de um tamanho amostral grande.
Kline (2005) explica que os testes estatísticos deveriam ser menos relevantes ao

utilizar MEE, quando comparado a técnicas mais tradicionais. como a Análise

de Variância (ANOVA), por exemplo. Principalmente, por dois motivos: primeiro

porque o modelo complexo (de maior dimensionalidade, aquele que proporciona

a modelagem do contexto global em que as variáveis estão inseridas) deveria ser

mais importante do que testes de efeitos individuais (contrastes, por exemplo)

em modelos de menor dimensão (ANOVA, modelos de regressão linear, etc...) e

segundo, pois, por ser uma modelagem que requer grandes amostras, os coefi

cientes estimados podem ser altamente significativos, porém sem importância
alguma, na prática.

Uma metodologia usando MEE para analisar múltiplos locos e múltiplos

traços é proposta em Li et al. (2006). Tal abordagem fornece uma caractere

zação da arquitetura de sistemas genéticos. O procedimento proposto contém
cinco passos, com o objetivo de desenvolver um modelo estrutural para o ma-

4
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peamento genético. Os dois primeiros passos envolvem a identificação das
variáveis (fenotípicas e genéticas) que serão incluídas no modelo. utilizando
critérios distintos de avaliação de perfis da estatística razão de verossimilhan-

ças. Os três passos restantes estão relacionados com a construção, avaliação e
a revisão do modelo. A metodologia supervisionada proposta por estes autores

torna-se uma ferramenta útil no trato de sistemas genéticos, freqüentemente
complexos.

Com a procura cada vez maior por soluções multivariadas na Genética, o

uso de MEE no mapeamento genético de doenças complexas torna-se interes-
sante. No presente trabalho, descrevemos e aplicamos a metodologia proposta

por Li et al. (2006) na análise de um conjunto de dados reais com o objetivo
de procurar e estimar os efeitos de gTLs reguladores de sistemas pressóricos.
No contexto deste trabalho, o modelo multivariado (MEE), aliado aos cinco pas

sos da análise supervisionada da metodologia de Li et al., permite, por exemplo,
avaliar o funcionamento de sistemas de pressão sistólica, como ilustrado na Fi

gura 1. 1 . Na figura, Qj indica o C?7'L no cromossomo j influenciando a pressão
sistólica antes (SBP) e após a ingestão de sal (SBPS). Avaliaremos o sistema
regulatório da pressão arterial (sistólica e diastólica), assim como o sistema
regulatório de pressão sob influência de sal e de medicamentos (Captopril e
Hexametõnio). Além disso, a flexibilidade do MEE permite construir e avaliar o
ajuste de um sistema biológico mais complexo, denominado homeostase pres

sórica, envolvendo ainda outros traços relacionados à pressão arterial (como
peso e sexo).

5
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Figura 1.1. SisLenla de regulação cla pressão sistólica. antes (SBP) e após (SBPS) a

ingestão de sal.
Q22

'\

[q
\

SEXO

As aplicações consideram dados reais fornecidos pelo Laboratório de Car-
diologia e Genética Molecular do Instituto do Coração (InCor, São Paulo). O

estudo é baseado em 22 1 ratos da geração F2, provenientes de um cruzamento
controlado entre uma linhagem de animais normotensos e outra de animais hi-

pertensos (Schork et al., 1995). Uma breve descrição do banco de dados deste

estudo encontra se no Apêndice A. O cruzamento entre duas gerações paren
tais puras, uma normotensa (suponha, com genótipo BB) e outra hipertensa

(suponha, com genótipo SS) produziu a primeira geração de indivíduos, todos
com genótipo BS. Estes animais cruzam'am-se entre si, produzindo a segunda
geração (F2, com genótipos BB, BS e SS, na razão de ocorrência 1:2:1, res-

pectivamente). Uma vantagem, é que os animais dessa geração (F2) possuem
características gerais praticamente idênticas, diferindo apenas na pressão ar-
terial. Detalhes sobre delineamentos experimentais podem ser vistos em Lynch
e Walsh (1998) e Coelho e Salva (2005).

Foram observadas 23 variáveis fenotípicas, dentre as quais a pressão ba
sa[, pressão sistó]ica antes e pós sa], diastó]ica antes e pós sa], pressão após o
uso de medicamentos (Captopril e Hexametõnio), peso do animal e sexo. Esses

animais foram genotipados para um mapa genético totalizando 182 marcado-
res moleculares espalhados nos 2 1 cromossomos do rato. Duarte (2007) e Soler

et al. (2006) identificaram alguns padrões de regulação da pressão arterial sis

6



Introdução

tólica no cromossomo 5, além de outros locos já identificados em Schork et al.
j1995) nos cromossomos 2, 4, 8 e 16, sendo que o cromossomo 5 atua na di-
minuição da pressão arterial sistólica diretamente em resposta à dieta com sal.

As conclusões destes estudos foram obtidos por meio de modelos de regressão
multivariados e algumas técnicas univariadas alternativas. Neste trabalho, o
mesmo problema será pesquisado via MEE e, fazendo uso da flexibilidade da

metodologia proposta, o mapeamento de genes será ampliado para todo o sis-
tema pressórico, dos animais H2 do estudo.

O capítulo 2 é dedicado à revisão de alguns conceitos e termos genéti-
cos. Também mostramos alguns delineamentos experimentais mais comuns
em cruzamentos controlados. Introduzimos a Modelagem de Equações Estru-
turais no capítulo 3, abordando de forma geral algumas características do mo-

delo estrutural e distribucional, estimação dos parâmetros envolvidos e avalia-

ção do ajuste.

No capítulo 4. é feita uma breve discussão de alguns métodos de mape
amento genético, com maior ênfase no mapeamento intervalar. Além disso,

apresentamos a proposta de Li et al. (2006). unindo MEE com mapeamento
genético. assim como uma discussão das condições mais favoráveis ao mape
cimento multivariado. O capítulo 5 é dedicado às aplicações das metodologias
vistas nos capítulos anteriores. No capítulo 6 apresentamos as conclusões ob-

tidas, juntamente com algumas sugestões para pesquisas futuras.



Capítulo 2

Genética

A seguir, introduzimos alguns conceitos em Genética necessários para facilitar
o entendimento da linguagem. Ao longo do capítulo, apresentamos de forma

resumida algumas noções e conceitos importantes às técnicas de mapeamento

genético de múltiplos traços. Lynch e Walsh (1998), Falconer e Mackay (1996),
Balding et al. (2003) são referências que explicam de forma mais aprofundada
tais conceitos e técnicas.

2.1 Alguns conceitos em Genética
Cada organismo vivo é composto por células, as quais são as menores unida-

des estruturais organizadas capazes de mar)ter um tempo de vida individual,

mesmo que limitado, durante o qual desempenha uma variedade de funções
IPassarge, 2004). Em geral, cada célula possui em seu interior um núcleo que

contém o material genético do organismo, conhecido como DNA, organizado em

estruturas chamadas cromossomos. Os cromossomos são compostos por dois
filamentos de DNA, que recebem o nome de cromátides homólogas ou irmãs.

O conjunto dos diferentes cromossomos de um indivíduo é conhecido como ca-

riótipo, sendo característico para cada espécie. O genoma é o conjunto de todo

8



2.1 Alguns conceitos em Genética Genética

o material genético de uma célula ou indivíduo. A Figura 2. 1 ilustra a estru-

tura de um cromossomo, com suas duas cromátides. O ponto de união das
cromátides recebe o nome de centrõmero.

Os genes localizam-se nos cromossomos e contêm as informações relata

vas a características hereditárias num organismo vivo (Ramalho et al., 2004).
Eles correspondem a segmentos lineares de DNA (ou regiões dos cromossomos)

que codificam proteínas. Cada gene tem uma posição definida no cromossoma,

conhecido como loco gênico (Farah, 1977). Ou seja, é o local onde se encon

tra a informação genética para uma determinada característica. A Figura 2.2
destaca um gene em relação à estrutura de dupla hélice do DNA.

Figura 2.1. CromáLidcs em llm
ci'oiilossonlo.

Figura 2.2. Representação de unl gene

Os alelos são formas alternativas de informação genética em um loco gê
nico. Indivíduos diplóides (todos os animais e algumas plantas) possuem duas

cópias de cada gene (dois alelos), cada uma recebida da seleção do material
genético de cada um dos pais. Os alelos presentes em um loco são chamados

de genótipo e o conjunto de características observáveis (no nível bioquímico,

fisiológico ou morfológico) é denominado fenótipo. Um grupo de alelos dos dife-
rentes genes recebidos de um dos pais do indivíduo recebe o nome de haplótipo

(Ott, 1991).

(;onsiclerando un] ú.nico loco com dois apelos (.,41 e .42), é possível a ocor-

9



2.2 Leis de segregação Genética

rência de três genótipos: homozigoto para um apelo (.4i.4i , por exemplo), hete

rozigoto para os dois apelos diferentes (.4iÁ2) e homozigoto para o outro apelo

(Á2Á2). Os apelos ainda podem ser diferenciados em dominantes ou recessivos.
Quando um deles é dominante (.41, por exemplo), ele determina a manifestação

do traço do indivíduo. Dessa forma, os genótipos .4t,4i e .4i,42 manifestam o
traço determinado pelo apelo ,4i. No caso recessivo. a expressão do traço só
ocorre na presença de duas cópias do alelo ,42, ou sqa, pelo genótipo 42Á2. O

caso de codominância é uma exceção ein que ocorre a manifestação fenotípica

dos dois alelos, ,4i e ,42. Neste caso, têm-se as diferentes expressões fenotípi-
cas, dadas pelos genótipos Ái.4i, ,4i,42 e .42.42. O exemplo clássico desse caso
são pessoas portadoras dos alelos A e B do sistema de grupos sangüíneos ABO.

Nessa situação, o genótipo dessas pessoas é AB, apresentando como fenótipo
sangue tipo AB.

2.2 Leis de segregação

A segregação dos genótipos parentais nas gerações seguintes depende da
combinação dos alelos nos genitores (Passarge, 2004). A configuração genética

de uma população é regida por algumas regras de dependência entre alelos e
genótipos nos locos gênicos. Essas regras são apresentadas nas duas subse

ções a seguir.

2.2.1 Equilíbrio de Hardy-Weinberg

O equilíbrio de Hardy-Weinberg descreve as probabilidades genotípicas de um

loco em termos de probabilidades alélicas, supondo independência na combi-
nação dos alelos oriundos dos genitores que defineiaa o genótipo. Se os indiví

duos são frutos de cruzamentos aleatórios, a população é esperada estar em
equilíbrio de Hardy-Weinberg (Hartl e Clark, 1997; Falconer e Mackay, 1996).

10



2.2 Leis de segregação Genética

Nessas condições, as probabilidades genotípicas e alélicas são conduzidas a
serem constantes geração após geração.

Assim posto, é possível escrever as probabilidades genotípicas como pro-
duto das probabilidades alélicas correspondentes. Por exemplo, em um loco
com genótipo Ái.42, os dois apelos segregados pelos genitores são ,4t e ,42. Sob

o equilíbrio, a probabilidade genotípica é dada por P(.4i.42) = P(.4i)P(.42). Essa
fatoração também é conhecida como independência horizontal, devido à bons

tituição dos apelos dentro do loco (ver Figura 2.3). Note que o equilíbrio de
Hardy-Weinberg é uma medida de associação entre apelos em um único loco.

2.2.2 Equilíbrio delegação

Segundo Ott (1991) e Passarge (2004), o desequilíbrio de ligação em um ha-
plótipo é um desvio nas probabilidades alélicas conjuntas em relação às espe
radas sob independência, indicando a existência de associação entre dois (ou
mais) locos no mesmo cromossomo. Considerando dois locos dialélicos A e B,

com alelos (.AI e .42) e (.BI e -B2), respectivamente, o desvio (gamético) pode ser

representado por:

0:~ - P(.'l:B*) P(.'1:)P(B*),

onde o desvio l)ik é o desequilíbrio de ligação entre os alelos ,4{ e Bk, P(.Ai13k) é
a probabilidade conjunta do haplótipo .4í/3k, com o alelo ,4í no loco A e o alelo
B~ no loco B e á, k = 1, 2. P(,4i) e P(Bx;) representam as probabilidades alélicas.

Atinge-se o estado de equilíbrio quando o desvio é zero. A esse estado do-

se o nome de equilíbrio de ligação. Ele define a independência entre locos em

um haplótipo, podendo ser chamado de independência vertical (ver Figura 2.4),
e também é uma medida de associação alélica. Tal lei tem sido explorada no
mapeamento genético para refinar a localização de genes reguladores de traços

[Sham, 1998). Aqui, os cruzamentos contro]ados são de extrema uti]idade, pois
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2.3 Ligação e recombinação Genética

maximizam o desequilíbrio de ligação, permitindo um maior poder de detecção
de genes próximos, isto é, permitem o acompanhamento da segregação de um

dado alelo de interesse QTL por meio da segregação de um loco conhecido -
marcador (Liu, 1998).

Figura 2.3. Constituição dos alelos e]]] uil
loco genético.

.8 - -+-= .4, '4z
!

Figura 2.4. Coilslíluição dos llaplóLipos

enl doislocos genéticos

'q#
e + -+..= .4, '4Z

e/ ' '+- B, B,

2.3 Ligação e recombinação

A ligação genética refere-se à segregação em conjunto de dois ou mais genes
devido às suas proximidades no cromossomo. Em outras palavras, em um
gameta locos tendem a ser herdados juntos (ligados) quanto mais próximos
(ligados) estiverem uns dos outros.

Passarge (2004) explica que a meiose é um processo de divisão celular no

qual as cromátides homólogas se duplicam e se emparelham, e, dependendo
de alguns eventos citológicos, podem partir se em alguns pontos e juntar-se
novamente com esses pontos trocados. Dessa forma, tem-se a formação de um

cromossomo híbrido no lugar do original. O mecanismo de troca de genes ad-
jacentes em um mesmo cromossomo recebe o nome de crossíng-ooer ou recom-

binação genética e aparece esquematizado no quadro l da Figura 2.5. Esses
eventos de recombinação são refletidos no resultado genético, sendo possível a

formação de quatro tipos de gamelas a serem segregados pela geração parental

(quadro 2 da Figura 2.5).
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2.3 Ligação e recombinação Genética

Figura 2.5. Eventos de recombinação.
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Partindo do pressuposto de que os genes ocupam posições bem definidas
e se distribuem linearmente nos cromossomos (Amabis e Martho, 1994), é im-
provável que ocorra o crossíng-ouer quando dois locos genéticos localizam-se

muito próximos (ligados). Assim, os genes que compõem esses locos tendem a

ser transmitidos juntos em cada meiose. Se dois locos localizam-se distantes
no mesmo cromossomo (não-ligados), nesse caso é bastante provável a odor
rência da recombinação em algum ponto, produzindo genótipos recombinantes.

Percebe-se, assim, que esse mecanismo de recombinação depende da distância

entre os locos genéticos.

A probabilidade de ocorrência de recombinação é conhecida como fiação
de recombinação (r). Essa probabilidade pode ser definida como a proporção
de todos os gametas que sofrem recombinação genica entre dois locos de ante

risse (Pereira e Krieger, 2001). Como ela é diretamente relacionada à distância
(citogenética) entre os locos em um mesmo cromossomo, quanto maior a proxi-

midade entre dois locos, menor é a probabilidade de ocorrência de crossíng-ouer
entre eles

O principal propósito da estimação das frações de recombinação é cons-

truir mapas genéticos (Ott, 1991). Isto é, construir mapas que forneçam o

13



2.3 Ligação e recombinação Genética

conhecimento sobre a posição de pontos de referência genõmicos (genes e mar-
cadores). A Figura 2.6 mostra o mapa genético de marcadores moleculares
do estudo do InCor (Schork et al., 1995). Nele, tem-se a informação dos 21
cromossomos do rato e seus marcadores genotipados (conhecidos). A coluna
à esquerda dos cromossomos indica a localização do marcador (posição em
unidades de centiMorgan cM), e a coluna à direita, sua denominação.

Figura 2.6 Mapa de mIaI'cadores genéticos do esl udo clo InCo}
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2.3 Ligação e recombinação Genética

2.3.1 Funções de distância citogenética

Apesar das frações de recombinação representarem uma medida de distância

[citogenética) entre dois genes em um mesmo cromossomo, e]as não possuem

caráter aditivo. Ou seja, é necessário reajustar as distâncias já mapeadas ao

acrescentar novos locos ao mapa. [)essa forma, é necessária uma transforma-
ção de escala. As funções de distância são responsáveis pela conversão dessas

frações de recombinação estimadas via análise de segregação em medidas de
distância genética.

A função de distância mais simples é a de Morgan. Ela assume que pode
ocorrer no máximo um evento de recombinação em um segmento cromossõ-

mico e que a probabilidade de ocorrência desse crossÍng-Quer no segmento é

proporcional ao seu comprimento (Sham, 1998; Bailey, 1961). A escala de uni-

dade das funções de distância recebe o nome de Morgan (M), de forma que um
Morgan (IM) corresponde, em média, a um evento de recombinação em um
segmento do cromossomo.

Porém, na prática, o interesse ao consultar um mapa genético (já cons
truído) é a estimação da oração de recombinação existente entre dois locos,
especificamente um marcador e um QTL. Assim, é necessário utilizar-se das
funções de mapeamento, que permitem obter a oração de recombinação (r) a

partir da distância genética (mz) e, vice versa.

Existem diversas funções de distância citogenética relatadas na literatura.
Coelho e Salva (2005) citam alguns autores como Haldane (1919), Kosambi
j1944), Carter e Falconer (1951), Rao et al. (1977) e Ott (1991), por exemplo.
As mais utilizadas são as funções de Morgan, Haldane e Kosambi e são apre-
sentadas na Tabela 2.1. A função de distância de Morgan é a mais simples e
é própria para intervalos curtos. No uso da função de Haldane, pressupõe-se

que as permutas genéticas são independentes (não há interferência) e que o
número de permutas que oconem ao longo do cromossoino segue um modelo
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2.4 Delineamentos experimentais Genética

de distribuição de probabilidades de Poisson. Já a função de Kosambi admite

interferência completa entre regiões arbitrariamente próximas (Longe. 1997).

Tabela 2.1. Fiações de recombinação e furlções de distância cora-espondentes

Nome Fiação de recombinação (7) Função de distância (/11)

Morganl r/l
Haldane il(l e 'l"'l) '/n(1 27)

Kosanlbi :]( [111:]) :]/il( t:ig )

2.4 Delineamentos experimentais

E muito comum utilizar animais em experimentas biológicos. O uso deles em

todos os campos da pesquisa biológica deve-se à clareza de critérios e objetivos

a serem alcançados, especialmente na área da Saúde (Fagundes e Taha, 2004).
Com o uso de animais consegue-se realizar investigações de modo mais rápido,

menos trabalhoso e menos dispendioso, quando comparado com a experimen-

tação em seres humanos (Lynch e Walsh, 1998). Os cruzamentos controlados

ocorrem entre indivíduos do mesmo grupo ou até da mesma família e são co-

muns quando o manejo de plantas e de animais de laboratório está envolvido.

Nesses tipos de experimentos, há uma flexibilidade na escolha dos pais e na
determinação do esquema de cruzamento. A geração parental possui genóti-

pos conhecidos e as gerações seguintes acabam compartilhando os mesmos
genótipos paternos.

Tais cruzamentos podem gerar um desequilíbrio de ligação entre os genes,

possibilitando a ligação entre dois locos crorllossõmicos (Ly-rlch e Wküsh, 1998;
Liu, 1998). Esse desequilíbrio pode ser explicado como unia associação na
distribuição dos apelos de dois locos em uma população: se o fato de haver
uma base C em um determinado loco aumenta a chance de haver uma base G
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em outro loco do mesmo cromossomo, pode-se afirmar que existe associação

alélica entre estes locos e eles estão em desequilíbrio de ligação.

Algumas vantagens são obtidas ao controlar as linhagens a serem cruza-

das como, por exemplo, a garantia de que as linhagens parentais são pratica-
mente idênticas, exceto em regiões cronlossõmicas associadas à regulação de

algum fenótipo de interesse, bem como a definição de uma segregação homo

gênea dos genes ao longo das gerações.

Um dos delineamentos experimentais mais comuns no mapeamento ge
nético é conhecido como delineamento F2. Animais de linhagens homozigotas

contrastantes (por exemplo, Ái.4i e ,42,42) da geração parental são cruzadas ge-
rando a primeira geração de descendentes, a geração F] (com genótipos .4i,42).

Essa geração é composta por indivíduos idênticos, todos heterozigotos. Com o

cruzamento entre os animais F'i obtém-se a segunda geração de descendentes,

denominada F2. Essa nova geração possui dois genótipos homozigotos (.4t.4i e
,42.42) e um heterozigoto (HiÁ2), ou seja, contém todos os alelos en] estudo para

as populações em cruzamento, permitindo a estimação do grau de dominância

associado à cada gene detectado e o seu efeito aditivo (Lynch e Walsh, 1998).

A Figura 2.7 ilustra o esquenta de obtenção dessa geração (X2 codominante).

Outra característica importante é que essa geração é fruto de uma distri

buição aleatória do conteúdo genético da geração parental e a variação feno-
típica resultante obtida é devido, principalmente, aos QTLs envolvidos com o
fenótipo de interesse.

Maiores detalhes desse delineamento, assim como a introdução de ou-
tros tipos podem ser encontrados em Coelho e Silva (2005). Lynch e Walsh
j1998) citam diversas referências relatando delineamentos menos comuns (Bai-

ley, 1981; Fisch et al., 1996; Knapp, 1991; Michelmore et al., 1991: Muehl-
bauer et al., 1988; Rebal e Goffinet, 1993; Tanksley et al., 1989).
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2.5 Modelos genéticos

Em geral, o fenótipo é uma manifestação provocada pelo genótipo e pelo ambi-

ente (Falconer e Mackay, 1996). Conceitualmente, podemos pensar no seguinte
modelo:

Fenótipo Genótipo + Ambiente l2.i)

Adotando um modelo estrutural, o modelo 2. 1 pode ser re-escrito como

y - H+G+E (2.2)

onde y representa os valores do ferlótipo, p é uma média fenotípica populacio-

nal geral, G' é o efeito do componente genético (que pode ser fixo ou aleatório,

dependendo do delineamento experimental adotado) e E é o componente resi-
dual (aleatório) que representa a contribuição ambiental e fatores não descritos

por p e nem por G (Falconer e Mackay. 1996).

Pode-se decompor o efeito genético de um gene em dois componentes or

togonais (Kempthorne, 1957): efeito genético aditivo e efeito genético de domi-

nância (Falconer e Mackay. 1996). O efeito aditivo é o valor fenotípico que pode

ser predito linearmente por meio do número de apelos de um certo tipo que
definem o genótipo e o efeito de dominância é o valor fenotípico que não pode
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ser explicado linearmente (resíduo genético do modelo). A Figura 2.8 ilustra
os perfis de médias do fenótipo em função do número de apelos do tipo ,4i de
form.a que os genótipos .42,42, ,4i,42 e .4i.41 possuem nenhum, um e dois alelos

Ái , respectivamente. Na primeira situação da Figura 2.8(a), o padrão linear da
variação das médias fenotípicas indica que o efeito de dominância é nulo e o

efeito aditivo é positivo (a>O e d=O). O gráÊco 2.8(b) mostra a situação em que

não há efeito genético algum. Neste caso, a = d =0. No cenário (c), ocorre uma

fuga da linearidade, pois o genótipo heterozigoto apresenta uma média maior
do que o esperado sob linearidade (a>O e d>O).

A Figura 2.9 mostra valores genotípicos centrados no valor p e determinados

arbitrariamente. pois d depende do grau de dominância do heterozigoto. Se
d = 0, então não há dominância entre os alelos (modo codominante de herança),
caso d > 0, então ..4i é dominante sobre ,42 e ocorre o contrário se d < 0.

Figura 2.8 Períls médios do traço em função do nÚiTlcro de alclos
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Figura 2.9. Representação de um gene com seus valores genoLípicos

A:A:
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P P + d' P + a ValorGenotíptco

Supondo que a média para os genótipos .42.42, ,42.Ai e .4i.4i soam /z,.i,.a:

/z.4,.4. e p.,l:,.i: , respectivamente, então os efeitos aditivos (a) e de dominância (d),

em função dessas médias, são definidos pelos seguintes contrastes (Lynch e
Walsh, 1998):

2 '
/Z.41.4i + /Z.42ÁaP":"-

P.4.,4. P,4,.4,/ll 9 (2.3)

(2.4)d

2.5.1 Epistasia, pleiotropia e interação gene x ambiente

A Figura 2. 10 ilustra a diversidade de modelos genéticos que explicam a vara

ação fenotípica em função de variáveis genotípicas e ambientais.

O modelo no qual apenas um gene controla o traço ou fenótipo, é conhecido

na literatura como modelo Mendeliano (Ott, 199 1). Quando dois ou mais genes

controlam um único traço, têm-se os chamados fenótipos complexos. Nessas
situações, quando muitos genes apresentam pequeno efeito, os modelos são

conhecidos como poligênicos. Por outro lado, quando aparecem apenas alguns

genes, porém com grande efeito, tem-se um modelo oligogênico.
A epistasia é um tipo de interação genica entre locos que pode estar no

mesmo ou em diferentes cromossomos. Difere do efeito de dominância entre

alelos no sentido que, na epistasia, a relação ocorre entre pares de genes em
diferentes locos, e não simplesmente entre alelos do mesmo loco (Zeng, 1993;

Cockerham, 1954). Um loco gênico tem efeito pleiotrópico (Mangin et al., 1998;
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Lynch e Walsh, 1998) quando ele está envolvido na manifestação de vários
traços simultaneamente. Este efeito pode gerar uma estrutura de covariância

entre os fenótipos, devido ao gene em comum (Falconer, 1952; Jiang e Zeng
1995; Falconer e Mackay, 1996).

E importante lembrar que o ambiente também pode influenciar o modelo

genético. O modelo dado na expressão (2.2) mostra que o fenótipo de um in-
divíduo depende de componentes genéticos e residuais, incluindo o efeito do

ambiente. Os fatores ambientais não são transmitidos através das gerações,
mas podem alterar o efeito do gene sobre o fenótipo, como é o caso de genes
cuja penetrância é incompleta e dependente da ação de um fator ambiental. A

interação entre gene e ambiente ocorre no sentido de que uma condição ambi

ental específica pode inibir, avivar, reduzir ou potencializar o efeito do gene.
Esse é um dos motivos porque indivíduos são avaliados em diferentes con

dições ambientais, uma vez que é interessante medir essa sensibilidade do gene
ao ambiente.

Figura 2.10. Modelagem genética
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Capítulo 3

Modelos de Equações Estruturais
(MEE)

A Modelagem (ou Modelos) de Equações Estruturais (MEE) engloba uma cole
ção de várias técnicas enter-relacionadas e, assim como a Genética, vem rece
bando inúmeros desenvolvimentos nos últimos trinta anos. Sua origem provém

das técnicas de Análise Fatorial e Análise de Caminhos, sendo a primeira pro-
veniente de estudos nas áreas de Psicologia e Psicometria e a segunda, na
Econometria (Bollen, 1989; Kaplan, 2000; Kline, 2005).

Esses modelos (MEE) são mais gerais que outros mais conhecidos, tais
como a Análise de Regressão Múltipla e Multivariada. Análise de Variância e
de Covariãncia e Análise Fatorial, pois permitem o estudo simultâneo de várias

relações de interdependência entre as variáveis. Essas relações geram uma
estrutura de covariâncías denominada matriz de covariâncias imposta (ou im
plicada ou predita) pelo modelo.

Na análise desça-se veri6car se essa matriz de covaríâncias imposta pelo
modelo aproxima-se bem da matriz populacional e, para isso, minimiza-se a
diferença entre as matrizes de covariâncias amostral (estimadas das variáveis
observadas) c a predita pelo modelo. Lembrando que, na análise de regressão,
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o objetivo é minimizar a diferença entre os valores observados (amostrais) da

variável resposta e os preditos pelo modelo, podemos dizer que o diferencial
desta modelagem é a ênfase nas covariâncias entre as variáveis, ao invés dos
valores das observações individuais, sendo esta uma das razões pela qual é
considerada uma extensão da Análise de Regressão (Bollen, 1989).

Outro diferencial é a possibilidade de se incluir na análise variáveis que
não podemos mensurar diretamente, conhecidas como variáveis latentes ou
não-observáveis.

Popular nas áreas citadas anteriormente, essa modelagem também é muito

utilizada em Marketing e em Ciências Sociais (Bollen e Long, 1993). Seu uso na

Genética é algo relativamente recente (Li et al., 2006). A popularização dessa

técnica se deve principalmente aos pacotes computacionais. Um dos pioneiros

é o LISREL ("Linear Structural Relations")(Jõreskog e Sõrbom, 1988). Aliás,
os modelos estruturais eram conhecidos como modelos LISREL. Outro SQ/t-

ware conhecido é um módulo do programa SPSS, chamado AMOS ("Analysis of
MOments Structures")(Arbuckle, 1997). Também há uma biblioteca "sem", no

programa R (Fox, 2002).

3.1 Diagrama de caminho

Em MEE é comum o uso de muitas variáveis, de diversos tipos (quantitativas,

qualitativas, latentes) e, não raro, as relações entre elas são complexas. Por
exemplo, no estudo de regulação pressórica do InCor. imagine que a pressão
sistó[ica avaliada após a ingestão de sa] é inf]uenciada pe]a mesma pressão no

instante basal. Ambas as pressões são reguladas por um conjunto QTLs, além

do peso e sexo dos animais funcionarem como covariáveis.

Visualizar, descrever e entender todas as relações de um modelo proposto
em um sistema de equações que descrevem o modelo pode se torrlar bastante
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complicado. Com o intuito de facilitar o entendimento do modelo, pode-se íàzer

uso de representações gráficas das relações entre as variáveis observadas e

latentes e das correlações entre elas através de diagramas de caminho (Wright
1921)

Do ponto de vista prático. esses diagramas são úteis para auxiliar o pes-
quisador na definição de seu modelo inicial

A construção do diagrama é realizada seguindo algumas regras:

e Círculos ou elipses representam variáveis latentes; os erros aleatórios po
dem ou não ser representados dentro de círculos;

e Quadrados ou retângulos representam variáveis observáveis

e As flechas indicam a influência de uma variável em outra. Assim, por
exemplo, uma flecha que sai de uma variável latente (elipse) na direção de

uma variável observável (retângulo) significa que a "elipse" exerce influên

cia no "retângulo" ou que a "elipse" é a causa do "retângulo". Se houver
uma relação recíproca entre duas variáveis, isto é, ao mesmo tempo uma
variável causa e é causada por outra, então haverá duas flechas entre as

duas variáveis, uma em cada sentido. Por exemplo, imagine uma situação
hipotética em que duas variáveis de um modelo sejam relacionadas, mas

não se sabe claramente a relação entre elas. Isto é, não se conhece qual
variável causa a outra. Então, nessas raras situações, utiliza-se a influên-

cia recíproca no diagrama. Além disso, uma flecha curva apontando em
ambos os sentidos representa uma possível correlação entre as variáveis.

Nesse caso, é um indício de que ambas as variáveis possuem uma causa
em comum.

Através da Figura 3. 1 é possível entender melhor as relações citadas acima.

Nela podemos ver que as variáveis (i's e 77í's são latentes e que as variáveis zi's
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e yi's são observáveis. Os erros (5i's, ci's e (i's são variáveis aleatórias e não es-

tão representados dentro de círculos. Em relação às flechas. vemos que {i e e2

são correlacionados (com coeficiente de correlação Ó2i) e que 77i e 772 apresentam
influência recíproca. Além disso, notamos várias influências diretas. Por exem-

plo, {i exerce influência em zi, em z2, em ?7i e também em 772. Os À's, 0's e ''s

são os coeficientes do modelo de regressão associados às variáveis observadas
z's e y's, às latentes endógenas e exógenas, respectivamente.

Figura 3.1. Exemplo de um diagrama de caminho teórico

Fonte: Melhado (2004)

As variáveis latentes são conhecidas também como construtor (Hair et al..

2005). Elas recebem a nomenclatura de endógenas ou exógenas. Uma variá-

vel latente endógena é uma variável dependente. No contexto do diagrama de
caminho, é (são) a(s) variável(is) que recebe(m) flecha(s). Uma variável latente
exógena é aquela que atua simplesmente como preditor ou causa de outra va
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riável, latente ou não. Em termos do diagrama, os construtos exógenos têm
apenas indicações causais que partem deles e não são previstos por quaisquer
outros construtos no modelo (Hair et al., 2005).

Em um modelo como o definido pela Figura 3. 1, é possível distinguir três
tipos de efeitos comuns: direto. indireto e total (Bollen, 1989). O efeito direto é

aquele que uma variável tem sobre outra, sendo representado por uma flecha
simples no diagrama. O efeito indireto é o efeito de uma variável em outra,
intermediado por uma terceira variável, denominada variável interveniente. O

efeito total é a soma dos efeitos diretos e indiretos. Exemplificando, vemos na

Figura 3. 1 que 'y2i é o efeito direto da variável latente {i em v72. Nota-se também

que o efeito total de {i em 772 é igual a "y2i+"yii/32i , onde 7iiP2i é a parcela do efeito
total devido ao efeito indireto existente entre essas duas variáveis.

Sanches (2005) ressalta que o efeito total é importante pois uma vez que
se tem um efeito total bem diferente do efeito dircto, considerar apenas o efeito

direto pode levar a conclusões irreais.

3.2 Equações estruturais e de mensuração

A MEE é dividida em duas partes: uma estrutural e outra de mensuração.
Na primeira parte têm-se as relações entre as variáveis latentes entre si e a ou-

tra parte especifica como as variáveis latentes são mensuradas pelas variáveis
observáveis.

Assim, a parte estrutural do diagrama cla F'igura 3. 1 corresponde a

77t Pi2?72 + 'citei + '12(2 + (i e

P21771 + '2i€1 + (2 ,

(3.1)

em que P12 é o coeficiente que representa o efeito direto da variável latente

endógena v72 sobre a variável latente endógena 77t (P21 possui interpretação si-
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molar). O coeficiente ,hi representa o efeito direto da variável latente exógena

e. sobre 77i ('y12 e 72i possuem interpretações análogas). Os erros aleatórios são

representados por (i e (2.

As equações da parte de mensuração são:

(i) para as variáveis latentes cndógenas

g/t

Z/2

g/3

g/4

ÀQI)77: + ..

À(v)?7i + .2

Àg) 772 + q

À(v)v7, + cl

(3.2)

em que ÀÍpl) é o coeficiente que representa o impacto (efeito) da variável latente

endógena r7i na variável observada g/i . A interpretação dos coeficientes À(v), Àli%)

e Àg) é análoga. Os ci , .., c4 são os erros aleatórios de mensuração das variáveis

yi, .., y4, respectivamente.

(ii) para as variáveis latentes exógenas

zl

Z2

Z3

Z4

À(T)e. + õ.

À,.)(. + .5,

X32)C2 + (5a

À.,)(, + .5. ,

(3.3)

em que Àll) é o coeficiente que representa o impacto (efeito) da variável latente

exógena (ll na variável observada zl. A interpretação dos coeficientes Àg), À(')
e ÀS;) é similar. Os (ii, .., õ4 são os erros aleatórios de mensuração das variáveis

zl , .., a;4, respectivamente.

Matricialmente, as equações estruturais (3. 1) são escritas da seguinte ma-
neira:
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Soam var({:) , var({,) ov(e-,(,) ((-) - @--,

var((2) - 'P22, cov((i,(2) - 'Ü:2 - 'P2- e corr(Ci,C2) - Vjli%; = 0i2. Definindo '> e

q' como as matrizes de covariâncias associadas às variáveis latentes exógenas
e aos erros aleatórios das equações estruturais, respectivamente, e O como a

matriz de correlação das variáveis latentes exógenas, temos as seguintes ma
trazes simétricas:

'y2i 0

7ii 7t2 ) . (3.4)+ +

'b

@ll 'É12

Ó12 @22

(3.5)

(3.6)q'

0 (3.7)

Escrevendo matricíalmente as equações de mensuração (3.2) das variáveis

latentes endógenas do exemplo acima, temos:

€l

C4

* :: (3.8)

Similarmente, para as equações de mensuração (3.3) das variáveis latentes
exógenas:
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*ÍI' o \ r '.
Àg' o l re. \ l .i,
o Àg' l \ e, 7 ' 1 .,
o ,x1;) 7 \ õ.

Definimos como O. e Oõ as matrizes de covariância dos erros das equa-
ções de mensuração, que podem ou não ser diagonais, dependendo da existên-

cia de relações entre as variáveis observadas. No caso mais geral, temos que

C'ou(c{, cj) # 0 e C'ou(.5{, .5j) # 0 e, para o exemplo, temos que estas covariâncias
são nulas, o que leva a matrizes C). e Oõ diagonais. Assume-se que os erros c's
e (5's são não-correlacionados, ou seja, Oou(ci, (5j) = 0, Vá e .j

(3.9)

3.3 Modelo completo

O modelo completo consiste em um sistema de equações envolvendo as equa

ções estruturais e as de mensuração (como as dadas por (3.4), (3.8) e (3.91
respectivamente, no exemplo). Matricialmente ele é representado por:

Bq+Fe+(
As,?7 + €

A.e+Õ

(3.10)

(3.11)

(3.12)

onde 77, e. y e x são vetores de variáveis; B, I', Av e A. correspondem a matrizes
de coeficientes e (, c e õ são os vetorcs de erros aleatórios (Bollen, 1989). As de-

finições e dimensão desses termos são apresentadas nas Tabelas 3. 1 e 3.2. Os
elementos da matriz B corresporldem aos efeitos entre as variáveis endógenas
e os elementos de I' correspondem aos efeitos das variáveis latentes exógenas

nas endógenas, como dados em (3.4), (3.8) e (3.9) no exemplo.
As possíveis correlações entre as variáveis fazem parte do modelo através

de matrizes de covariância (entre as variáveis observadas, er)tre as variáveis
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latentes e entre os erros) que estão por trás do sistema de equações (Sanches,

2005), bem como do correspondente diagrama de caminhos. As suposições
do modelo são:

. n(,7) - O, E(0 0, E(.) 0 e E(õ) = O

. ( e ( são não correlacionados

. (l B) é não-singular

e c é não correlacionado com ?7, ( e õ

. (5 é não correlacionado com e, 77 e c

Tabela 3.1

Símbolo

?

€

(

B

F

©

W

Notação das equações estruturais.

Dinlensãot)efinição
n] x l vetar de variáveis latentes endógenos

n x l vedor de variáveis latentes exógenas

nl x l vetar de erros associados às variáveis latentes endógenos

m x in matriz de coeHlcientes das vaüáveis latentes endógenos

ir] x n nlatrlz de coeficientes das variáveis latentes exógenas

n x n matriz de co\r&riância das variáveis latentes exógenas ('s

m x na matriz de covariância dos erros associados às variáveis latentes
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Tabela 3.2. Notação das equações de mensuração.

Símbolo [)imersão Definição

y px l vetordevm'iáveisobservadasrelacionadasa77

x qx l vetordevariáveisobselvadasrelacionadasae

€ p x l vetorde erros de mensuração dey

õ q x l vetor de erros de mensut'ação de x

AZ/ p x m matriz cle coeficientes que relacionam as variáveis y comi r7

A. q x n matrizde coeficientes que relacionam as variáveis x com (

(Dc P x P matriz de covariãncia dos erros de y

(Dõ q x q matriz de covariância dos erros de x

Os parâmetros do modelo estão presentes em oito matrizes : B, I', Av, A.,
©, q', O. e C)õ. O vetou desses parâmetros (desconhecidos) é deHlnido como O,

que é um vetor de dimensão í x l dos coeficientes que acompanham as variáveis

latentes nas equações estruturais e de mensuração, variâncias e covariâncias
das variáveis latentes exógenas, erros de mensuração e erros das equações
estruturais

A matriz de covariância imposta pelo modelo geral de equações estruturais

(3.10, 3.11 e 3.12) é representada por E(O) e seus termos são escritos em
função dos parâmetros do modelo:

E(0)
E,,(0) E,,.(0)
E,.,(0) E.(0)

cujos elementos da diagonal principal, Erv(O) e E**(O), correspondem às ma
trazes de covariância entre as variáveis observadas y e entre as variáveis x

respectivamente. Os elementos da diagonal secundária, E,,.(O) e E,.v(O) cor
respondem à matriz de covariância de y com x e à sua transposta, respectiva
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mente.

Como consequência das esperanças de e, (, € e (i serem nulas, temos que
Q' - E(«'), Q' ). O. .') e Oõ - E(õõ'), respectivamente.

Desenvolverldo os elementos de E(O), obtemos uma matriz de covariância

de dimensão (p+q) x(p+q) com a seguinte estrutura:

x(o) '(l-B) :(I'$i''+q')l(l-n) :l'A-l,+o. A-,(l B) 'i''pA.: ~l 3.i3)
A-.q'i''l(l B) 'l''\l, A.'PA:+ O. /

Foi citado no início deste capítulo que a Modelagem de Equações Estru-
turais é mais geral do que outras técnicas mais tradicionais. Por exemplo, o
MEE com variáveis observadas é muito utilizado na área de Econometria, onde
é conhecido como mocZeio econométrico clássico.

Neste caso, assume-se que as variáveis z e y representam perfeitamente as
variáveis latentes € e 77 (isto é. y = 77 e x :: e) e, portanto, não existem erros de

mensuração. Assim, temos que p = rrz e q = n, levando a Av = 1. e A. = 1.. E,

ainda, devido à inexistência de erros de mensuração, temos que Oõ= 0 e O.= O.

Logo. a matriz de covariâncias implicada (3. 13) se reduz a:

x(o)- r (l B) '(r@r'+'P)l(l B) 'i' (l B) 'r'©'l
\ a'l''l(l n)''l' +' /

correspondente a um MEE com variáveis observadas, isto é, sem variáveis la-

tentes, dado por Kaplan (2000):

) (3.14)

y = By+l'x +(, (3.15)

cujos termos são similares aos apresentados na Tabela 3. 1.
Portanto, impondo algumas restrições sobre as matrizes de coeficientes

e/ou de covariâncias, é possível obter casos particulares do MEE completo
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(por exemplo, o MEE com variáveis observadas ou o modelo de análise fatorial
confirmatória).

Como a matriz de covaüância populacional E é desconhecida, utiliza-sc

uma estimativa amostral, S, e resolve-se o sistema S = E(a) para estimar os
parâmetros do modelo. Geralmente esse sistema apresenta mais equações do
que o número de parâmetros a serem estimados no total, têm-se (!!:!!!)(e:!X:U

elementos diferentes em S e t parâmetros não existindo uma solução única.
Para saber se o sistema tem solução, é necessário estabelecer a identificação

dos parâmetros. Na próxima seção são apresentadas algumas regras de éden
tificabilidade do modelo.

3.4 Identificação ou identificabilidade do modelo

Um parâmetro é definido como identificado se ele é função apenas de pa-
râmetros que podem ser estimados e essa função leva a uma solução única
IBollen, 1989; Lehmann e Casella, 1998). Se isso não ocorre, então ele é dito

ser não-identificado (ou subidentificado) e se houver excesso de informação

para encontrar sua estimativa, ele é definido como superidentilicado.
Assim, suponha que uar(yl) = 0i + 02, por exemplo. Dessa forma, se não

houver mais equações, 0i e 02 são subidentificados pois quaisquer conjuntos
de valores podem satisíàzer a igualdade, para qualquer valor dado de uar(yi).
Suponhamos agora que haja uma segunda equação: 0i 02 = 0, isto é, ai = a2.

Nesse caso, tem-se h = a2 = !!!!!il!©. Então, para qualquer valor dado de uar(yi),

0i e 02 são identificados. Se. por exemplo, Ói2 = cou(zl,yl) e Ói2 = uar(z3), temos

excesso de informação e o parâmetro é superidentificado.
De acordo com Bollen (1989) quando todos os parâmetros são identifica-

dos, o modelo é classificado como identificado. Se pelo menos um parâmetro é
subidentificado, então o modelo recebe a mesma nomenclatura. Similarmente,
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o modelo é superidentificado se pelo menos um parâmetro é superidentificado

(mesmo que todos os demais soam identificados).

Em termos gerais, a identificação dos parâmetros é necessária para garan
tir que as equações do sistema S = E(O) tenham soluções únicas.

A maneira mais precisa de estabelecer a identificabilidade é resolver alce

bricamente as equações para cada parâmetro. Porém, é comum que os modelos

sejam complexos e envolvam muitos parâmetros, tornando difícil a identifica-
ção dessa forma. Existem algumas regras para checar a identificabilidade do
modelo, mas vale ressaltar que com tais métodos o que se consegue com certeza
é dizer que determinado modelo é não identificado (lanches, 2005).

Várias dessas regras são apresentadas, com detalhes e exemplos, em Bol-
len (1989) e telhado (2004). Mostramos na tabela abaixo as regras para o

modelo geral.

Tabela 3.3. Regras de identiHcabiíidade para o modelo geral

RegraCondição
t [ $ {(P + q)(P+ q + l)

Passo 1. Reforn]ular o modelo original como un] modelo de mensuração

eliminando B, I' e -© e identificar esse "novo" modelo

Passo 2. Tratar a parte estrutural como MEE com variáveis observadas

e realizar a identificação dessas equações

Dois passos

A notação e os significados dos termos dos modelos abordados a seguir
são similares aos já merlcionados nas Tabelas 3. 1 e 3.2.

A regra t é uma condição necessária para a identificabilidade. mas não
suficiente. Ou sqa, para que o modelo sqa identificado, é necessário que o
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número de parâmetros cm 0 seja menor ou igual ao número de equações dis

tintas (!(p + q)(p + q + 1)). Mas mesmo sendo satisfeita não há a garantia de que

o modelo seja identificado.

Na regra "Dois passos", como podemos ver na Tabela 3.3, são realizadas
duas etapas (razão pela qual a regra recebe o nome de "dois passos"). Em um

primeiro momento as variáveis observadas originais y e x são vistas como uma

nova variável x* e as variáveis latentes originais ( e 77 são tratadas como uma

nova variável ('. O novo modelo, reparametrizado, é escrito como

x* = A.,e* + õ" (3.16)

A identificação desse novo modelo. por sua vez, tem suas próprias regras

(Bollen, 1989 e Kaplan, 2000):

1. Regra t: A ideia é a mesma do modelo geral. O número de parâmetros
deve ser menor do que o número de equações distintas.

2. Regra três-irldicadores: As condições suficientes para que o modelo seja
identificado são:

a cada variável latente deve ter no mínimo três indicadores

b. cada linha de A.. deve ter um e somente um elemento não nulo

c. os erros devem ser não correlaciorlados, isto é, Oõ. diagonal.

3. Regra dois-indicadores: Havendo dois indicadores por variável latente e
desde que não haja elementos nulos em 'b", sob as condições de que Oõ.

é diagonal e que um coeficiente ÀL é lixado como l para cada variável
latente e;, o modelo 3. 16 é identificado. Essa é uma condição suficiente.

Sendo possível a identificação da prjineira parte, na segunda fase a equa

çã0 77 = B77 t I'e + ( deve ser tratada como um modelo de equações estruturais
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somente com variáveis observáveis. Isto é, assume-se que cada variável latente
é observada. Assim, o modelo fica escrito como

y* = B*y* + I'*x* + (* [3.17)

Então, o passo seguinte é realizar a identificação de B*, I'* e q'* através

das regras de identificabilidade do modelo de equações estruturais somente
com variáveis observáveis. Assim como no passo anterior, também há regras

próprias (Bollen, 1989 e Kaplan, 2000):

l Regra t: Idêntica às já mencionadas anteriormente

2. Regra de B* nula: Se B* = O então q)*, I'* c @* podem ser escritos como

funções da matriz de covariância das variáveis observadas. Assim, são
identificáveis .

3. Regra recursiva: As matrizes B* e $'*' devem ser triangular inferior e di-

agonal, respectivamente. Ou seja, não pode ocorrer influência recíproca
entre as variáveis do vetor 3/* e os erros em (* são não-correlacionadas.

4. Condição de ordem: Sqa C = 1(l B*), I'*l. Se cada linha C, dessa ma
triz tiver (p-l) ou mais zeros o modelo é identificado (o vetor y* possui p
elementos) .

5. Condição do posto: O posto de Ci deve ser igual a (p-l) para todo i. Isto
é, para a i-ésima linha da matriz C vista na regra acima, elimina-se as
colunas que não possuem zero. Com as colunas restantes forma-se a
matriz Ci e calcula se o posto.

A regra t e a condição de ordem são necessárias. porém não são suficien

tes. As regras B nula e recursiva não são r]ecessárias, luas são suficientes
Finalmente, a condição do posto é necessária e suficiente.
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Na prática o interesse é nos modelos superidentificados, pois nesse caso o

número de equações é maior do que o número de parâmetros a serem estima

dos. Esse excesso de equações representará os graus de liberdade do modelo
(Sanches, 2005).

3.5 Estimação

Os métodos usuais para estimar os parâmetros são de máxima verossími-

Ihança (MV), de mínimos quadrados generalizados (GLS) e de mínimos qua-
drados não ponderados (ULS) (Arbuckle, 1997; Browne, 1977; Kline, 2005). A

função que deve ser minimizada recebe o nome de função de discrepância e
esses métodos citados minimizam a diferença entre S e E(O) em relação a O.
Existem outros métodos de estimação, como por exemplo mínimos quadrados

ponderados generalizados (WIS) (Bollen, 1989) e mínimos quadrados pondera
dos diagonalmente (DWLS) (Latif, 2000), mas eles apresentam algumas defici-
ências, como, por exemplo, estimativas não eficientes.

A minimização dessas funções requer procedimentos numéricos iterati

vos. A ideia desses procedimentos é parar a iteração numérica quando os

valores dos parâmetros em dois passos consecutivos diferem menos do que
um critério pré estabelecido. Os métodos de minimização mais utilizados são
Gauss Newton, Newton Raphson e Fletcher-Powell modificado (Everitt, 1984;
Gruvaeus e Jõreskog, 1970 e Bollen, 1989).

A ocorrência de dados ausentes ou incompletos (mássings) é prejudicial a
qualquer modelo estatístico. Em MEE não é diferente e pode causar um viés
nas conclusões. Kline (2005) sugere algumas soluções como a exclusão de
todos os dados dos indivíduos que apresentam missin.gs (lãs&wáse dele ion), uma

exclusão dos dados somente de alguns casos (paio ãse deletáon) ou a imputação
de dados.
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Alguns pacotes computacionais, como o AMOS, não possuem opções para

a exclusão (Zãsfwàse ou pa rw se) nem para a inclusão (imputação) de dados na
análise. A estimação é realizada através do método de máxima verossimilhança

ISubseção 3.5. 1) com os dados disponíveis de cada indivíduo (Arbuckle, 1996
e Byrne, 2001). Por exemplo, considere um caso com apenas 3 variáveis ob-
servadas. Se o banco de dados possuir mássãngs, alguns indivíduos apresentam
informação completa nas 3 variáveis, outros possuem informação em 2 variá-

veis e, também, pode se ter casos com informação para apenas l variável. Cada

um desses indivíduos possuirá um vedor de variáveis observadas, um de mé
dias e uma matriz de covariâncias com dimensões diferentes, pois corlsidera-se

apenas as informações existentes. Com estas quantidades, obtém-se o log da
verossimilhança de cada indivíduo e, conscqtlentemente, o log da verossimi-
Ihança de toda a amostra, que será a soma das log verossimilhanças individu

E, por íim,utiliza se esta log verossimilhança total para estimar os parâme
troa do modelo (Arbuckle, 1996; Kaplan, 2000). Este procedimento em que se

realiza a estimação por máxima verossimilhança com dados ausentes, desen-

volvido por Arbuckle ( 1996), produz estimativas assírltoticamente não viesadas
e eficientes.

ais

3.5.1 Máxima verossimilhança (MV)

Pelo método de máxima verossimilhança, supõe-se que o vctor de variáveis

observadas y e x tenham distribuição normal multivariada. A função que deve
ser minimizada é dada pela expressão (Kaplan, 2000)

Fmv(d'tE(O))+t«(SE':(O)) Z.g(d.f(S))(p+q)

Assintoticamente, os estimadores obtidos são não xdciados e eficientes. Tam

bém são consistentes e apresentam distribuição assintótica normal. Uma me
dada para testar o ajuste do modelo é (JV l)Fmv, que possui distribuição
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3.5 Estimação Modelos de Equações Estruturais (MEE)

assintótica X?t(P+ç)(P+ç+i) [)' sob a suposição de que E = E(O). N é o tamanho da
amostra.

3.5.2 Mínimos quadrados generalizados(GLS)

A função de discrepância a ser minimizada por este método é

Fc« - :t'(IS X(0)IW '):.

em que W é uma matriz de pesos. A escolha mais usual é W = S que implica,
assintoticainente, em esticadores com distribuição normal naultivariada e efi
cientes, além de serem consistentes. Através desse método, os estimadores são

invariantes quanto à escala das variáveis (lanches, 2005)

A distribuição assintótica de (JV l)FCLS é Xí!
E

Os métodos MV e GLS podem ser utilizados mesmo quando a distribui-
ção das variáveis y e x desvia se da normal. Contudo, deve se ter cautela na
interpretação dos erros e das medidas de qualidade de ajuste qui quadrado

IMelhado, 2004), que serão abordadas na próxima seção.

(P+q)(z, + q+l ) L)q sul)ondo club

3.5.3 Mínimos quadrados não ponderados (ULS)

Devemos minimizar a função

Fu« - :t,{jS X(0)ll'

Segundo lanches (2005), os estimadores obtidos são consistentes e não re
querem suposição à respeito da forma da distribuição das variáveis. Entre
tanto, não são os mais eficientes e nem são invariantes quanto à escala das
variáveis. A função de discrepância ULS é um caso particular de .ftLS quando
w -l
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3.6 Avaliação do modelo

A hipótese de interesse é testar se E = E(O). Como essas matrizes (populacio
naus) são desconhecidas, utiliza se as matrizes S e E(O) (matriz de covariârlcia
implicada pelo modelo avaliada em O, obtida por intermédio da estimação dos

parâmetros) .

Intuitivamente, quanto mais próximos forem S e E(0) , melhor ajustado aos

dados o modelo é. Existem vários índices que "medem" a qualidade do ajuste
dos modelos. Abordaremos o assunto dc forma geral neste texto, porém uma

grande quantidade deles são apresentados em Bollen (1989) e Melhado (2004)

3.6. 1 Resíduos

Talvez seja a medida mais simples de calcular entre todas. A matriz de re
síduos é obtida fazendo a diferença entre S e E(a). Obviamente, quanto mais
próximos dc zero forem os resíduos, me]hor é o modelo. Há uma versão padro
nizada que corrijo possíveis diferenças de escala das variáveis (Bollen, 1989 e

Jõreskog, 1993)

3.6.2 Teste gui-quadrado

Como foi dito anteriormente, sob Ho : E = E(O), as funções dc discrepância

pelos métodos MV, GLS e ULS apresentam distribuição assintótica Xf. (P+ç)(l,l-ç+i)-ll

restar Ho é equivalente a testar E E(0) = O. Por isso, o teste quí-quadrado é

um teste simultâneo de quc todos os resíduos E E(O) são nulos.

A rqeição de /7o implica que o modelo é inadequado. Esse teste deve ser
usado com cautela, pois assume se, por exemplo, que a amostra seja suíicien

temente grande. E assumido também que as variáveis não possuam curtose
nem assimetria excessivas (Melhado, 2004).
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3.6.3 Medidas alternativas de ajuste

Apresentamos na Tabela 3.4 um quadro com as medidas de ajuste encontra

das em Molhado (2004). Em geral, esses índices apresentam um ponto de corte

e não são consensuais. Alguns desses índices não são utilizados para avaliar a
qualidade do ajuste do modelo, mas para comparar modelos. Em alguns des-
ses casos escolhe-se os modelos com maiores valores do índice e em outros, o

modelo selecionado é aquele com menor índice.

Tabela 3.4. Principais índices de ajuste e seus critérios.

índice Critério para um bom ajuste

Qui-(luaclrado (y2) p valor > nível de significância

Discrepância mínima da amostra (CMIN) (' < graus de liberdade

Índice de ajuste normalizado [NFI)

Inclice de ajuste corrigido (IFI)

Índice de ajuste relativo (RFI)

índice de Tucker Lewis (TLI)

Ind. de qualidade do ajuste (GFI)

Ind. cle qualidade clo ajuste con'agido (AGFI)

Ind. de qualidade do ajuste de parsimõnia (PGFI) .
comparação de modelos'

Ind. de ajuste ilorlnalizado de parsimõnia [PNF{)

Índice de ajuste comparativo (CFI) CFI > 0,90

Raiz clo en'o quad. médio de aproximação (RMSEA) RMSEA $ 0,05

Çaui-quadrado relativo valor < 2 (ou 3l*

Critério de iiifonnação de Alçaike (AICI

Critério de informação de Bayes (BIC)

Critério de informação de Browne Cudecl{ (BCC)

Critério de informação de Alcaike consistente (CAIC)
Fonte: l\telhado (2004)

:lides inculcam unl melhor ajuste. índl nl um nlclhor aj2 0s n r i r i :

Valores próximos de l*

a literato ra. l Os maiores in

conaparação de modelos'

Esses valores não são conscnsttais
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3.7 Re-especificação do modelo e suas limitações

E comum o modelo inicial não se ajustar bem aos dados. Pode-sc tentar

melhora lo tornando livre um ou mais parâmetros fixos ou incluindo uma cor-

relação que na realidade existe e que não entrou no modelo inicial, por exem

plo. Uma vez o modelo foi estimado e verificou se um ajuste ruim. assim como
em outras modelagens estatísticas, o recomendável seria coletar outra amos
tra e, então. estimar um novo modelo. Porém, na prática, sabemos que isso é
complicado e praticamente impossível, principalmente quando precisamos dc

amostras grandes e sabemos dos custos envolvidos para tarro. O mais comum

é a re especificação e a re estimação do modelo com os mesmos dados.

Há muitas maneiras de modificar um MEE ma] ajustado, sendo necessário
algum tipo de procedimento para guiar tais modificações. Uma forma intuitiva

seria utilizar métodos empíricos, mas eles podem levar a re especificações que
não fazem sentido. A fonte mais segura seria utilizar o conhecimento do pesqui-

sador. Neste caso, poderiam surgir questionamentos sobre a participação dele
na especificação original do modelo mal ajustado. Em alguns casos a ajuda
dele na nova especificação não oferece benefícios, mas em muitos, oferece.

Bollen (1989) apresenta algumas soluções sobre como proceder em casos
assim. Sanches (2005) também discorre sobre o assunto.

Um teste para avaliar se um modelo re-especificado é melhor do que o
anterior (com ajuste ruim) é o teste de razão de vcrossimilhanças. Vimos na
seção 3.5 que (/V l)FÀ/v possui distribuição X2. Então, a diferença dessa
estatística entre os dois modelos também tcm distribuição XP, com número de

graus de liberdade igual à diferença nos graus de liberdade dos dois modelos.

Nesse ponto, outros critérios de comparação de modelos, vistos na seção 3.6.3,
também devem ser avaliados.

Essa metodologia apresenta algumas limitações, como por exemplo a ne
cessidade de grandes amostras e problemas na estimação do modelo com dados
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faltantes (Kline, 2005 e Arbuckle, 1996). Além disso, ainda não há muitos tes

tcs de hipóteses estatísticas implementados para essa modelagem, dando-lhe

uma natureza mais exploratória do que inferencial. Uma outra desvantagem é
o fato de necessitar de um procedimento prévio para a definição do diagrama

inicial de caminhos, que pode envolver outras técnicas estatísticas ou a experi

ência do pesquisador. Destaca se que a subjetividade associada à construção

desse iílodelo não é específica dessa técnica, estendendo-se também à cona

trução de modelos mais simples como a análise de regressão, por exemplo.
No caso específico de IWEE, o problema da alta dimensionalidade agrava esse

cenário. Deve-se dar atenção a problemas de identiflcabilidade do modelo, de

modo a tornar factível a estimação do modelo. Evita-se tais problemas se as
regras citadas na seção 3.4 forem satisfeitas.

Em contrapartida, são muitas as vantagens do MEE, principalmente de
vido à possibilidade de acomodar em uma única metodologia muitas variáveis.

E possível construir modelos com complexas relações de interdependência en
tre as variáveis e de alta dimensionalidade e, ainda, visualizar tais relações

através do diagrama de caminhos. Nessas irltrincadas relações de interdepen-
dência, não é raro algumas variáveis dependentes tornarem sc independentes

em relações subseqtlentes. Assim, também é possível estimar os efeitos diretos,
indiretos e totais que as variáveis apresentam entre si
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Capítulo 4

Mapeamento genético combinado
com MEE

Descrevemos neste capítulo os métodos de mapeamento genético em dali
rleamentos com cruzamentos corltrolados mais comumentc utilizados. Atual-

mente, os modelos multivariados têm recebido maior destaque nas pesquisas

envolvendo o mapeamento genético, devido, principalmente, às complexas rola

ções existentes entre os genes, os íenótipos e o ambiente. Assim. o uso de MICA,

introduzido rlo capítulo anterior, no mapeamento genético de doenças comple

xas torna se interessante. Também apresentamos a proposta de Li et al. (2006)

utilizando MEE para analisar múltiplos locos e múltipos traços.

4.1 Modelos de mapeamento de gTLs

Nesta seção destacamos os principais aspectos de alguns modelos e métodos
estatísticos que englobam o mapeamento genético, cuja firlajidade é localizar e

estimar efeitos de QTLs. Segurado Liu (1998) essas metodologias exploram os

conceitos de ligação e do desequilíbro de ligação entre os locos de marcadores

conhecidos e os possíveis QTLs, dispersos em determinadas posições ao longo
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do mapa de marcadores. Destacam-se as análises simples de marcadores e os
mapeamentos intercalar, intervalar composto, intervalar múltiplo e de múlti
pios caracteres. Essas técnicas são encontradas com riqueza de detalhes em
Zeng (1994), Liu (]998), Lynch e Wdsh (1998), Wang (2000) e Jansen (2003),

por exemplo. O mapeamento intervalar receberá um enfoque maior devido à
sua utilização na análise deste trabalho.

4.1.1 Mapeamento utilizando uni m.armador por vez

As análises de marcadores se baseiam na idéia de que se há um marcador
com efeito significativo sobre as médias fenotípicas, isto significa que ele é o
próprio gene ou ele está de alguma forma refletindo o efeito de um QTL ou

gene regulador, em geral, devido a estar ligado (próximo) a ele. As médias [e
notípicas das classes genotipicas dos marcadores são comparadas por meio dc

algum teste estatístico, por exemplo, teste t, regressão linear simples, análise
de variância ou pelo método da razão de verossimilhanças.

Essa fase de mapeamento de genes é apropriada à detecção de QTLs, sendo

muito utilizada como um passo preliminar de outras técnicas mais complexas,

pois permitem detectar e excluir marcadores não informativos.

Considere como exemplo o marcador R5175 do cromossomo 9, ilustrado
no mapa de marcadores da Figura 2.6, e a pressão sistólica como traço dc
interesse. Os genótipos desse marcador nos indivíduos F2 são conhecidos (su

ponhamos, &/]\4, Jvm. ou m,rn,). O que o mapeamento de marcadores simples faz

é comparar as médias da pressão sistólica (PÀ,/.\./, p.\./«, e H,..) de modo que uma
diferença significativa entre as médias é tomada como evidência de associação

entre o marcador e o fenótipo sob aná]ise. Acredita-se que ta] efeito é do pró

prio loco marcador (R5175, no caso) ou que há ligação entre o marcador e o
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4.1.2 Mapeamento intervalar

Lander e Botstein (1989) introduziram o mapcamento intervalar como uma
extensão do método de máxima verossimilhança para marcadores simples. A
ideia é percorrer todo o genoma de forma sistemática, fixando posições erltre

os marcadores do mapa, procurando por evidência da presença de QTLs. Essa

técnica também é conhecida como análise com marcadores flanqueadores, pois

utiliza dois marcadores que delimitam um suposto QTL por vez. Esses dois
marcadores apresentam genótipos conhecidos e definem o intervalo no qual o

QTL será procurado. A Figura 4. 1 rcpreser)ta dois marcadores À4j e À6+t, sepa-
rados por uma distância nl, flanqueando um suposto gTL ((2j). Supõe-se que
o QTL estqa localizado a uma distância m] do marcador A4j e m.2 do marcador
À4j+i. Com o uso de funções de mapeamento, pode-se obter as probabilidades
de recombinação r, rA e rB, respectivamente.

Figura 4.1 Localização de um QTL (Qj) entre dois marcadores

Ml-i Mj Mj;i Mj

Haley e Knott (1992) propuseram utilizar uma regressão linear múltipla
para mapear Ç)TLs. Considerando que os possíveis genótipos no loco do QTL
são QQ, Qç e qq, os valores esperados do traço y para um indivíduo F2, com
esses genótipos, são:

PQQ = p + a

»Qu' »'\' d

».tq -- }t Q.
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ria clássica de modelos lineares e inferências podem ser feitas para os coefici-
entes de regressão a e d (Haley c Knott, 1992).

ICxiste um ajuste alternativo proposto por Zeng (1994) quc adota um mo

delo mistura de normais, uma vez que cada categoria genotípica do Ç)TL (QQ,
C2ç ou qq) de6lne uma distribuição normal específica do traço que, no caso de
individuos ]%, ocorrem na razão 1:2: 1.

No contexto do presente trabalho, suponha que o interesse sqa estudar
a regulação do fenótípo pressão sístólica e considere o mapa de marcadores
da Figura 2.6. Assim, o mapeamento intervalar no cromossomo 9, definido

no intervalo entre os marcadores R5175 e R219, por exemplo, localiza e es
uma os efeitos de possíveis QTLs reguladores da pressão sistólica dentro desse
intervalo

4.1.2.1 Testes sobre o efeito do gTL

Para testar os efeitos aditivos e de dominância do Ç?TL via o modelo 4. 1 , pode
se formular as seguintes hipóteses:

Ho : a = 0, d = 0

Hi : a # 0,d = 0

J:/2 : a :; 0, d 7é 0

H3 : a / 0, d # 0.

De acordo com Zeng (1994), os seguintes testes podem ser feitos
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Ho x Hs'.

H\ x Hs',

Hz x Ha

Ho x H\ ou

llo x H2.

Nota se que o teste (4), por exemplo, equivale a testar sc existe efeito aditivo

do QTL na ausência do efeito de dominância. Na situação (1), testa se simul-
taneamente se há efeito aditivo e de dominância do QTL. O teste é baseado na

estatística razão de verossimilhanças:

A = LR = 2Zrz:;:l:!=-, (4.2)

em que L(Hí) corresponde à verossímilharlça maximizada sob o espaço restrito

definido pela hipótese nula. A \rerossimilhança maximizada sob o espaço ge

ral (hipótese alternativa) é representada por L(HÍ). A rejeição de H. conduz à
conclusão de que não existe o QTL regulando o traço. Sob condições de regula

cidade, a estatística A tem distribuição assintótíca Qui-quadrado com k graus
de liberdade, onde # é a diferença entre o número de parâmetros sob /7í e //.i.
Como são realizados múltiplos testes no mapeamento por todo o genoma, a de

terminação do valor crítico do teste para a família de testes realizados, deve ser

corrigido, por exemplo, por Bonferroni ou por permutações (Churchill e Doerge,
1994; Province, 1999).

J

4. 1.2.2 Estatística Z,OZ) score

No mapeamcnto de QTLs é comum o uso da estatística LOD scolf' (do inglês

log o/ [/lc o(/ds radio) Ott (1991) como a]Lernativa aos testes da expressão (4.2)
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ICssa estatística é expressa por meio de uma mudança de escala da estatística
\. Ao invés de trabalhar com logaritmos naturais, utiliza-se o logaritmo na
base 10, de forma que:

L00 = !ogio:e:1:!y- = --LA. (4.3)
Llnj; 4, o

A mudança de base é feita para facilitar a interpretação dos resultados. Ott
j1991) explica que, devido à equivalência entre A e LOD, sob uma distribuição

Qui-quadrado com um grau de liberdade, um LOZ) score igual a 3 indica que
a ocorrência de ligação entre um marcador e um QTL é mil vezes (103) mais

provável do que a segregação independente entre eles. Na prática, Kao e Zeng
j1 999) sugerem adotar como evidência exploratória de ligação entre marcadores

e QTLs o va]or 2,5, pois em um teste com um grau de liberdade, isso equivale
a um nível descritivo p < 0, 001.

4.1.3 Mapeam.ento intervalar composto

Zeng (1993 e 1994) propôs não considerar apenas um intervalo entre dois
marcadores, mas alguns outros marcadores que entram no modelo como cova

dáveis, visando eliminar interferências de QTLs vizinhos ao intervalo que está

sendo mapeado. lesse método combina o mapeamento intervalar com regressão

linear múltipla. A maior dificuldade desse método é encontrar um subconjunto
de marcadores genéticos ideal para o ajuste, sendo comum o uso de métodos

de seleção de variáveis, como o ste/)uiíse (Neter et al., 1996). Em contrapartida,

ganha se precisão ao incluir covariáveis no modelo. Com a adição de cova
dáveis no modelo de regressão linear múltiplo espera-se obter uma redução
no seu resíduo (relativa aos graus de liberdade), tornando mais precisas as
estimativas (Neter et al., 1996).

Utilizando novamente o mapa de marcadores do estudo do InCor (Figura
2.6) como exemplo. mais especificamente o papel do cromossomo 9 (no intevalo
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definido entre os marcadores R5 175 e R21 9) na regulação da pressão sistólica

os marcadores R20 e R940, localizados nos cromossomos 6 e 1 1, respectiva
mente, poderiam entrar como covariáveis no modelo de mapeamento intervalar
(4. 1), definindo o modelo intervalar composto.

4.1.4 Mapeamento intervalar múltiplo

O mapeamcnto intervalar múltiplo foi apresentado por Kao e Zeng (1999) e
é uma extensão do intervalar composto pois permite avaliar vários intervalos
para mapear múltiplos QTLs simultaneamente. Também é possível detectar
QTLs em interação (epistasia), que não são detectados por modelos mais sim-

ples. Com o mapeamento intervalar múltiplo, é possível obter um aumento na
precisão e no poder de detecção de QTLs, porém a complexidade na estimação
dos parâmetros aumenta à medida que o número de QTLs e suas interações
a serem considerados no modelo cresce. Em contrapartida, é exigido um au
mento no tamanho amostral para se garantir precisão nas estimativas.

Aplicando este mapeamento na regulação da pressão sistólica, no cromos

somo 9, em particular, poderíamos incluir no modelo mais que um QTL, QVLI
e QTL2, bem como sua interação epistática, tal que os QTL's poderiam estar
localizados entre diferentes marcadores ílanqueadores (e protegidos de ligação) .

4.1.5 Mapeamento de múltiplos traços

Jiang e Zeng (1995) propuseram o mapeamento de QTLs considerando mais
de um traço simultaneamente, digamos yi e y2, baseando se no mapeamento

intervalar cotnposto. Trata se de um modelo multivariado que apresenta como

principal vantagem considerar a estrutura de correlação existente entre os múl-

tiplos caracteres, ganhando poder c precisão nos testes e nas estimativas dos

parâmetros. Outra vantagem, é a possibilidade de investigar questões bio
lógicas importantes como o efeito de pleiotropia e interações entre QTL e o
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ambiente. Duarte (2007) apresenta uma aplicação interessante do modelo dc
regressão intervalar multivariado de Jiang e Zeng e de alguns modelos alterna

uivos considerando o conjunto de dados -fÜ do Incor.

Segundo Falconer (1952), situações em que um fenótipo é avaliado em dize

rentes ambientes (como ocorre no estudo do InCor, em que a pressão sistólica
dos animais foi avaliada em dois momentos distintos: antes e após a ingcs
tão de sal c de medicamentos), podem ser "melhor" modeladas pela análise dc

múltiplos traços.

4.1.5.1 Condições favoráveis para o uso do mapeamento multivariado

Jiang e Zeng ( 1995) e Mangin et al. (1998) comparam as análises conjunta e a

univariada no mapeamento genético. Por meio dc estudos de simulação, Jiarlg

e Zeng (1995) mostram que as análises multivariadas, em geral, aumentam o
poder na detecção de QTLs, melhoram a precisão na estimação dos parâmc

tros, e, mais importante, possibilitam testar hipóteses biológicas interessantes,

como a pleioLropia ou a intcração entre gene e ambiente, por exemplo.

Estes estudos aprescrltam argumentos analíticos importantes, quc tornam
varltajoso o uso da aTlálise multivariada, em detrimento da arlálise univariada.

Considere dois traços, yi e y2, e soam triz, Z,J?l e LR2 as estatísticas da razão

de verossimilhanças de um modelo conjunto e de modelos univariados (4.1)
para os dois traços, independentemente. Tais argumentos são listados abaixo:

e Se a covariância entre dois traços for nula ou se os dois traços forem
não corrclacionados (p = 0), então LRi2 LRt -t L/?2. O teste estatístico
conjunto é aproximadamente a soma dos testes estatísticos individuais
para traços não correlacionados;

e Se o efeito aditivo (a) de um dos traços for igual a zero (por exemplo, a2 = 0),

a estatística razão de verossímilhanças da análise conjunta é maior ou
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igual à estatística calculada para o outro traço isoladamente, se os traços

forem correlacionados (L/?i2 11:) ? LR.);

+ A estatística razão de verossimilhanças da análise conjunta será scmpre
maior ou igual ao valor máximo entre as duas estatísticas calculadas se

paradamente (L/?i2 > máximo(LRi, LR2)). Como exemplo de dois casos
extremos, tem-se:

CÉ;se 1. Se a2 = 0, então Z,Ri2 = 11:{) 2 LRi.
Caso 2. Se ai = au = íz (efeitos aditivos iguais nos dois traços), então

LJ?i2 iÍ 2 ? L/?t

e Se a multiplicação dos efeitos aditivos ou dc dominância (alar ou di(/u) dos

modelos univariados associados aos dois traços com a correlação (/]) entre
eles resultar em um sinal negativo, de forma que:

/9ala2 < 0 ou /9dt(!2 < 0 (4.4)

então a estatística razão de verossimilhanças da análise conjunta é maior

do que a soma das estatísticas obtidas nas análises univariadas (LR12 >
LRi + Z,R2). Neste caso, o poder da análise multivariada para mapear QTLs

é maior do que a de qualquer análise univariada, tratando sc da situação
mais favorável para a análise conjunta.

Esta última condição é explorada em Solar et al. (2006) e em Duarte
(2007) considerando os dados dos ratos .fÜ analisados neste trabalho. Um

QTL no cromossomo 5 associado à resposta ao sal da pressão sistólica é
identificado por meio da análise da condição 4.4.

4.2 Construção supervisionada do MEE

A análise multivariada de traços quantitativos e mapas de marcadores mole
culares pode ser usada para investigar a estrutura de sistemas genéticos. O
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método de mapeamento multivariado proposto por Jiang e Zeng (1995), apre

sentado na seção 4.1.5, é baseado em um modelo de regressão multivariado
que descreve a verossimilhança eln termos de um modelo mistura de normais
multivariado com uma matriz de covariãncia não estruturada. Outras técni

cas multivariadas baseadas na redução de dimensionalidade, como a análise
de componentes principais, já foram utilizadas para a finalidade de mapea-
mento genético de múltiplos traços (Mahler et al., 2002; Mangin et al., 1998)
Estudos de mapeamento envolvendo agrupamentos ("clusters") de fenótipos re

lacionados geralmente revelam uma rede de efeitos genéticos (Stoll et al. , 2001

e Chevernd et al., 2004). A complexidade de redes de QTLs varia de acordo
com os traços sob estudo e com o tipo da população (cruzamentos controlados,
naturais). sendo provável que interações fisiológicas, independentes de fatores

genéticos, podem resultar cm traços correlacionados, como é o caso da íteqüên

cia cardíaca e da pressão sangtlínca, medidas simultaneamente no mesmo ani-

mal, citado por Nadeau et al. (2003). Deste modo, há interesse em técnicas de

análise que explorem simultaneamente a comunicação entre os espaços (nlul-
tivariados) fenotípico e genotípico. A modelagem de equações estruturais re

presenta um avanço na análise da arquitetura genética de múltiplos traços e
múltiplos QTLs previamente detectados pelo mapeamcrtto genético (univariado

ou multivariado). Tal abordagem não utiliza o MEE diretamente na detecção
de QTLs, mas sim como uma ferramenta descritiva c infercncia] para investi-
gar os efeitos simultâneos de Ç?TLs sobre múltiplos fenótipos e de validação de

modelos genéticos de alta dimensão.

O processo de desenvolvimento do MEE no mapeamento genético proposto

em Li et al. (2006), contém cinco passos com o objetivo de desenvolver um
mode[o estrutura] para os dados do mapeamento genético. Os dois primeiros
passos envolvem a identificação das variáveis que serão incluídas no modelo,
adotando critérios não condicionais e condicionais. Os três passos restantes
estão relacionados com a construção, avaliação e a revisão do modelo. ICssa
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metodologia supervisionada torna-se uma ferramenta útil no trato de sistemas
genéticos, freqtlentemente complexos, principalmente na construção do dia
grama de caminhos com suas complexas relações. Os cinco passos são listados
abaixo:

Passo l. Identificar gTLs para traços individuais . Realizam-se mapeamen-

tos genéticos univariados em todo o mapa de modo a identificar locos que serão

incluídos no MEE. Gráhcos de perfis da estatística /,OD score (4.3) ou da esta
tística razão de verossimilhanças (4.2) são usadas para identificar os QTLs cona

algum efeito significativo. O mapeamento de um loco simples (digamos Q) para

o traço yi é baseado . por exemplo, no ajuste do modelo de regressão intcrvalar

(4. 1). Para facilidade de descrição dos passos envolvidos na análise, considere

o modelo linear do tipo y] = ./:((2), dado por:

y], + Di XQ, + cj, (4.5)

em quc ylj é o fenótipo observado y] no indivíduo j, 0o representa a média

fenotípíca populacional, /3i é o efeito (aditivo ou de dominância) do QTL, XQ.i é

o valor genotípico associado a /3i . para o indivíduo j e q é o vetou de resíduos
correspondentes.

O modelo (4.5) é ajustado para as posições candidatas de QTLs em um
mapa de marcadores. Os locos Q para os quais o efeito Di é significativo são
incluídos no MEE. O procedimento é repetido para cada traço sob estudo.

Passo 2. Identificar gTLs pleiotrópicos. Mapeamentos genéticos condicionais

são realizados utilizando um traço como covariável na análise de outro traço.
Aqui, o modelo linear é do tipo y] = ./(y2; Q), como por exemplo:

yi, = Po + /3i XQ, + P2y2. + cj (4.6)

Este é similar ao modelo (4.5), em que Pi é o efeito do QTL sobre a resposta

yi na presença de y2 (ajustada pelo efeito de y2). A escolha de qual traço y2 deve
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entrar como covariável pode ser feita pelo conhecimento biológico das relações

entre os traços ou pela comparação de diferentes modelos hierárquicos e matri

zes de correlação entre traços que indiquem Õ2 # 0. Uma grande contribuição

do trabalho de Li et al. (2006) é propor a comparação entre os mapeamentos
condicional (4.6) e o não-condicional (4.5), fazendo:

hLOD = LODNC LODC (4.7)

em que LODjvc é a estatística J,OD score do modelo não condicional (4.5) e
Z,ODc, do modelo condicional (4.6), associadas ao teste do efeito Pi. Essa com

paração pode revelar uma mudança substancial na estatística LOD sc07e dc

um loco Q. Se essa mudança, denotada por Atoo, é grande em valor absoluto,

temos um indício de que a variável y2 é causalmente conectada a X(2 e yi.

Na construção de um diagrama de caminhos no mapeamento de genes, a
não a\raliação de Az,oo pode conduzir à não identificação de QTLs pleiotrópicos
importantes que não são identi6lcados por ajustes univariados como (4.5).

Passo 3. Construir um diagrama de caminhos inicial. Os Ç?TLs identificados

nos passos l e 2, aplicados exaustivamente ao mapa de marcadores, são incluí-
dos como nós, tal como os fenótipos (graficamente, como retângulos). Flechas

diretas representam relações causais entre as variáveis conectadas por elas e

devem ser ligadas dos QTLs para os correspondentes traços. Quando um va
lor Az,oo signinlcante é observado, flechas diretas devem ser direcionadas do
(aTL para cada um dos traços (yl e y2). Também direciona-se uma flecha do
traço condicionante (y2) para a resposta (yi), como definidos na expressão (4.6).

Variáveis latentes que podem ser ingeridas através de outras variáveis (observa
das) podem ser incorporadas, dém das íjechas CUF\rãS para indicar correlações.

Hipoteticamente, considere o mapeamerlto genético de dois traços, h c y2,
em um mapa de marcadores contendo 19 cromossomos. Considere a notação
Q17@28 indicando que há um QTL no cromossoma 17, na posição 28 cM, in
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íluenciando um certo traço. A Figura 4.2 ilustra gráficos de perfis LOZ) score do

mapeamento genético dos dois traços (yl e y2), assim como o perfil do modelo

condicional (y] l y21 e do Atoo. A linha tracqada corresponde ao ponto de corte

da estatística LOD score, definido pelo pesquisador ou por critérios de correção
para múltiplos testes. Na prática, esse valor usualmente é igual a 2,5 para
finalidade exploratória. O eixo das abcissas representa os cromossomos que
foram mapeados. Dessa forma, os picos que ultrapassam o ponto de corte são

QTLs candidatos a regularem o fenótipo correspondente. Os perfis ilustrados
na Figura 4.2A mostram que existem QTLs envolvidos na regulação de yi em
locos nos cromossomos 1, 17 e 19. Esses mesmos cromossomos aparecem no

perfil z\too, ilustrado na Figura 4.2C, razão pela qual as flechas partindo dos
QTLs desses cromossomos devem ser direcionadas para y] e H2, simultânea
mente, conforme o critério de construção do diagrama de caminhos descrito

anteriormente. Vemos quc os cromossomos 5, 6 e 12 possuem QTLs regulando
somente o traço y2 (Figura 4.2D). Então as flechas partindo desses QTLs devem

ser direciorladas somente a y2. A Figura 4.3 ilustra o diagrama de caminhos
do sistema biológico envolvendo os fenótipos y] e y2 e os Ç?TLs identificados no

mapeamento genético, realizados nos passos l e 2
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Figura 4.2. Perfil LOD score.
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Passo 4. Avaliação do modelo. Este passo envolve a comparação das matrizes
de covariância predito e observada, testes individuais para os coeficientes de
regressão dos diagramas, qualidade do ajuste e outros diagnósticos do MEE
apresentados no capítulo 3.

Passo 5. Refinamento do modelo. Caso sqa necessário, este passo consiste
em propor e avaliar um novo modelo, incluindo correlação entre variáveis. adi
cionando um novo caminho ao modelo inicial, removendo um caminho ou re

vertendo o sentido de alguma flecha. Isso requer atenção e deve ser feito cuida

dosamente antes de se concluir que o modelo fornece uma descrição razoável

do problema.
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4.3 Modelagem de efeitos genéticos

Com os modelos de mapeamento genético univariados mais comuns (marca
dores simples, íntervalar, e intervalar composto), é possível detectar e estimar
os efeitos genéticos de possíveis QTLs reguladores dos traços de interesse. O
mapeamento intervalar múltiplo acrescenta a possibilidade de modelar o efeito

de epistasia, porém isoladamente para cada traço. Os modelos de múltiplos

traços, apesar de permitirem a análise de vários fenótipos conjuntamente e
testes do efeito de pleíotropia e de interaçõcs entre QTL e ambiente, não são
facilmente estendidos para a modelagem do efeito de epistasia, o que envolve

procedimentos de otimização da função de verosimilhança que não são triviais.

A epistasia (um problema dc alta dimensão nas variáveis preditoras QTLs)

e a pleiotropia (um problema multivariado na estrutura das variáveis resposta)
são efeitos genéticos importantes cuja identificação é uma questão ainda sendo

estudada na literatura, pois não é claro como pesquisar locos gênicos nessas
condições.

Uma solução para procurar por efeitos pleiotrópicos em análises univaria

das é avaliar o mapeamento genético através de ajuste de um modelo condici-

onal. Por exemplo, o ajuste não condicional, digamos yi = ./((2), não detecta o

QTL Q na regulação do traço yi, ou o detecta com uma intensidade pequena.
Se, ao incluir o traço y2 como covariável de yi (de forma que h = /(ya; (2)), Q
apresentar um forte sinal de ligação com algum marcador, então acredita-se
que Q atum na regulação tanto de }'l quanto cle y2. Li et al. (2006) faz essa
identificação através do Atoo.

Note que, sc o z\z,oo, em valor absoluto, assume um valor "significativo
(para algum loco), isto é devido a:

(i) LODJvc » Lona: suponha que o valor de LOZ)/VC é significativo e o de
LODO é não-significativo;
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lii) LOZ)c » LODwc: suponha que o valor de Lona é sigrlificativo e o de
LODwc é não-significativo;.

Ambos os casos, (i) e (ii), conduzem ao diagrama de caminhos ilustrado
na Figura 4.4. Este resultado, apesar de não ser diretamente intuitivo, ab
sorve várias propriedades do mapeamento genético multivariado. No caso li),

se LOI)/vc (4.5) é significativo, isto significa que Q influencia diretamente yi .
Se 0i sob Z,OI)c (4.6) é não significativo, isto significa que. ao adicionar y2 ao

modelo, todo efeito de Q sobre yi foi capturado por y2, logo, y2 e, então
vale também a flecha de y2 a yi.

Figura 4.4. Diagrama de caminho quando zXLoo é "significativo

O caso (ií) é interessante, pois sc evidências para /3i / 0 só são obtidas na
presença de ye, isto é uma indicação de que o mapeamento multivariado deve

ser executado para obtenção de estimativas mais precisas. Em casos deste
tipo o QTL somente é identificado por meio de ajustes por covariáveis (LODO-),

mapeamento multivariado e, em geral, a condição (4.4) é atingida.

No contexto do problema de pleiotropia, como solução alternativa, Soler
et al. (2006) e Duarte (2007) introduziram a diferença entre fenótipos, criando
um novo fenótipo informativo para o efeito de pleiotropia. Estes autores explo

ralam ainda a diferença entre fenótipos como um dos componentes da análise

de decomposição espectral de múltiplos traços. A decomposição espectral pode
ser útil pois cria variáveis canónicas ao particionar os fenótipos e pode provocar

uma partição conespondente dos QTLs e permite testar QTLs com efeitos plei

otrópicos. Técnicas gráficas também foram exploradas em Duarte (2007) para.
de forma descritiva, identificar condições favoráveis ao ajuste multivariado.
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Os trabalhos dc Jíang e Zeng (1995) e Mangin et al. (1998) são impor
tantes e formulam analiticamente o critério mais favorável ao uso de técnicas

multivariadas. Através do diagrama de caminhos da Figura 4.3, por exemplo, é
possível perceber quais os casos (relações entre QTLs e traços) em que valemos

de tal critério. No caso do citério palas (pdid2), basta conhecer o valor do coe

ficiente de correlação entre dois traços de interesse (a estimativa de p), já que
os efeitos aditivo e de dominância podem ser estimados pelos mapeamentos
univariados (Figura 4.2).

E importante perceber ainda que a pleiotropia pode conduzir à correlação

entre os traços, porém esse efeito pode não ser devido a um único QTL regu
lando dois (ou mais) traços (Figura 4.5a). A existência desse efeito pode estar

confundida com QTLs diferentes, mas próximos (ligados) ou em desequilíbrio

de ligação, com cada QTL atuando sobre um único traço (Figura 4.5b).

Figura 4.5. Pleiotropia e locos genéticos ligados
Ligados

P

ja)

..../
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lu)

A epistasia, por sua vez, é uma "associação" entre genes, em geral, c sob
um modelo de regressão, definida como uma interação. Do ponto de vista do

modelo matemático, ela é tratada como um efeito associado ao produto cru
zado das variáveis preditoras (associadas aos efeitos principais). Por exemplo,
em um modelo dc regressão linear múltipla similar ao modelo 4.1, esse efeito
estaria associado ao produto cruzado entre os efeitos aditivos c clc dominância

de dois QTLs (digamos, X«i # X.2, Xat # Xd2). No diagrama de caminhos, novas
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variáveis seriam incluídas representando tais produtos cruzados (Figura 4.6b).
A "associação" entre genes (ou locos genéticos) é gerada também por meio

de desequilíbrio de ligação entre os locos, fenómeno este caracterizado pela dis

tribuição não aleatória de gametas (multilocos). em termos estatísticos e sob

modelos de regressão, tal fenómeno pode ser estudado via correlações entre
as variáveis gaméticas (X.l ou Xai , correlacionadas com X.e ou Xa2, por exem-

plo). O diagrama de caminhos da Figura 4.6a ilustra a correlação entre QTLs
atuando sobre o mesmo fenótipo yi

Figura 4.6. Epistasia como correlação e como interação entre
QTLs.
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Como pode-se perceber, o MEE oferece uma grande flexibilidade na mo

delagem de dados genéticos. E possível trabalhar com modelos bastante com

plexos, de alta dimensionalidade, em que uma variável dependente se torna
independente em uma relação subsequente, com a possibilidade de se modelar

a pleiotropia, a epistasia e o desequiíbrio de ligação, por exemplo. Uma das

vantagens do MEE é a possibilidade de acomodar em um modelo matemático
todas essas relações simultaneamente, além da visualização de um panorama

global das relações entre variáveis fenotípicas c genotípicas.
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Capítulo 5

Aplicações

Neste capítulo, apresentamos os resultados obtidos mediante a aplicação das

metodologias introduzidas nos Capítulos 3 e 4 aos dados do estudo do InCor,
descritos no Capítulo l. InícíaJmente, foram realizadas análises de mapea
mento genético utilizando modelos de mapeamento intervalar (4. 1). O software

utilizado nessas análises foi o l,l/ãndows Qrt c'a?fo.gra/)/}er (Wang et al., 2007).
Para as análises de MEE, utilizamos o AMOS (Arbuckle, 1997), módulo do

O estudo do InCor considera dados de 221 ratos oriundos de um define

amento He. O objetivo do estudo é avaliar quais locos cromossõmicos estão

envolvidos na regulação das pressões sistólica e diastólica dos roedores, an
tes c depois de uma dieta contendo sal, assim como essas pressões após a

administração de medicamentos (Captopril e l lcxamctõnio).
Esses animais leram monitorados durarlte 30 minutos e tiveram suas

pressões sístólica (SBP) e diastólica (DBP) medidas. Em um segundo momento,

foi obtida a pressão basal (Bascline). Após um tempo, os animais receberam
um medicamento (Captopril) e tiveram as pressões (sistólica e diastólica) nova
mente medidas. Posteriormente, receberam outro medicamento (Hcxametõnio),

com mais uma avaliação das pressões. As pressões rotuladas como Baseline,

SPSS
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Captopril e Hexametõnio referem-se a uma média aritmética das pressões san

guíneas sistólica e diastólica. Alguns dias após uma dieta salina, os animais
tiveram as pressões avaliadas mais uma vez (SBPS e DBPS).

Os fenótipos que são utilizados nas análises são:

Sexo: sexo dos animais

e Peso: peso dos animais, em gramas

e SBP: medidas da pressão arterial sistólica dos ratos na condição basal, em mmFlg

SBPS: medidas da pressão arterial sistólica dos ratos após intervenção com sal

em namHg;

e DBP: medidas da pressão arterial diastólica dos ratos na condição basal. em

mmFlg;

e DBPS: medidas da pressão arterial diastólíca dos ratos após intervenção com sal

em mmHg;

e Baseline: naédia das pressões sistólica e díastólica dos ratos na condição basal

em um segundo momento, em mmHg:

B Captopril= média das pressões sistólica e diastólica dos ratos após administrado

o medicamento hipertensivo Captopril, em imnHg

e Hexametõnio: média das pressões sistólica e diastólica dos ratos após adminis

tudo o medicamento Flexametõnio, em rnmHg;

Além destes fenótipos tomados do banco dc dados, são analisados neste

trabalho outros fenótipos obtidos a partir de ajustes por covariáveis de variáveis

observadas (Duarte, 2007). O modelo de regressão do mapcamerlto intervalar é

aplicado a tais ferlótipos ajustados, conduzindo à verossimilhança condicional

descrita no passo de Li et al. (2006). Esta alternativa foi adotacla devido à limo

rações computacionais do aplicativo I'rãndows C?TL C'arfa.grau)Aer. Segundo Cui e
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Churchil1 (2003), a alternativa de análise em dois estágios, quando aplicada a
modelos com efeitos fixos, produz resultados similares ao modelo em um único

estágio.

Inicialmente são apresentadas as análises de mapeamento intervalar uni
variadas, com o intuito de encontrar gTLs reguladores das pressões de ante
risse, de acordo com os passos le 2 da metodologia de Li et al.(2006), descritos

no capítulo 4, Ainda no passo 2, a escolha dos traços que entram no modelo
de mapeamento intervalar colmo covariáveis foi baseada nos valores de correia

ções entre os fenótipos, além do conhecimento biológico aliado ao planejamento

da pesquisa. Assim, as pressões arteriais avaliadas antes da intervenção com
sal entram como covariáveis rias correspondentes pressões medidas após tal
intervenção. Tratamos de forma similar as pressões basais avaliadas em um
segundo momento (Baseline) e as pressões sob ação medicamentosa (CapLopril

e Hexametõnio). A construção do diagrama inicial de caminhos, conforme o
passo 3, leva à criação dc sistemas biológicos menores que relacionam dois ou

mais traços de interesse, os QTLs reguladores destes traços (dctectaclos nos
passos anteriores) e possíveis covariáveis (de controle) que possam existir. Nos

referimos a estes sistemas menores como subsistemas, por questões de con

veniência. Vale ressaltar que o critério (Az,oo) proposto em Li et al. (2006),
serve como ferramenta de inclusão de variáveis preditoras nesses subsistemas.
Para construir os subsistemas utilizando as variáveis descritas acima, também

consideramos o critério do ajuste por covariáveis, mencionado na Scção 4.3 c

usualmente utilizado na prática. Isto é, os Ç?TLs evidenciados nas análises de

mapeamento condicionais (ajustadas por covariáveis), em contraste às análises

não corldicionais, também podem apresentar efeitos pleiotrópicos. Assim, para

construir o diagrama inicial, as flechas também são orientadas dos QTLs para

os fenótipos de interesse.

Em seguida, apresentamos os diagramas de caminhos iniciais e os ajustes

desses modelos via MEE. Os subsistemas cujas modelagens necessitarem de
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um refinamento, aparecem na sequência.

Os coeficientes de correlação das medidas de pressão são mostrados na
Tabela 5.1. Todos os coeficientes são positivos e, em geral, as correlações

assumem valores de moderados a baixos. Os casos em que a correlação é alta

são para: Baseline e Captopri1 (0,865), SBP e DBP (0,902) c SBPS e DBPS
(0,908)

Tabela 5.1. Correlação entre os fenótipos das pressões

5.1 Subsistema relacionando SBP e SBPS

5.1.1 Mapeamento genético

Seguindo os passos l e 2 da metodologia de Li et al. (2006), arlalisamos as
medidas de SBP e SBPS sob o modelo univariado (4. 1) e o modelo condicional,

em que SBP atua como covariável de SBPS (4.6), de forma que os modelos

analisados são tais que:

YSPBSI:; FSBPS + QSBPSX.I + dSBPSXdI + eSBPSI

ySPn " HSBP + aSBPX.{ + (LSBPX.]] + (SB] I

ySPBSI ' BSBPS + CLSBPSX.I + dSBPSX.tI + BXSBPI + eSBPSI

(5.1)

(5.2)

(5.3)

Os perfis da estatística LC)D score de SBPS, SBPS l SBP e SBP, assim como
o perfil de Az.oo são apresentados na Figura 5. 1. A linha horizontal que corta
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  Peso Baseline Captopril Hexametõnio SBP DBP SBPS DBPS
                 

Peso   0.005 0.127 0,094 0.15] 0.0Ç)3 o.l lO 0.132

Baseline     0,865 0.296 0,652 0.692 0,431 0.4}1

Captopril       0.313 0.573 0.596 0,382 0.369

Hexametõnio         0.237 0,25Ç) 0,1(j7 0,099

SBP           0,902 0,'123 0.370
DBP             0.42'} 0.445

SBPS               0.Ç)08

DBPS                
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os perfis de SBPS, SBPS l SBP e SBP, corresponde ao valor 2,5, adotado como
ponto crítico (exploratório) para a estatística LOD score. Valores maiores do que

2,5 indicam que o QTL posicionado em determinada região é um loco genético
candidato a regular o traço (Kao e Zeng, 1999). A estatística LOZ) score presente
nas ordenadas dos gráficos corresponde ao teste simultâneo se existe efeito
aditivo ou de dominância do QTL, apresentado na Seção 4. 1.2. 1 . Nos eixos das

abcissas estão representados os marcadores nos 21 cromossomos do genoma
dos ratos.

Observando a Figura 5.1, nota-se que há evidências para a presença de

QTLs regulando o SBPS nos cromossomos 2, 4, 8 e 16. Para o SBP, temos

evidência da presença de QTLs nos cromossomos l e 2. O gráfico de perfil
do modelo condicional SBPSISBP mostra um possível QTL no cromossomo
5, além dos QTLs nos cromossomos 2, 4, 8 e 16. O gráfico do perfil Az,oo.

cujas ordenadas correspondem à diferença das estatísticas LOI) score entre
os modelos não condicional (SBPS) e condicional (SBPS l SBP), não aprcserlta

nenhum valor ultrapassando o valor crítico 2,5 (ou 2,5). Há um efeito não
muito acentuado no cromossomo 2, cujo valor de z\z,oo aproxima-se de 2,0.

Na Tabela 5.2 são apresentadas as estatísticas da razão dc verossimilhan
ças e estimativas dos parâmetros dos efeitos aditivo e de dominância obtidos
nos mapeamentos univariados (ou sqa, para os cromossomos citados anteri
ormente, nos quais foram encontradas evidências de presença de 9TLs regu

ladores de pressão). Note que o valor crítico adorado LOD = 2,5 refere-se a

LR = ]1,5. Em negrito, estão destacadas algumas posições que satisíàzem a
condição mais favorável para a análise conjunta, ou sqa, /oaia2 < 0 ou p(Zld2 < 0.

Por exemplo, para o cromossomo 5, marcador R589, âi :: 0,69. â2 = 5,98.

Como a correlação entre SBP e S13PS é positiva, a condição é satisfeita. Isto
indica que o QTL no cromossomo 5 somente é detectado via análises que explo-

ren] a correlação entre os fenótipos. Assim, partir para uma análise multiva
Fiada pode ser mais vantajoso e, então, passaremos à construção do diagrama
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de caminho inicial.

Figura 5. 1. Peras da estatística Z,OI) score
SBPS

Aplicações

ALOD

l
D ll l= > 1 S iO C IB P3

SBP
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Tabela 5.2. Estatísticas cla razão de verossimilhança, estimativas dos efeitos
aditivo e de dominância para SBP e SBPS.

l

l

2

2

4

5

8

16

CYP2AJ

R1301

R5129

FIBG2
R514a

R589
R19a
R762

59.39

24.46

88.14

52.84
63.78

23.02
1.17

12.91

13.34
13.81

0.67
7,01
2.38
3.71
3.1 1

8.73
7.28
9.16
1.09

5,90
.0.69
2.24
3.72

.0,24
-0,79
1.10

1,79
,3.35

3,37
2,49
-2.15

1.92

2.42
15.81

16.6

26.73
12.39

12.25

14.70

1.83
1,87
7.28
8.81

9.78
5.98
6.68
6.50

4.13
4.06

0,39
1.29
1.47

.5.96
4.85
.3.88

5.1.2 Diagrama de caminho inicial e ajuste do modelo

Construímos o diagrama inicial da Figura 5.2, relacionado ao subsistema quc

envolve SBPS e SBP, de acordo com o passo 3 c utilizando o critério do ajuste
por covariáveis descrito anteriormente (pág. 65). Após o ajuste do modelo via
a teoria de MEE é que saberemos quais ÇI)TLs são "estatisticanaente significam

tes" na regulação dos traços. Inicialmente, a hipótese é de que todos os efeitos

aditivos e de dominância dos cromossomos presentes no diagrama estão envol
vidos na regulação do subsistema, sendo que alguns QTLs apresentam efeitos

diretos e/ou ilidiretos sobre os traços. Por exemplo, a Figura 5.2 mostra que os
QTLs localizados no cromossomo l (Q l@59,38 e Ql@77.77) exercem influência

direta sobre SBP (tanto os efeitos aditivos, quanto os dc dominância) e também

exercem efeito indireto sobre SBPS, através de SBP. Isto porque, supõe se que
SBP exerça influência sobre SBPS (Figura 5.2). O cromossomo 16 apresenta
um QTL (Q16@1,17) com efeitos (aditivos c de dominância) diremos sobre SBP

e sobre SBPS e também apresenta efeitos indiretos sobre SBPS, por intcrmé
dio de SBP. O Sexo e o Peso dos animais entram no modelo como variáveis de
controle de SBP e de SBPS.
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mente numa diminuição do SBPS (mmHg), pois seu sinal é negativo (-0,1431

Porém, ele também atua indiretamente com um leve aumento do SBPS, por
intermédio do SBP (0,062). A composição total do efeito desse gTL no SBPS

corresponde à soma dos coeficientes dos caminhos direto e indireto. Dessa
forma, a composição total do efeito de dominância do Ç9TL do cromossomo 5
aquando sobre SBPS possui um sinal negativo (-0.081). Podemos entender que

isso significa que o efeito de dominância do QTL localizado neste cromossomo
está relacionado com uma diminuição dos níveis da pressão sistólica após a
intervenção com sal.
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Tabela 5.3 Estimativas do ]\4EE do subsistema com SBPS e SBP
Variável

SBP
Preditor

atg l@59 .38

óg la59.38
xgl@77.77
dQie77.77
ag2@24.46

ag2e24.46
aQ2@88. 14

clg2'a88. 14

aQ4@52.84

clQ4@52.84

aQ5@63.78

d95@63.78

ag8@23.02

dQ8@23.02

aQ 16@ 1 . 1 7
ÜQ 1 6e 1 . 1 7

Peso

Sexo

aQ2@24.4(i

aQ2@2a,4c

aQ2@88. 1 4

clg2© 88. 14

aQ4@52.84

dg4©52.84

:l95@(53.78

u9s@c3.78
ag8@23.02

Ógs@z3.02

l\Q l c@ 1 . 1 7

clQ 16@ 1 . 1 7

SBP
Peso

Sexo

Coeâciente

0.102
0.035

0.117

.0.031
0.231

0.089

-0.028

.0.091

0.220

0.052

-0.014

0.220

0.057

0.044

0.085

0.042

0.164

0.057

0,112

.o.100
o.118

.0.029
0.429

.0.019

0.120

.0.]43
0.198

.0.087
o.101

.o,lll
0.284
.0.017

0.156

EP

0.067
0.067
0.068
0.068
0.067
0.067
0.069

0.069
0.074
0.086
0.068
0.067
0.070

0.071
0.070
0.070
0.065
0.062

0,057
0.055
0.056
0.057
0.059

0.068
0.056
0.057
0.057
0.057
0.057

0,057
0.062
0.055
0.052

Estatística t

1.515

0.511

1.731

.0.462

3.455

1.329

.0.411

1.325

2,959

0.600

-0.210

3.268

0.816

0.618

1.223

0.6o1

2.502

0.931

1.969

1.798

2.0Ç)7

.0.501

7.256

.0.283

2.149

2.500
3.476

1.519

1.762

1.950

4.591

.0.313

3.029

p-valor
0.130
0.609
0.083

0.644
o.001
0.184
0.68
0.185
0,003
0.549

0.834
o,001
0.415
0.537
0.221

0.548

0.012
0.352

0.049
0.072

0.036
0.616

< o.001

0.032
0,012
o.001
0.129

0.078

0.05]
< o.001

0.754
0.002

SBPS

EP: cn'o l)í{(tt'ão
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Tabela 5.4 Análise dos caminhos dos QTLs.
Caminho

ag2@24.46 H SBPS

aQ2@24.46 + SBP + SBPS

Total

aQ4@52.84 -+ SBPS

aQ4@52.84 + Si3P o SBPS
Total

ógse 03.78 - SBPS
dQ5'@63.78 - SBP - SnPS

Total

\g2a8a. 14 + SBPS

aQ5@63.78 n sr3ps

aQ8@23,02 + S13 PS

Ógl C@1 . 17 - SBPS
SBP - SBPS

Efeito
0.112

0.065

0.177

0.429

0.062

0.491

0.143

0.062
.0.081

0.118

0.120

0.198

o.lll
0.284

Para verificar a qualidade do ajuste do modelo, existem nauitas medidas
de ajuste que podem ser analisadas, como apresentado no Capítulo 3, porém,
aqui iremos destacar apenas duas delas. A primeira medida analisada é a raiz
do erro quadrático médio de aproximação (RlvISEA) que é a mais utilizada na
prática, que possui as seguintes regras de decisão (Bollcn, 1989):

. valores menores que 0,05 indicam um bom ajuste

e valores entre 0,08 c O, 10 indicam um ajuste razoável

+ valores acima dc O, 10 indicam um ajuste pobre

Para o modelo inicial ajustado temos que RÓSEA = 0,09 1, com um enter
velo de confiança de 90%o dado por (0,08 1; O, 101), indicando um ajuste razoável.

Além desta medida. podemos observar o qui-quadrado relativo, que é a
estatística qui-quadrado corrigida pelos graus de liberdade. Embora não haja

um consenso sobre um ponto de corte, em geral, considera se valores abaixo
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de 3 como indicativos de um bom ajuste. Para o modelo ajustado, temos que

Xielativo ' 2, 809, também indicando um ajuste razoável.
Neste trabalho, temos por objetivo estudar relações mais complexas dos

QTLs com os traços e os diagramas iniciais proporcionam tal entendimento.
Porém, também queremos construir um sistema biológico maior, envolvendo

outros traços simultaneamente e os QTLs detectados. Para isso, precisamos
selecionar as variáveis que entrarão neste modelo mais complexo. Para tanto,
como critério de inclusão, consideraremos nesse modelo maior somente os

gTLs estatisticamente significantes obtidos no ajuste do diagrama inicial. Po

rém, antes, vamos tratar da modelagem da epistasia.
Para refinar o modelo inicial, podemos remover relações não significantes.

mudar o sentido das flechas ou incluir correlações entre as variáveis, por exem

plo. O desequilíbrio de ligação é um conceito muito abrangente, cm Genética.

de "associação" entre locos. Do ponto de vista estatístico c sob modelos de re
gressão, podemos trata la como uma correlação entre as variáveis preditoras
associadas aos efeitos dos QTLs. Um outro conceito importarlte é o de epistasia

entre locos genéticos, que pode ser visto como um tipo de associação/relação

entre locos e que, em geral, sob modelos de regressão é modelada como um
efeito de interação. A seguir, apresentamos dois diagramas em quc são incluí

dos o efeito de desequilíbrio de ligação e epistasia, apenas para ilustrar como

trabalhar com tais efeitos. No primeiro caso, ela é modelada como correia
ção entre QTLs e no segundo, como o efeito associado ao produto cruzado das

variáveis preditoras X. e X./.

Para construir os modelos de maior dimensão, vamos corlsidcrar apenas o
modelo definido pelo diagrama de caminhos inicial.
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Tabela 5.5 Estimativas do MEE do subsistema com SBPS e SBP, com corre
loção entre Qn,s

SBPS :\Q2@24

ÓQ2@z4

aQ2@88

aQ2©is8

aQ4@52

dQ4©S2

a95@63

dQSeiõ3

:ig8€D23

dQ8@23

:\g 16e l

dQIC©'t
SBP
l)eso

Sexo

46
46
14

14

84
84
78
78
02

02
17

17

0.115
,0.098

0.118
.0.029

0.430

.0,019

0,120

,0.142

0.1Ç)8

.0.088

o.101

.o.lll
0.282

.0.016

0.157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

058

056

057

057

059

068

056

057

057

057

057

057

061

055

052

1.975

1.77

2.066
-0,509

7.298

-0,271

2.148

,2,47Ç)

3.477

1.529

1.766

1.955

4.613

0.297
3.034

0.048
0.077
0.039
0.611

< o.oo].

0.78(j
0.032
0,013
o.001
0.126
0.077

0.051
< o.oo].

0.766

0.002

Para este modelo o desequilíbrio de ligação modelado como correlação
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Variável Preditar Coeficiente EP Estatística t p-valor
SBP \9 ! @ 59 .38 0.103 0.103 1.004 0.315

  dgl@59.38 0.033 0.07] 0.461 0.645

  Lgl@77.77 0.120 0,104 1.150 0.250

  dgia77.77 0.034 0.072 0.'}7] 0.638

  IQ2@24.46 0.227 0.068 3.316 o.001

  clQ2@24.46 0,089 0.067 1.327 0.184

  t92@88.14 0.024 0.069 0.342 0.732

  ciQ2@88. 14 0.090 0,069 1.30} 0.193

  ag4@52.84 0.219 0.074 2.950 0.003

  clQ4@52.84 0.053 0.086 0.619 0.536

  aQ5@m63.78 0.016 0,068 0,240 0.810

  clQ5@63.78 0.216 0.067 3.223 o,ool
  IQ8@23.02 0.059 0.070 0.840 0.40J

  clg8@23.02 0.042 0,071 0.600 0.548

  IQt6et.i7 0.084 0.070 1.2 1 1 0.226

  clQ 1 6@ 1 . 1 7 0.039 0.070 0,560 0.576

  Peso 0.163 0.065 2.495 0,013

  Sexo 0.058 o.062 0.934 0.351
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Tabela 5.6. Estimativas das covariãncias

SBP, com correlação entre QTLs.
gTLs Covariâncias

(aQl@77.77; aQl@59,38) 0.760

jclQl@77.77; ag l@59.38) 0.087

jagl©77.77: dQ l@59,38) -0.093

IdQie77.77; dQl@59.38) 0.306
(ag2@24.46; ag2@88. 14) O. 145

jag2@24.46: clg2©88. 14) O. 138

Idg2e24.4a; ag2@88. 14) 0.067
[dg2a24.4õ; ÜQ2@8n. i4] o.038

do ]\4EE do subsistema com SBPS e

EP

0.095

0,050

0.050
0.079

0.076

0.076

0.076

0.076

Estatística t
8.020

1.742
1,863

3.892
1.897

1.816

0.883
-0.498

p-valor
<o.001
0.081

0.062
<o.001
0.058
0.069
0.377
0.618

entre QTLs, também verificou-se a qualidade de ajuste através das medidas
RMSEA e qui-quadrado relativo. Obtivemos os valores RMSEA = 0,061 (0,049;

0,072) e XÍ.elativo ' 1, 816, indicando ul-n bom ajuste.

5.1.4 Epistasia com.o interação entre gTLs

Pelo mesmo raciocínio utilizado na construção do diagrama da Figura 5.3, ao
invés de correlacionar os efeitos aditivos e de dominância dentro dos cromos

somos l e 2, 6lzemos o produto cruzado das variáveis preditoras À'. e Xa dentro

desses cromossoinos para modelar epistasia (Figura 5.4).
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Tabela 5.7 Estimativas do MEE do subsistema com SBPS e SBP. com efeito
de epistasía co

S[3Í'S ig2'd.24

IQ2'a2.t

Q2aas
dQ2íl88

Q40s2
:iQ4es2
lg5©u63

Qs803

:JQsa2a
IQ16@l

aQi6@i
SBÍ)
['cso

4(j

14

14

8+

8'1

78

78
()2

02

17
17

o.127
.o.ll.l
0.099
.0.034
0.4S9
.0.046
0.131

o.110
Í) .2 oo

0.071

-0.080

D.312

o.Oll
0.172
.o.10=]

.0.070

.0.0(j2

o.013
0.097
0.125
.0.072

.0.027

o.054
0.032
o.033

0.053
0.052
0.06:
0.o52
0.053

2.374
.2.212

0.018
0.027
0.061
0.312

= o.001

1.01

8.774
-0.7'1(.

2 . 5r3 (j

2.691
o.Oll
0,008

:3 . 7(j6 < o.001

0.053
0.054
0.053
0.038
0.052

.769

507
401

.0.26(j
3.3'13
2.225
1 .6:3.4

0.182
o.077
0.132

o.001
0.790
o.001

0.026
Í). 1 o2
o.23.1

0.807
0.072
0.017
0.172
0.623

l(Q l 'g'51).38 ' ilCQ 1 4i'77.77

Q l i+5ç).:ls ' (!Ç) le77.7'
:lQ l©50.3S ' aQ l@77.77

IQ ] õ511.38 ' dO l@77.77

aQ2ê24 .'1ts ' í\Q2a8S- 14

Q2e24.4ü * (IQ2888. 14
:lg2@2'i.40 ' aQ2@88. 1'1
tQ2{i:2.t .4b ' (iQ2@SS. 14

o.0.16

0.052
o.o52
0.054

0.052
0.053
0.055

t).244
1.801

2.383
1.367

-0.492
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ino produto cruzado enl-re gins.    
Variável Preditor Coeflcien te EP Estatística t p-valor

ssp ;tg 1{({ s9.38 0.06'1 0.068   D.3:17

t9tes9.3s 0.1Z3 0.r)(j5 1.897 0.05$
aQ i eí 77.77 0.276 0.091 }.033 0,002
E9 1 {i 77.77 o.205 o.072 2..H57 0.004
tg2©2'}.4(i ).23f3 0.0[S5   <o.001

dQ2a24.4(i [). ] ot) o.o65 [ .(3S5 [).o92

ag2apa8. 14 r).022 0.066 0.331 o.740

dg2aa8.ia ).061 0.067 D.!)18 0.358
;lÇ).l@'52.84 0.176 0.071 2.175 0.013
íig4esz.S l 0.038 0.0.S3 0.459 U.U47

gsec3.r8 rJ.o02 0.0(i6 0.o23  
i9S(e03.28 0.173 0.o(i5 2.(j51 0.008
\(]8@23.[)2 [).o5:$ o.C)(i8 0.775  
iQRar23.02 0.0+3 0.0(i8   (1.5:1o

nQ l (iu?- 1 . 1 7 [).o8:3 o.o(j8 E.23] o.2 1 7

ag 16a 1 . i7 o.050 0.r)68 0.734 o.4G:j

}'CSO 0.1 12 0.06t 210 D.027
seNtI 0.057 o.o(} 1 0.9'}5 r).3+:1

G) l\f1 5ç}.3s ' nç} l g77.77 C).281 0.054 5.183 o.001
Hç) l iP5S).3S ' dÇ:} l©77.77 o. 1 1 5 o.05EI 2.ofjo 0.039
i9 iiisr).:ss ' aç) l ír7r.7z o. [ 65 o.08.1 l.S}64 0.050
tQ l R51).3s ' ÜQ l© 77 77 Í).o3(] o.072 0,5o9  
Q2+n24.40 ' ilç}2©'88. 14 o.o 1 {) o.068 0.152 [).87t)

a92©2+.4C ' ÜQ28SS. 14 0.041] 0.066 D,746 0.+56

[g28'2+.40 ' aç]2e88. ] 4 0.062 0.066 0.938 o.3+8

ig29z+.40 * UQ2Ü 8s. 14 0.0t;7 0.0(j9 0.960 0.337



5.2 Subsistema relacionando DBP e DBPS Aplicações

5.2 Subsistema relacionando DBP e DBPS

5.2.1 Mapeamento genético

Novamente, seguimos os passos l e 2 da metodologia de Li ct al. (2006) e ana
lidamos as medidas de DBP e DBPS sob o modelo univariado (4.1) e o modelo

condicional, em que DBP atua como covariável de DBPS (4.6), de forma que os
inodclos analisados são similares aos apresentados em (5. 1), (5.2) e (5.3).

Os perfis da estatística Z,OD score de DBPS. DBPS l DBP e DBP, assim como

o perfil de z\too são apresentados na Figura 5.5, onde a linha horizontal que
corta os perfis de DBPS. DBPS l DBP e DBP, corresponde ao valor 2,5 da esta
tística J.,O/) score

Analisando a Figura 5.5, percebemos evidências dc presença de QTLs re
guiando o DBPS, isoladamente, nos cromossomos 2, 3, 4, 8 e 16. Em relação

ao DBP, nota-se evidência da presença de gTLs nos cromossomos 2 e l l. O

gráí[co de períi[ do modelo condicional DBPS ] DBP mostra QTLs nos cromos

somos 2 (em uma região diferente daquele que regula SBPS isoladamente), 3,
4 e 8. O gráfico do perfil Atoo não mostra nenhum valor acentuado, exceto no

cromossomo 2, em que tal valor se aproxima dc 1,5, em valor absoluto.

Apresentamos na Tabela 5.8 os valores da estatística do teste da razão de

verossimilhanças e as estimativas dos parâmetros dos efeitos aditivo e de do
minância obtidos nos mapeamentos univariados de DBP c DBPS. Vemos que,
em alguns casos, destacados em negrito, a condição mais favorável à aborda
gem multivariada é satisfeita. Por exemplo, o marcador R19a, localizado no
cromossomo 8, apresenta dl = 0,84 e d2 :: 5, 13. Como o coeficiente de corre
lação entre DBP e DBPS é positivo, a condição é satisfeita (pdid2 < 0). O uso
de técnicas multivariadas pode revelar ÇaTLs que não são detectados na análise

univariada dos fenótipos.
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5.2 Subsistema relacionando DBP e DBPS

Figura 5.5. Perfis da estatística LOI) score

DBPS

Aplicações

pBPSIDBP

ALOD

IS 16 1T bÇ 19 a

DBP
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5.2 Subsistema relacionando DBP e DBPS Aplicações

Tabela 5.8. Estatísticas da razão de verossin.lilhanças, estimativas dos efeitos

aditivo e de dominância para DBP e DBPS.
Cromossomo Marcador Posição

DBP

LRi a'l
DBPS

dt LR2 ab d2

5.2.2 Diagrama de caminho inicial e ajuste do modelo

Com relação ao subsistema que envolve DBP e DBPS, construímos o diagrama

inicial apresentado na Figura 5.6, onde observamos efeitos diremos dos QTLs no

DBP e alguns efeitos diretos e/ou indiretos no DBPS. Por exemplo, os QTLS lo

balizados no cromossomo 2 (Q2@23,46 e Q2@90, 14) exercem influência direta

tanto sobre D13P quanto sobre DBPS e, além disso, exercem influência indireta

em DBPS por intermédio de D13P. Assim como nos demais subsistemas, o sexo

e o peso entram como variáveis de controle dos traços de interesse.
As estimativas dos coeficientes do ajuste desse diagrama inicial são apre

sentadas na Tabela 5.9. Considerando apenas os efeitos signinlcantes, percebe

se quc: os QTLs nos cromossomos 2 (aQ2@23,46) e 4 (aQ2@52,84) apresentam
efeitos pleiotrópicos, ou seja, atuam na regulação de DBP e DBPS. Vale res
saltar que estes cromossomos também apresentaram efeitos pleiotrópicos no
subsistema SBP e SBPS. O cromossomo l l (aQI l©a5,92) agua diretamente na

regulação de DBP e, os cromossomos 8 (aça8@23,02) e 16 (dQ16@1,17) direta

mente na regulação de DBPS.
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2 1{5129 23.46 13.93 8.25 l.! l 8.20 4.78 0.55
2 1?1BG2 90,14 L.06 1.55 2.67 12.53 6.89 1.43
3 R796 19.95 2.25 2.91 2.60 L2.50 5.97 4.04

4 R514a 52.84 9,77 6.11 2,45 22.16 7.83 1.42

8 R}9a 23.02 2.00 L,77 0,84 12.67 6.15 5,13
1 ! R124(j 5.92 [1,61 5.13 1.01 L.84 2.46 1.60
16 R762 L.17 1.27 2.14 [.70 l l . l l 5,24 3.14





5.2 Subsistema relacionando DBP e DBPS Aplicações

Tabela 5.9 Estimativas do MEE do subsistema com DBPS e DBP
Variável

DBP

Preditor

a92@23.46

ógz@23.46
:lQ2@90. 14

cl92@90. 14

aQ3@19.95

clg3@ 19 .95

aQ4@52.84

clg4@52.84

aQ8@23.02

clg8@23.02

aQ 1 1 @5.92
UQ 1 ] @5,92

ag 16@ 1 . 1 7

clg 1 6@ 1 . 1 7

Peso

Sexo

ag2©123.46

ü92e23.4(i
ag2©90. 1 4
ügzeoo. l z}

Q:ta 1 9 .9s

aQ3@ 19.95

aQ4@52.84
d94@52.84
:ig8@23.02
dQ8@23.02
lgioei.i7
dQ 16@ 1 . 17

DBP
Peso

Sexo

Coeficiente

0.233

0.091

-0.099

.0.123

0.080

0.068

0.238
0.008

0.058
0.014

0.227
-0.069

0.056

0.076

0.061

0.097

0.144

.0,0(j5

.0.033

0.095
0.03Ç)

.0.0o3

0.364

0.066

0.164

.0.073

0.075

0.}58
0.300

0.006

0,171

EP

0.068

0.069

0.070

0.070

0.075
0.075

0.079

0.087

0.072

0.072

0.092

0.095

0.072

0.071

0.067

0.063

0.061

0.060

0,061

0.061

0.064

0.064

0.068

0.075

0,061

0.062

0.061

0.061

0.064

0,058

0.055

Estatística t

3.415
1.320

1.413

1.752

1.069

0.907
3.022
0.090
0.806

0.188
2.483
-0.725

0.779
1.074

0.912
1.546

2.360

1.086
.0.544

1,5(j6

o .6 ] o
.0.040
5.32o
0.878
2.668
1.188

1.222

2.597
4.708
0.103
3.101

p-valor

o.001
0.187
0.158
0.080
0.285
0.364
0,003
0.928
0.420
0.851

0.013
0.468
0.436

0.283
0.362
0.122

0.018
0.278

0.587
0.117
0.542
0.968

<o,001
0.380
0,008
0.235
0.222
0.009
<o.001
0.918
0,002

DBPS
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5.2 Subsistema relacionando DBP e DBPS Aplicações

Tabela 5.10

eDBPS.
Efeitos diremosindiretos e totais do MEE do subsistema com DBP

Caminho

:\Çl2@23.46 --, DBPS

aQ2@23.46 H DBP + DBPS

Total

iQ4@52,84 - DBPS
Q4@52.84 - DBP - DBPS

Total
aQ8i@23.02 T D13 PS

\Qi l@5,92 T DBP

iÇ) l l@5.92 -n DBP
clQ 1 6@ 1 . 1 7 + DT3PS

DBP - D13PS

a

Eíeito

0.144
0.070

0.214

0.364

0.071

0.435

0.164

0.227

0.068

.0.158

0.300

Para o subsistema com DBP e DBPS inicial, obtivemos um RMSEA = 0,064

(0,051; 0,076) e Xrelativo ' 1, 902, ambos indicando um bom ajuste do modelo.
Assim como no subsistema com SBP e SBPS, iremos tratar o desequilíbrio

de ligação e epistasia: modelando (1) as correlações entre QTLs e, (2) o produto
cruzado das variáveis preditoras X. e Xa

5.2.3 Desequilíbrio de ligação como correlação entre gTLs

Como o diagrama inicial apresenta dois QTLs no cromossomo 2. iremos cone

lacionar os efeitos aditivos c de dominância dentro deste cromossomo. A Figura
5.7 ilustra o modelo.
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5.2 Subsistema relacionando DBP e DBPS Aplicações

Tabela 5.11 Estimativas do l\4EE do subsístenaa com DBP e DBPS com cor

relação entre QTL,s

dg2@23

aQ2@90

ag2e90
IÇ3s@ 1 9

dQ3©' i9

lc94eSZ

OQ4@S2

lgSa23
ag8e2:ç
ag16@l

ugi6et
DBP
l)eso

Sexo

46

14

4

95

95

84

84

02

02

17

17

.0.063

o.093
.0.032

0,039

-0.002

0.364

0.06(j

0.164

-0,073

0.075

-0.158

0.299

0.007

0.171

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

060

0(31

062

o64

064

0(j8

075
061

0(j2

061

061

064

058

055

1.062

1.521

-0.520

0.614
.0.029
5.328
0.881

2.669
1.188

1.2:30

.2.5Ç)8

4.688
0.129

3.093

0.288
0.128

0.603
0.539
0.977
<o.001
0.378
0,008

0.2:35
0.219
0.009
<o.001
0.897
0.002
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Variável Preditor Coeficiente EP Estatística t p-valor
DBP lg2@23,46 0.232 0.070 }.335 o,001

  clQ2@'23.46 0,090 0.069 1.310 0.190

  iQ2@90. 14 0.097 0.071 1.375 0.1(j9

  Lig2a90. 1 4 0.123 o.070 1.753 0.080

  l93@ 1 9.95 0.080 0.075 L.068 0.285

  Ltgs@ l ç).95 0.068 0.075 0.904 0.366

  tg4@52.84 0.237 0.079 3.015 0.003

  dg4@52.84 0,008 0.087 0.088 0.930

  l98@23.02 0.058 0.072 0.802 0.422

  clQ8@m23.02 0.014 0.072 0.190 0.849

  ag } l@5.92 0.227 0.092 2.483 0,013

  ctQ l l@5.92 0.069 0.095 0.725 0.468

  \g 1 6@ 1 . 17 0.056 0.072 0.783 0.434

  clg 16@ 1 . 17 0.076 0.071 L.063 0.288

  Peso 0.060 0.067 0.902 0.367

  Sexo 0.097 0.063 544 0.123

DBPS ag2923.46 0.146 0.062 2.35z] 0.019





5.2 Subsistema relaclorlarldo DBP e DBPS Aplicações

Tabela 5.13 Estimativas do h4EE do subsisten-ta com DBP e DBPS, com ante

ração entre QTL,s.
\rarlável

D131

Preditor

aQ2 :a 23 .4 ti

ig2 a23.46
9z'aoo. l .}

ig2'a90. 11

l93©' 19.95

Qae 1 9.9s
IQ'!©52.8'1

iQ4©'s2.Õ4

.\Q8@23.02

tQaa2:i.02
tQ l l@5.92

9 l l {i1 5.92

:10 l (se' 1 . 1 7

CocEiclente
0.247
0.124
.0.092
,0.103

o.101
o.070
0.219
.0.0o9
0.049
0.027
0.201

-0.054

0.054

EP

0.0(j8
0.068
0.0GÇ)

o.07{)

0.074

Estatística t
3.6:33

1.822

1.328
1.474

1.3(j7

p-valor
:o.001
0.068

0.18.}
0.141

0.172
o.3.}(j

0,005
o.913
0.494

0.709

0.029
0.571

0.4.18

0
()

0
0

0
0

0
()

0
()

0
0
0
(.)

0
()

0
0
0
0
0

078

o87
071

072
092

o9'1

071

o7( )

0(57

0(3:3

073
070

073
o(j l

o5íJ

060

0G=

2.7Ç)5

.0.109
D.684

o.373
2.185
.0.5b7
0.7S9

.:3 1 !)

0.053

.0.103

0.797
1.582

1.499

0

C

0
0

0
(.)

0

0
0

0

()

C

11+

563
090
b9o
019
172

178

3S2

763

aQ2'q23.46 ' aQ2:a90. 14

iQ2©23.46 ' dq2e90. 14

tg2:P23.'iO ' aQ2@90. 1'1

t92e 2:3.1ü ' (lç}2e 90. i'l

l92@2 :3 ..1(j

:iQ2 i!,' 2 =3.4 (i

;\Q2 :0'90. 11

:l(Q2'@90.14

:lQ3@' 19.9S

1) :3íi) 1 9.95

49i@s2.a.i
Q4 (ü s2 .8'i

n98@23.02
:iQ8 23.02

aQ 1 6@ 1 . 17

dQ 1 6e 1 . 1 7
DBP

0.118
.o.o29

0.142
.0.08o
0.08o
.0.053
0.019

1.698

.0 . :3Ç)Ç)

)13PS

1.367

1.34(j

0.874
0.302
0.184
5.792o.383

0.066
0.063
.0.161
0.313
0.024
0.173
0.12G
o.076
0.031
o.Oll

0.0(51

0.06C

0.060
0.061

0.057
O.Q5'1

o.o59
(:).0(]2

0 .0(5 (')

o.063

3.018
1.084

1.041

0.002
o.278
0.298
0.007
<o.001
0.670
o.001

2 .6ÇICj
4.898
0.426

]Ç)2©23.'16 ' }iÇt2'a90. 14

aQo-@23.']6 ' (1Q2e'00. 1'1

:iQ2©'2:3.+(S ' tiQ2©Ç1)0. 1 4

l)2iB'23.+6 ' (iQ2@ 90. 1+

3.187

1.213

.0.169

0.225
0.61:3

o.8(]6

Neste caso, as medidas de ajuste analisadas forneceram os valores RMSEA

0,065 (0,054; 0,075) e Xielativo ' 1,917, também indicando um bom ajuste
do modelo.
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5.3 Subslstenaa relacionando Baseline e Captopril Aplicações

5.3 Subsistema relacionando Baseline e Captopril

5.3.1 Mapeamento genético

Analisamos as medidas de Baseline e Captopril sob o modelo univariado (4. 1)

e o modelo condicional, em que 13aselirle atua como covariável do Captopril
(4.6), seguindo os passos l e 2 da metodologia de Li et al. (2006), de modo quc

os modelos analisados são análogos aos já citados anteriormente em (5. 1), (5.2)

Os perfis da estatística LOI) score dc Captopril, Captopril l Baselinc e Base

[ine, assim como o perfi] de ALoo são apresentados na Figura 5.9, onde a ]inha
horizonta[ que corta os perfis de Captopri], Captopri] ] Base]ine e Base]ine. cor

responde ao valor 2,5 da estatística LOI) score.

O mapcamento intervalar do Captopril revela possíveis QTLs envolvidos em

sua regulação no cromossomo 4. Para o Baseline nota se evidências da existên-

cia de QTLs nos cromossomos 1, 4 c 1 1. Ao incluir o Baseline como covariável

do Captopril, o gránlco de perfil LOD score mostra um QTL no cromossomo 2
atuando nestes fenótipos. Pelo perfil do Atoo, um gTL no cromossomo 4 revela

um forte sinal na regulação do [3aseline e do Captopri].
Assim como nas análises anteriores, na Tabela 5. 14 são apresentadas as

estimativas dos efeitos aditivos e de dominância obtidos no mapeamento uni

variado, bem como as estatísticas da razão de verossimilhanças. Em negrito
destacam-se os casos em que o ajuste de modelos multivariados podem ser
mais precisos na detecção de QTLs, já que satisfazem a condição mais favorá
vel para tal abordagem.

e(5 3)
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5.3 Subsistema relacionando Baseline e Captopril

Figura 5.9. Perfis da estatística LOI) score

Captopril

Aplicações

99PtoPriljBaseline

ALOD

Baseline
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5.3 Subsistema relacionando Baseline e Captopril Aplicações

Tabela 5. 14. Estatísticas da razão de verossimilhanças, estimativas dos efeitos

aditivo e de dominância para Captopril e Baseline

5.3.2 Diagrama de caminho inicial e ajuste do modelo

Para este subsistema envolvendo Baseline e Captopril. construímos o dia-

grama de caminho inicial apresentado na Figura 5. 10. Nela observamos efeitos

diretos no Baseline, alguns efeitos diretos e/ou indiretos no Captopril c o Sexo
c o Peso como variáveis de controle desses traços de interesse. Por exemplo,
o QTL localizado no cromossomo l (Ql@89,03) exerce influência direta sobre

Baseline e, ainda, indireta sobre Captopril através do Baseline.

Figura 5.10 Diagrama de caiTlinhos do subsistema envolvendo Captopril e Baseline

a-:,.. d-. a d
\

L

' \. '

I'liga--a

d '\,

'+l Captopril

Na Tabela 5. 15, apresentamos as estimativas dos coeficientes do diagrama
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Cromossoma Marcador Posição
Baseline   Captopril 

      Lltl êfl dl   d2

  LEUlÇOSI 89.03 14.20 4.42 8,09 0.20 0.30 0.02
2 lt155 33.46 1.27 2.29 2.56 LI.91 1.99 L.48

  R514a 52.84 [4.82 7.07 0.42 0.45 0.60 0.66
1 1 R1246 5.92 L2.86 6.27 0.79 0.48 -0.15 0.58



5.3 Subsistema relacionando Baseline e Captopril Aplicações

da Figura 5.10. Observando apenas os efeitos significantes, podemos dizer
que: o QTL localizado no cromossomo l (dQl@89,03) apresenta efeito de do
minância sobre o Baseline. ao passo que o QTL localizado no cromossomo 2
(aQ2@33,4598) apresenta efeito aditivo sobre Captopril. E, adicionalmente,

nota-se um efeito do Baseline sobre o Captopril (p valor < 0, 001).

Tabela 5.15. Estio)ativas do MIRE do subsistema com [)BP e DBPS, com ante
ração entre QTLs.

As estimativas dos efeitos diretos, indiretos e totais deste subsistema são

apresentadas na Tabela 5. 16. Através dela, dota se, que o efeito de dominância

do QTL localizado cromossomo l (gl@89,03) atua diretamente no aumento

do Baseline. Este mesmo QTL atua índiretamente no aumento do Captopril,
por intermédio do Baseline. Já o QTL com efeito aditivo do cromossomo 2
(aQ2@33,46) atua diretamente na redução da pressão arterial dos animais sob

o medicamento Captopril.
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Variável Preditor Coeficiente EP Estatística t p-valor
Baselille IQ l @89.03 o.Oll 0.077 0.145 0.884

  clQ l@89,03 0.303 0.075 4.025 <o.001

  iQ2@33,46 o,oo] 0.076 0.009 0.993

  ÜQza33,46 0.13] 0.076 1.719 0.086

  E\Q4@52.84 0.15] 0.093 1.620 0.105

  clg4@52.84 0.012 0.094 0.128 0.898

  LQ 1 1 @5.92 0.147 o.101 1.458 0.145

  clg l l@5.92 0.105 0.]02 1.033 0.302

  I'eso o.oo] 0.069 0.020 0.984

  Sexo 0.068 0.069 0.991 0.322

Captopi'il aQ2@33.46 0,107 0.038 2.830 0,005

  ÓQ2e33.4(s 0.023 0.039 0.598 0.550

  aQ4@52.84 0.029 0.048 0.602 0.547

  aQ4esz.õ4 o.047 0.047 0.986 0,324

  Baseline 0.837 0.035 23.650 <o.oo]

  Peso o.100 0.035 2.876 0.004

  Sexo 0.0o8 0.034 0.237 o.813



5.4 Subsistema relacionando Hexametõnio e Captopril Aplicações

Para o subsistema envolvendo Baseline e Captopril, obtivemos um RMSEA

= 0,090 (0,072; O,108) e Xielativo ' 2, 767, indicando um ajuste razoável deste
modelo.

Tabela 5.16. Análise dos caminhos dos Ç3TLs.
Caminho Efeito

dQ lle'89,03 + Baselüae 0.303

(lgle89.03 + Baseline - CapLopri1 0.254

IQ2@33.46 - CalJtopril O. 107

Bascliilc --., Captopi"i1 0.837

5.4 Subsistema relacionando Hexametõnio e Cap
topril

5.4.1 Mapeamento genético

As medidas de Hexametõnio e Captopril foram analisadas sob o modelo uni

variado (4. 1) e o modelo condicional, em que Captopril agua como covariável do

Hexametõnio (4.6), de maneira que os modelos analisados são análogos aos já
citados anteriormente em(5. 1), (5.2) e(5.3).

Os perfis da estatística LOD score de Hlexametõnio, Hexametõnio l Captopril

e Captopril, assim como o perfil de zXLoo são apresentados na Figura 5. 1 1 , onde
o mesmo ponto de corte (valor 2,5) da estatística LOD .score foi adotado.

Através das análises de mapeamento intercalar, vemos na Figura 5. 1 1 evi
dências de QTLs regulando o Captopril no cromossoma 4. A análise do He
xametõnio não sugere QTL algum envolvido em sua regulação. Assim como o
gráfico do Atou, não mostra nenhum sinal mais evidente. Ao incluir na mode

lavem o Captopril como covariável do Hexametõnio, um QTL no cromossomo

12 parece estar envolvido na regulação desses dois fenótipos.
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5.4 Subsistema relacionando Hexametõnio e Captopril

Figura 5. 1 1. Perfis da estatística LOI) score
Hexametõnio

Aplicações

HexametõniojCaptopril

ALOD

Captopril
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5.5 Homeostase pressórica Aplicações

Tabe[a 5.].8. Estimativas do MEE do subsistema com Hexametõnio e Capto
prol

Através das medidas de ajuste RMSEA = O, 177 (O, 152; 0,204) e Xrelativo '
7, 93, temos indícios de ajuste pobre do modelo para o subsistema envolvendo

Hexametõnio c Captopril.

5.5 Homeostase pressórica

Os subsistemas foram "construídos" baseando se na proposta de Li et al.
12006) com o objetivo dc sc obter modelos mais complexos, relacionando tais
subsistemas. Nesta seção, apresentamos dois modelos, já refinados, de ho

meostase pressóríca. No primeiro modelo, relacionamos as pressões arteriais
sistólica e diastólica nas condições basal (SBP e DBP) e após ingestão de sal

(S13PS e DBPS). No segundo modelo são relacionadas as pressões basais (Ba-
seline) e as pressões arteriais dos animais sob ação medicamentosa (Captopril
e Hexametõnio). Os QTLs incluídos como variáveis peditoras nessas modcla-
gens correspondem aos QTLs estatisticamente significantes obtidos nos ajustes

dos subsistemas apresentados nas scções 5. 1 a 5.4. Tal disposição foi adorada

respeitando-se a ordem de colete dessas respostas no delineamento experimen

O objetivo, dessa fase, é realizar a modelagem no contexto global das rela

td
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Variável Preditor Coeficiente EP Estatística t p-valor

Captopril aQ4@52.84 0.127 0.079 1.6]5 0.106

  clQ4@52.84 0.144 0.07Ç) 1.830 0.067

  Peso 0.072 0.071 1.014 0.311

  Sexo 0.091 0.070 1.300 0.193

Flcxanletõnio ag 1 2©a22,7 1 0.208 0.197 1.055 0.291

  aQ 1 2@22,7 1 0.469 0.i68 2.798 0,005

  Capto])l il C).305 0.072 L.203 <o.001

  Peso r).07Ç) o.o73 1.o93 0.27zl

  Sexo o.040 [).06Ç) 0.578 0.563



5,5 Horneostase pressórica Aplicações

çoes entre as variáveis fenotípicas e genéticas

5.5.1 Sistema relacionando as pressões sistólica e diastólica

Apresentamos na Figura 5. 13 o diagrama de caminhos inicial do modelo da
homeostase pressórica dos animais submetidos a condições antes e após uma
dieta contendo sal. Na Tabela 5.19 temos as estimativas dos coeficientes do

ajuste deste modelo. Na Tabela 5.20 são apresentados os efeitos diremos, indi-
retos e totais. Nota se que os QTLs, em geral, amuam no aumento das pressões
dos ratos e são pleiotrópicos neste sistema. Por exemplo, o QTL aQ2@24,46

atum no aumento das pressões SBP e SBPS, de forma direta ou indireta. Os
QTLs que apresentam comportamento diferente dos demais correspondem ao
efeito de dominância dQ5©a63,78, que agua diretamente na diminuição dos ní

\reis da pressão sistólica pós sal (SBPS). Esse mesmo QTL, por intermédio da
pressão sistólica basal (SBP), provoca um leve aumento nos níveis de SBPS,
porém o efeito total é de uma redução (-0,036). O QTL presente no cromos
somo 16 tanabém apresenta um efeito de dominância pleiotrópico. Ele está
relacionado com uma diminuição das pressões SBPS c DBPS.

O ajuste deste modelo é apenas razoável, apresentando um RMSEA=0,097

(0,084; O,l 10) e O X:.[.,{.. = 3,063.
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Figura 5.13. Di
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5.5 Homeostase pressórica

agran-ta de caminhos inicial da honleostase pressórica da pressão
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5.5 Homeostase pressórica Aplicações

Tabela 5.19 Estimativas do MIEE inicial do sistema da homeostase pressonca
Variável

SBP
Preditor

aC92@24.46

ag4©52.84
ügseõ3.78

Peso

Sexo

aQ2@24,4(i

ag2@88. 14

aQ4952.84
aQ5@63.78

dQ5@63.78

aQ8@23,02

aQ 1 6@ 1 . 1 7

ÜQ 16@ 1 . 1 7

Peso

Sexo

SBP

:\g l lw5.92
IQ2e23.4c
a94@52.84

Peso

Sexo

ag2@23.46

aQ4@52.84

aQ8@23.02

dg 1 6@ 1 . i7

Peso

Sexo

DBP

Coeficiente
0.096
0.187
0.068

0.088

0.089

o.101

0.025

0.415
0.025

.0.059
0.221

0.037
.0.142

0.008
0.]26
0.344
0.009
0.090

0.198

0.039
o.100
0.053
0.370
0.171

,0.170

0.026

0.155
0.349

EP

0.031
0.081

0.032
0.087
0.084

0.027
0,028

0,062
0,028
0.028
o.060
0.028
0.060
0.071

0,069
0.045
0.045

0.032
0.081

0.088
0.084
0.029
0.068
0.063
0.063
0.075

0.072
0.047

Estatística t

3.053

2.317
2.112
1.009

1.069

3,674

0.895

6,645

0.900

2.135
3.715

1.300

.2.384

o.llo
1.841

7.638

0.209

2.817

2.450
0.440

1.183

1.800

5.410

2.700
.2.699

0.346
2.140
7.480

p-valor
0,002
0,021
0,035
0.313
0.285

<o.001

0.371
<o.001
0.368
0,033

<o.001
0.194

0.017
0.913

0.066
<o.001

0.835

0,005
0.014
0.660

0.237
0.072

<o.001
0.007
0,007
0.730

0.032
<o.001

SBPS

(:)
r'rl

(:''J

r"õ"'!

DBI

DBPS

100



5.5 Honleostase pressórica Aplicações

Tabela 5.20. Análise dos caminhos dos ÇI)TLs
Caminho

:\gae24.4a -q SBP
aç)4@52.84 + SBP

dQ5@63.78 - SHP

:l92«P24.46 --* SBI'S

ag2@ 24.46 H SBI' ) SBI'S

Total

aç34@52,84 3 SBPS
ag4@52.84 + SBP H SBPS

Total

ÜQse63,7s - SBPS
ÜQsa63.7a + sílp + s13PS

Total

aQ8@23.02 + SBPS

ag i6@ i. 17 - SBPS
SBP - SBPS

lg2@23.46 4 DnP
\94@52.84 + Dnl'

xQ4@52.84 -- DBPS

aQ4@52.84 DBP - DBPS

Total

aQ2@23.46 H D13P e DBPS

aQ8@23.02 - DBPS

ag 16@] . 17 - DBPS
DBP - DBPS

Efeito

0.096
0.187
0.068

o.101

0.033
0.134
0.415

0.065

0.480

-0.059

0.023

.0.036

0.221

-0.142

0.344

o.oç)o

0.198

0.370

0.069

0.43Ç)

0.031

0.171

.0.170

0.349
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5.5 Homeostase pressórica Aplicações

Nota-se na análise do diagrama inicial de caminhos que o cromossomo 2
possui dois QTLs com efeitos aditivos, muito próximos, atuando na regulação
das pressões sistólícas c diatólicas: um, na posição 24,46 cM, atuando rl&
regulação tanto de SBP, quanto na de SBPS e outro, na posição 23,46 cM,
att,bando na regulação de DBP e de DBPS. Essa pequena distância (no caso,
de l cM) separando um QTL do outro é um problema discutido na literatura,
pois leva ao questionamento se esses dois QTLs realmente correspondem a dois

QTLs diferentes, porém ligados, ou se tal efeito é devido a apenas um único QTL

agindo sobre vários traços. O problema em diferenciar dois QTLs pleiotrópicos

ligados de um único QTL pleiotrópico foi tratado em Jiang e Zeng (1995) e em
Sabadin (2008).

Para pesquisar esse problema, foram realizados outros ajustes conside
rando os efeitos individuais de cada QTL (Q2@a23.46 e Q2@24,46) atuando se
bre SBP, SBPS, DBP e D13PS e os efeitos de uma posição intermediária entre
esses gTLs (Q2@a23,96) aquando sobre esses fenótipos. Os três ajustes fome

geram resultados muito parecidos, porém, optamos por apresentar o modelo
contendo o QTL Q2©a24,46, pois apresentou o melhor ajuste dentre os três.

Apresentamos na Figura 5. 14 o diagrama de caminhos do mode]o fina] da

homeostase pressórica. Na Tabela 5.21 temos as estimativas dos coeficientes
do ajuste deste modelo. Na Tabela 5.22 são apresentados os efeitos diretos,
indirctos c totais. Nota-se que os resultados, em geral, são muito parecidos
com os do mode]o inicial (Tabela 5. 19). O efeito aditivo de Q2@24,46 aquando
sobre DBPS passa a ser significante (p valor = 0, 037).

Este modelo, ao contrário do anterior, apresenta um bom ajuste, apresen
tando um RMSEA=0,046 (0,025; 0,064) e X:.i..í,,. = 1,465. Este resultado pode
ser interpretado como uma indicação de que trata-se de um único QTL ao invés

de dois QTLs pleiotrópicos ligados.
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5.5 Homeostase pressórica Aplicações

Figura 5.14. Diagrama de caminhos da homeostase pressórica da pressão arterial

elles.9z l ,/l$.. ,,..ã\ l aze88.1q

' / {\v/l\ ,
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T

/
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5.5 Homeostase pressóríca Aplicações

Tabela 5.21 Estimativas clo MEE clo sistema da homeostase pressórica
Estatística t p-valor

2.89o 0.004
2.382 0.017
2.161 0,031
1.011 0.312
1,112 0.266
3.079 0,002
0.919 0.358
6.758 <0.001
0.875 0.381

-2.114 0,035

3.715 <0,001
1.273 0.203
.2.422 0.015

0.104 0,917
1.879 0.060
7.518 <0,001
0.060 0.953
2.539 0,011
2.447 0,014
0.453 0,651

1.233 0.218
2.091 0.037
5.393 <0,001
2.627 0.009
,2.730 0,006

0.333 0.739
2.184 0.029
7.518 <0.001

Variável
SBP

Preditor

aQ2@24.46

i\g4@s2.a4

d95@63.78
Peso

Sexo

ag2@24.46

aQ2@88. 14

aQ4@52,84

ag5@63.78

dQS@63.7S

aQ8@23.02

aQ 16@ 1 . 1 7

dQ 1 6@ 1 . 1 7

P('se
Sexo

SBP

aQ l l@5.92

ag2@24.4(i

lg4@52.84
Peso

Sexo

aQ2@24.46

aQ4@52.84

ag8@23.02

(iQ 1 6@ 1 . 17

Peso

Sexo

DBP

Coeficiente
0.205

0.191
0.069
0.087
0.092

0.179
0.026

0,419
0.02'}
.0.059

0.220

0.036

.0.143

0.007

0.128

0.338

0.003

0.182

0.197

0.040

0.104

0.129

o.368
0.166

.0.171

0.025

0.158

0.349

EP
0.071

0.080

0.032
0.087
0.083

0.058
0.028
0.062
0.028
0.028
0.059
0.028
0.059
0.071

0.068
0.045

0.046
0.072
0.081

0,088
0.084
0.062
0.068
0.063

0.063
0.074
0.072

0.046

SBPS

DBP

DBPS
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5.5 Homeostase pressórica Aplicações

Tabela 5.22 Análise dos caminhos dos ÇI)TLs
Caminho

êt92l®24.46 + SBP
ag4@52.84 + SBP

ÓQS© 03.78 --, SBP

:lÇ)2(@24.46 + SBPS

aQ2@24.46 H SBP H SBI'S
Total

a94@n52.84 > SBPS

g4@a52.84 + SBP -+ SBPS
Total

dQse63.7s - SBPS

clQ5«?63.78 H S13P - SllPS

Total

ag8@23.02 + S13PS

óg 16W 1. 17 - SBPS

SBP - SBPS

ag2«ü24.46 -+ 1)BP

llg4es2.84 --* 1)Flí'

a94@52.84 - DBPS

aQ4@m52.84 H DBP + D[3PS

Total

Q2@24.4õ + Di31' H DBPS
IQ8©23.02 - DBPS

dO 16e' 1. 17 - DBPS

[)BP - DBPS

Efeito
0.205

0.191

0.069

0.179

0.069

0.248

0.419

0.065

0.484

-0.059

0.023

-0.036

0.220

.0.143

0.338

0.182

0.197

0.368

0.069

0.437

0.064

0.16(j

.0.171

0.349

5.5.2 Sistema relacionando as pressões sistólica e diastólica
sob o uso de medicamentos

Apresentamos no Gráfico 5.15 o diagrama de caminhos do modelo final da
homeostase pressórica dos animais submetidos a medicamentos. Na Tabela
5.23 temos as estimativas dos coeíicientes do ajuste deste modelo e na Tabela

5.24 os efeitos diretos c indiretos. Nota se que o QTL dQ l @89,03, localizado no

cromossomo 1, possui efeito dc dominância atuando diretamente no aumento
do Baseline, enquanto o efeito aditivo do Ç)TL aQ2@a33,46 agua na diminuição
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5.5 Homeostase pressórica Aplicações

do Captopril. Q Baseline exerce influência sobre o Captopril, que por sua vez
está relacionado com o Flexametõnio. Este modelo possui um bom ajuste.

Figura 5.15. Diagrama dc caldinhos da honaeostase pressórica sob medicamentos

Captopril Hexa mataria

Tabela 5.23. Estimativas do MEE do sistema da homeostase pressórica sob
medicamentos.

Variável Preditor Coeficiente EP Estatísticat p-valor

106

Baselinc clg l@89.03 0.330 0.077 4.295 <o.001

  Peso 0.023 0.089 0.259 0.795

  Sexo 0.083 0.088 0,943 0.346

Capto])!'i11 .iQ2@33.46 0.105 0.038 2.753 0.006

  Baseline 0.847 0.034 24.894 <o.001

  Peso 0,094 0,044 2.143 0.032

  Sexo 0,009 0.044 0.2] 0.833
Hexailaetõiiio Caplopi il Í).:305 o.073 F.167 <o.ool

  Peso 0.088 o.oç)l C).965 o.3:+5

  Sexo 0.05Ç) o.088 0.662 o.508



5.5 Homeostase pressórica Aplicações

Tabela 5.24. Análise dos caminhos dos QTLs
Caminho

ÜQie89.03 + Baseline
ag2@33.46 4 Captopril

dglW80.03 + Baseline - Captoplll

d91(989.03 } Baseline + Captnpríl + Hex2tnieLõnio

aÇ)2@33.46 : Captopril > 1 lexan)etõrlio

Baseline --, Captopril

Ca!)topa'il --' Hexanletõnio
Baseliite --- Captopl'il --, Hexainetõnio

Efeito

0.330

.0.105

0.279

0.085
.0.032

0.847
o.305
0.258
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Capítulo 6

Considerações finais

Neste trabalho. o objetivo principal foi explorar a flexibilidade do MICA no
mapeamento genético. Em particular, como motivação, consideramos o mapa
amento do sistema pressórico. Os modelos foram construídos de forma super

visionada, scgtmdo o método proposto por Li et al. (2006). Inicialmente, foram

realizados mapeamentos genéticos univariados condicionais e não condicio
nais com o objetivo de detectar QTLs reguladores dos fenótipos de interesse.
O passo seguinte envolveu a construção de diagramas iniciais de caminhos,
segundo critérios de avaliação da estatística LOD score dos modelos condicio
naif e da medida Z\too. proposta em Li et al. (2006). Avaliamos e refirlanlos os

modelos definidos pelos diagramas de caminho, por meio de MEE, apresentado

no capítulo 3.
ICm geral os resultados indicaram QTLs com efeitos pleiotrópicos, atuando

em dois traços simultaneamente. Na análise do subsistema relacionando SBP
e SBPS, encontramos QTLs nos cromossomos 2 (efeito aditivo), 5 (efeito adi-

tivo), 8 (efeito aditivo) e 16 ((efeito de dominância) aquando na regulação do
SBPS. Encontramos também QTLs pleiotrópicos nos cromossomos 2 (efeito de

dominância), 4 (efeito aditivo) e 5 (efeito de dominância) atuando na regulação,

tanto de SBP, quanto de SBPS.
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Considerações finais

Estes fenótipos foram analisados em outros tl-abalhos de forma univariada
ISchork et al., 1995), e através de outras técnicas multivariadas alternativas

Isolei et al., 2006; Duarte, 2007). Comparando com esses trabalhos, obti-
vemos conclusões concordantes, contudo corlseguimos caracterizar melhor a
rede de regulação. Exceto para o cromossomo 5, os demais efeitos pleiotrópi

cos não foram diagnosticados por navio das análises realizadas por Soler et al

12006) e Duarte (2007), o que caracteriza a utilidade do MEE ao problema do

mapeamento. Mais que isso, encontramos não apenas quais QTLs estavam

envolvidos na regulação de tais fenótipos, mas também especificando o papel

de cada efeito genético (efeito aditivo e/ou de dominância) nesta regulação.

Na análise do subsistema envolvendo DBP e DBPS, encontramos resulta
dos similares ao do subsistema anterior. Os cromossomos 2, 4, 8, ll c 16

estão envolvidos na regulação destes traços. Em particular, os cromossomos 2

e 4 apresentam efeitos pleiotrópicos, aquando em DBP e DBPS. Todos os QTLs

detectados atuam no aumento das pressões, soam no instante pré sal, ou no
pós sal, exacto o QTL presente no cromossomo 16, cujo efeito de dominância
está relacionado com a diminuição dos níveis de DBPS.

Na modelagem dos subsistemas das pressões sob o efeito de medicamen
tos, encontramos um Ç)TL com efeito aditivo, no cromossomo 1, atuando na
regulação do Bascline. O cromossoma 2 (QTL com efeito aditivo) está relaci-

onado à uma diminuição dos níveis de Captopril, quando este é condicionado
pelo Baseline.

Na análise do subsistema envolvendo Captopril e Hexametõnio, o cromos
como 4 atua na regulação do Captopril, e o cromossoma atua na regulação do
l lexametõnio .

Ao construir os modelos maiores, de homeostase pressórica, em geral os

mesmos efeitos detectados nos subsistemas aparecem regulando os fenótipos,

porém, apresentando efeitos pleiotrópicos. Também é possível visualizar o fun

cionamento da rede de regulação.
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Considerações finais

Com esta aplicação, mostramos que o MEE oferece muitas vantagens na
análise de dados genéticos. E possível modelar efeitos, que as técnicas tradi
cionais de mapeamento não permitem - pelo menos não símultarleamente, os

efeitos de epistasia, de desequilíbrio de ligação c dc pleíotropia. Além da pos
sibilidade de sc estimar os efeitos diretos e indiretos que QTLs exercem sobre
os fenótipos. Porém, esta análise possui uma forte natureza exploratória. Não
existem muitos testes implemerltados, e a literatura, em geral, explica que o
foco destes modelos não é testar efeitos individuais, mas, sim modelar um con-

texto global em que as variáveis estão inseridas. Outra dificuldade é que esse
tipo de modelagem requer grandes amostras. Problemas com dados faltantes

também são comuns, pois prqudica o processo de estimação do modelo. Em
genética, em par'ticular, isto torna se um problema sério pois a gcnotipagem dc

marcadores é um processo caro e trabalhososo e pode não ser possível obter
os genótipos de todos os marcadores. Como alternativa, poderia se lançar mão

do uso de imputação de dados.

Esta técnica também requer um trabalho conjunto entre estatístico e pes
quisador, de forma mais intensa do que geralmente ocorre na prática.

Não foi dada uma formulação com o detalhamento "merecido" à modela
gem da interação como correlação (ou locos em desequilíbrio dc ligação), nem

à interação erltre locos (epistasia). Por trás desses efeitos, está o fato de que
a interação como o produto cruzado entre efeitos aditivos e de dominãrlcia são

tratados como variáveis genéticas com efeitos fixos e no desequlíbrio de ligação,

modelada por meio da correlação ente locos genéticos, as variáveis genéticas
são tratadas como efeitos aleatórios.

I'al abordagem da interação pode ser explorada em trabalhos futuros dc

mapeamcnto gerlético, assim como utilizar o MEE para realizar o mapeamento
genético, sem a necessidade de sc utilizar técnicas intermediárias para detectar

os QTLs.

110



Apêndice A

Banco de dadose obtenção de,Xcze

xa para posições específicas

As tabelas a seguir mostram a organização dos dados deste trabalho. Na Ta
bela A.l, temos os dados das variáveis fenótípicas. A Tabela A.2 informa a
quantidade de marcadores moleculares genotipados em cada um dos 21 cro

nlossomos dos ratos. A Tabela A.3 mostra a localização de cada marcador, em
cM. e o genótipo correspondente de cada animal. Esses genótipos são codifica

dos, e seus significados podem ser vistos na Tabela A.4.
Considerando todos os QTLs mapeados para os fenótipos estudados, apre

sentamos nas Tabelas A.5 a A. 18, os valores estimados das variáveis predi
toras, .V.: e Xa, associadas aos coeficientes a e d, em termos da fi'ação de
recombirlação, de acordo com Haley e Knott (1992). Nessas tabelas, têm sc
as distâncias citogenéticas entre dois marcadores rlanqueadores e frações de
recombinação correspondentes. Com essas informaço'es e com o auxílio da
Tabela 4. 1 , obtemos tais valores.
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Banco de dados e obtenção de X« e .\'./ para posições específicas

Tabela A.l. Formato do dance de dados fenotÍDicos dos 221 animais

Tabela A.2. Quantidade de marcadores enl cada cromossomo

Cromossoma Número de marcadores
1 15
2 23
3 18
4 14
5 12

8 10
9 5
10
1 1

12
13
14

15

8

5

8

6

7

2
5

4

9
2

16
17

18
19

20 3
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Animal Sexo Peso Baseline DBP Traço 23

l   280 122 117 mlssinçl

2 0 219 126 104 rntssiraçt

3   218 126 102 rntssing

219   200 116 103 S314

220   210 124 104 2338

221   200 124 104 7128



Banco de dados e obtenção de X« e X./ para posições específicas

Tabela A.3. Localização dos marcadores moleculares e dados genotípicos

R5538
distância 2a
arlimal l l

animal 2 2

R735
36 19

0
l

M armadores
R589
63 76

MCW4AICATA
83 02

0

animal 221 2 2 2

Tabela A.4. Códigos utilizados nos dados genotípicos

Genólipo do marcador

Aa

Código
2

l

0

12

10

l

aa
A-
a-

Tabela A.5 Valores preditos de .V. e .Y.z para o Ç]TL associado à regulação
do SBP, situado na posição 77,77 cM do cromossomo l e flanqueado pelos
marcadores R 1 30 1 e R2 1 4

Genotipo

b.b.b.a
AAaa
b.a.b.b.

aaAA

Hale\' & Knott
AIAl8181
AIA18182
AIAl8282
AIA28181
AIA28}82
AIA28232
A2A28}81
A2A28182
A2A28282

C.t;:Í''CC Q e ljS :C.:

Xa

D.CCCGC936

O.OCQOCOCQ

.0.00000935

C.00C0093S

C.OQCDC000

,0.0C000935
C} .0COi)C93 5
c.cocccoco
.o.ocecc936

Xcl

O.SCCGCCCD

0.1250DCC0
O.SOQOOCOC

Q.SG000GCO

0.257S125C

D.50CCCQCC

0.125000C0

0.SODe0000aaaa
cdlfi::=Çgc i(:(àc. de H le / \rct

113
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Banco de dados e obtenção de X e X.l para posições específicas

Tabela A.6. Valores preclitos de .X. e Xa para o QTL associado à regulação do

Baseline, situado na posição 89,03 cM do cromossomo l e flanqueado pelos
marcadores LEUl<OS l e MYI.2G

Genotipo

b.b.b.a

b.e.b.b..

AaAa

Haley & Knott
AIAIBIBI
AIA18182
AIA18282
AIA2B131
AIA28182
AIA28232
A2A28181
A2A2Bl32
A2A29282

b3t'tc Je J da:

Xa
D.976$7575

0.97687166

0.97686756
C.0DC0041il}

D.00CCOC00

.o.eoocD41c

.0.97686756

.0.97687166

.0.97687575
:c.Jific=Çàc~ J e H =

xd
0.02285688

0.COS71622

0.02286489
0.977'13912

0.48S67343

D.97713912
C.022S6499

D.OQ571622
0.02285688

Fr sc c íe ( c'T:ti.'

e? J 7D:D0

m4. 0. D.0111.$ú&

C.4$$SSS.l:a.eÊ33:33 :

aaAA
aaAa
aaaa

JificsÇI

Tabela A.7. Valor-es preditos de .X'., e .V.z para o QTL associado à regulação do

SBP e SBPS, situado na posição 24,46 cM do cromossomo 2 e flanqueado pelos
marcadores R5 129 e RI 55

Genotipo

b..b.b.a.

AAaa

b..ab.b.

Aaaa
aaAA

aaAa

Haley & Knott

AIA181SI
AIA18182
AIA18232
AIA28181
AIA28132
AIA282B2
A2A28181
A2A28182
A2A2B282

b = r,[c Je J :dc,:

Xa

0.D000S234
C.00CCG602

.Q.OD004029

0.CCC04632
o.oocccooc
.0.0COD4632

D.0DOC4C29

.O.OCCQ06D2

.D.0D00S234

Xcl

o.scoocooo
0.125CCDC0

D.SCC00000

Q.soccGceo
0.257S123Q

0.50COCCC0

0.SGOQCCCD

C.1250CCGO
0.S000QGCI)aaaa

JiÜi(:(!c I'' :cüific:çãc J H=le'y = Xnç.tt
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Banco de dados e obtenção de X. e .Va para posições específicas

Tabela A.8 Valores preditos de .X,. c X,/ para o QTL associado à regulação
do DBP, situado na posição 23,46 cM do cromossomo 2 e flanqueado pelos
marcadores R5 129 e RI 55

Genotipo

A-Ü.a 3

AaAa
Aaaa

aaAa

Haley & Knott
AIA18181
AIAl8182
A IÂ182B2
AIA28181
AIA2BIB2
AIA28282
A2A28181
A2A28182
A2A282B2

b.:r cc.0e :j: Jc:

Xa

0.0C00SC77
O.QeOC:U50

0.00003S23

0.0eOCC627

0.0000G000
0.0C000627

0.00003S23
.o.oooo=yso
.O.OCOOSQ77

dific:eãe de

xd

0.5COCCGOC
D.12500000

D.5CCG000Q

0.5CCCGCC0
C.2578125D

D.5CGCeeCQ

D.SDillCDC10Q

D.12SOCDe0

D.50CDCeOC

$ific :Çlc. c

Tabela A.9. Valores preceitos de .V. e Xa para o Ç)TL associado à regulação do

Captopril. situado na posição 33,46 cM do cromossomo 2 e flanqueado pelos
marcadores RI 55 e R382

Genotipo

b.b.b.a

AaAA
AaAa
Aaaa
a.aAA

Haley & Knott
AIAIB181
AIA18182
AIA18282
AIA28131
AIA28132
AIA28282
A2A2Bl81
A2A28182
A 2A28282

E-3r cc Je ds ]c:

Xa
0.01977691

D.OOC32S70

.0.01911952
0.019zUS21

D.00CeCOCC

.C.01944821
0.019119S2

.0.00D32870

.G.01977691
fi(scSc. de 3le

D

D

D

0
e

0
D

0

C

xd

499SC:}44

!25C48S6
49981722

499S1094

257907S7

49981094
49981722

125CJ886

499SC:}44

Di:
0.=$3$:S.$:C33:3;

:.3133=Ü)3 3.=3:ã3SSS

:7€,3:,:€3 C.=33:;S:l:i

açà c, re: c.'r tir sçà

aaaa

cd iac sç : 'cc:d
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Banco de dados e obtenção de .V e .V.í para posições específicas

Tabela A. IO Valores preditos cle X., e .Y.l para o Ç)TL associado à regulação
do SBPS, situado na posição 88,14 cM do cromossomo 2 e llanqueaclo pelos
marcadores FIBG2 e R520

Geilotil)o

b.b.b.a.

b.ab..b.

AaAa
Aaaa

Haley & Knott
AIAIB181
AIAIBl82
AIA18282
AIA28181
AIA28182
AIA28282
A2A281BI
A2A28182

A2A2B282
r:c t::n(c de da óo:

Xa

D.OODGDD05

0.0ilC)00CC0

0.00COC005

0,0COC0005

C.0CGOC00C
.0.0DC00005
D.00CCC005

0.De0000C0

.0.0COCCOC5
a

x(]

D.5COCCC00
D.12SOCi300

o.scooocoo

0.SCDCCCCO

D.257S}2S0
D.SOD000DQ

0.5CDCCCOC

0.125C000C

0.500CCCC0

Diltin:is :r: ç} c re(c nltin:çlc,

C.S=})33:<m 2 1.4€;3

n 1 3 .0C$$3)33 :. S=3D3'Â

n-. : 8.3S3 : C,933 :.&33$33$

aaAA

aaaa
cc jifi:3cSç 'ccdific:;ga de :le\

Tabela A. l l Valores preditos cle .X e .V./ para o Ç]TL associado à regulação

do DBPS, situado na posição 90.14 cM clo cromossomo 2 e flanqueado pelos
marcadores FIBG2 e R520

Genoti }) o

AAAa

AàAJ\
AaAa
Aaaa

Haley & Knott +:
AIA18181
AIA13182
AIA18282
AIA231BI
AIA28132
AIA28282
A2A2B131

A2A28}82
A2A28282

rc t3rcc de i3aa:

Xa

0.00C00280

0.QCCCDC00

D.OCOOD2SQ

0.0CCC02S0

C.000CQCe0
.0.0COC02S0

0.0000C2$0

o.ooooocco

.0.CCCC0280
odifi{ 3

0

0
D

C
D

0

0

C

0

Xcl

12500eGO
500COGC0

5DCCCC00

2S7S1250
SCGCOOeO

12SCCOCC

5CCQQCODaaaa
cdific= c

aaA

ã c; ae H=1.

116

  r ; c r ccrncir;:ç :

mB b.39]5)303  



Banco de dados e obtenção de .X e .X./ para posições específicas

Tabela A. 12 Valores preditos de X. e .Va para o QTL associado à regulação
do DBPS, situado na posição ]9,95 cM do cromossoma 3 e fjanqueaclo pelos
marcadores R796 e CARO }

Tabela A. 13 Valores preditos de X. e .Y,/ para o QTL associado à regulação
do Baseline. o SBPS e DBPS, situado na posição 52,84 cM do cromossomo 4 e

flanqueado pelos marcadores R5 14a e TGFAA

Genotipo

b.b.b.a

AAaa
b.ab.b.
AaAa

Haley & Knott
AIAl8181
AIA18182
AIAIB282
AIA2Bl91
ÁIA28182
AIA23282
A2A23181
A2A28182
A2A28282

b=f'':( : d : ó ::

Xa
0.04931175

D.CG2d2433

Q . O:1-44 6309

Q.046S8742
O.OQOQeOCO

0.04688742

0 .C.Í:U 6309
.0.0D242433

.0.04931175
Jific=;Êc.d € }1=le./ 2.

Xcl

C.4987S418

0.12S30261

D.499011S2

0.49890372
D .25S:y 311
C.4989D372
0.499DllS2
D.!2530261
0.49S7$41S

Aaaa
aaAA

aaaa
c JiÜic=clc r .FC::

117

Dl:tirei ;r3ÇÊc reco nibin: Çlc

mB :6.79S300a=

=1337?79

='i:Çi rCi3 ;r 3c Íc, re =c n- [.ir : ; âc

   

Genotipo :' flaley & Knott Xa Xcl

AAAA AIA18181 D.97SOdH61 D.02171437
AAAa AIA18182 D.9780zH61 D.ODS428S9

AAaa AIAIB282 D.97S04461 Q.02171437

AaAA AIA281i31 D.COCCOCC0 0.$7S28563
AaAa AIA2BIE32 D.GGGCOCCD D.48B15755

Aaaa AIA2S282 D.QDOOCOGO 0.97B2S563

aaAA A2A281í31 0.97$04461 D.02171437
aaAa A2A231ç32 0.97S04461 0.00S42S59

aaaa A2A28282 D.97S04461 C.02171437
;:jifi :: ;ic: n E.:f :c 5 d: c$ific:(Ê= ; lê« ü hlr=



Banco de dados e obtenção de X e .X'.l para posições específicas

Tabela A. 14 Valores preditos de X. e Xa para o Ç3TL associado à regulação
do SBPS, situado na posição 63.78 cM do cromossomo 5 e flanqueado pelos
marcadores R589 e R37 1

Genotipo+:

b.b..ka.

AAaa
b.ab..b.

AaAa

Haley & Knott
AIA18181
AIA18182
AIÁ18282
AIA28181
AIA28182
AIA282B2
A2A28161

A2A28182
A2A28232

Xa

0.9SC00269

Q.98D00265

C.98DC0262
D.00000C04
o.ooococoo

.0.00CC0004

.0.980G0262

.0.98CD0265

.0.98GQ0269
dia::Çãc 3€ slev ã. K-

Xcl

0.01979736

B.0C494936

0.01979744
0.98020260
0.49011445

C.9802026G

0.0197S744
0.00494936

0.01979736

aaAA

cüifiC:Çãc' r:c: t :i'cc, de d:dc

Tabela A.15. Valores preditos de X. e Xa para o Ç?TL associado à regulação do
SBPS e o DBPS, situado na posição 23,02 cM do cromossomo 8 e flanqueado
pelos marcadores R19a e R850

(3enotipo

AaAa
Aaaa
aa.>.N
aaAa

Haley & Knott
ÂIA18131
AlAl8182
AIA13282
AIA28181
AIA28182
AIA28282
A2A2Bl81
A2A28182
A2A23282

,c ber cc: .:i d : dc::

Xa

0.9993Dle4

C}.9998ilCC2
D.9997989$

0.00000103

D.0DCGCCD0

.O.OGOD0103

.0.99979899

.0.999SC002

.C.999801C4

xd
0.00Cl9S94

0.CC00S025
C.00020099
0.99980QC4

D.S0246756

0.999S00C4
0.DC02C099

0.00005025

0.0C019894
c óific:Çàç. 'cc:Jifi ( c d bale.r & K att
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Banco de dados e obtenção de X e X.l para posições específicas

Tabela A. 16. Valores preditos de .Y. e X,/ para o QTL associado à regulação do

Baseline e DBP, situado na posição 5,92 cM do cromossomo 1 1 e flan(lutado
pelos marcador-es R1246 e R561

Genotipo

â.AAa

b.a.b..b.

AaAa
Aaaa

aaAA
aaAa

Haley & Knott
AIA18181
AIA18182
AIA18282
AIA2B131
AIA28182
AIA23282
A2A281BI
A2A28182
A2A282B2

Xa

0.98042C97
C.97999823

0,97957549

D.00042274

o.oocooccc
.0.00C42274

.0.97957549

.0.97999S23

.C.98C42Q97

D

0

0

D

Q

0

D

0

0
&

Xcl

D1938736
D05D5458

D2021S93

9S01981S

SQCS7667
98019SIS

02D21S93

CDSOS458

C1938736

dific= ;âc r,c; t:.: n-:c- J e :J: J:.:

aaaa

'cc.Jific:Çêc. 3e H:le:

Tabela A. 17 Valores preditos de X,, e .Ya para o QTL associado à regulação
do Hexametõnio, situado na posição 22,71 cM do croiiiossomo 12 e flanqueado

pelos marcadores PAI IAA e HSP

Genotipo
F-..b.b,.>..

b.b.b.a.

AAaa
b.ab.h.

Aaaa
aaAA

Haley & Knott
AIA18181
AIA18182
AIA18282
AIA28181
AIA28182
A IA2B292
A2A2Bl81
A2A28182

A2A2B282

Xa

0.99Q0397S

C.97543267

0.96C825S5
0.D1460711

O.DDOGOQ00

.0.01460711

.0.96Q825S5

.C.97543267

.D.99C03973

xd
O.Q0991Q62

0.0107178C

D,C3840713
0.97562776

0.7S701737

0.97562776

0.03S4C713
0.0107178C

D.00991C62
:ç,jifi{3.;g c r c: E : reç se 3.J : ídift( 3çãc: de HS ley ã Rnç [t
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Banco de dados e obtenção de X e .Y.í para posições específicas

Tabela A. 18 Valores preditos de X. e .Ya para o QTL associado à regulação
do SBPS, situado na posição 1, 17 cM do cromossomo 16 e flanqueado pelos
marcadores R762 e R220

Geiloti})o

AAaa
b.e.b.b

Haley & Knott
AIA18181
AIAl3182
AIA18282
AIA281BI
AIA23182
AIA282B2
A2A28181

A2A23182
A2A28282

b : n -:c de :j : ,jc :

Xa
D.9SOD0716

0.9$0D0263

D.97999814

0.000004SI

.O.OODDC451

.C.97999814

.0.9SOC0265

.0.9SCOQ716
:cdifi::cêc. de H :le./

Xcl

O.Q197929S

D.0C495Cé6

0.01980182

Q.98020260
0.49Q22519

D.9S020260

i).0198CIS2

D.0049S046
0.01979298

Bi=tà r (ia
r'f= Ç :

C. $= 333:e ?n4 0.0'131 3:03 â

n':

t: ir' SÇã c

AaAa

aaAA

aaaa
K.dtfi : Éc
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