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RESUMO 

 

A seleção genômica, aplicada em bovino em associação à produção de leite é uma 

inovação estratégica na pecuária nacional, e que poderá se tornar uma ferramenta 

prática importante para a atividade. Estudos de Associação Ampla do Genoma 

(GWAs) caracteriza-se como uma estratégia que envolve o uso de painéis de 

marcadores moleculares distribuídos por todo o genoma, selecionados para a 

identificação de regiões dos cromossomos associadas com um fenótipo de 

interesse. O objetivo deste estudo foi aplicar a estratégia de GWAS para a 

característica de lactação total ajustada em 305 dias de vacas Girolando. 

Inicialmente, foram genotipados 404 vacas Girolando que após procedimento de 

controle de qualidade resultou em um total de 337 indivíduos e 45.622 marcador. O 

GWAS resultou em 52 SNPs associados a lactação ajustada em 305 dias. Destes, 

23 SNPs apresentaram-se ligados a genes conhecidos e somente 3 SNPs estão 

ligados aos genes NUB1, SLC24A2 e DGAT1, descritos relacionados a lactação em 

bovinos. Os demais SNPs não apresentam relações descrita na literatura a lactação 

em bovinos. Para o QTL de produção de leite (MY), dos 52 SNPs, foram 

identificados 14 genes ligados ou próximos a 1Mb de distância do SNP marcador. 

Em particular, o SNP ARS-BFGL-NGS-414 associado ao QTL de lactação bovina, 

constituído de aproximadamente 47,9 Mbp localizado no BTA19 está localizado 

muito próximo do gene GH1 (Hormônio do Crescimento 1), comumente aceito como 

gene causal para o Lócus de Caráter Quantitativo (QTL) de produção de leite, 

afetando principalmente o rendimento em litros e componentes sólidos do leite. 

Dessa forma, nossos dados sugerem que os genes NUB1, e SLC24A2 poderiam ser 

considerados como genes candidatos para ajudar a explicar a produção de leite em 

animais da raça Girolando, assim como os genes DGAT1 e GH1, são considerados 

como valiosos marcadores preditivos a serem adicionados à seleção genômica do 

gado leiteiro em programas de melhoramento.  

 

Palavras Chave:  GWAs, Raça composta, Heterose, SNP, DGAT1.  
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ABSTRACT 

 

Genomic selection in a dairy cattle breeding is a new strategy in national livestock. 

Genome wide association study (GWAS) is known as a strategy that involve the use 

of molecular markers panels distributed throughout the genome which are selected 

for the identification of chromosomal regions that are important for the interest traits. 

The aim of this study was apply the GWAS strategy for 305-day milk yield in 

Girolando cows. We did the genotype from 404 Girolando and after quality control 

analysis remained 337 individuals and 45.622 markers. The GWAS analysis resulted 

in 52 SNPs associated to 305-day milk yield. Of these, 23 SNPs were linked to 

Known genes and only 3 SNPs were linked to NUB1, SLC24A2 and DGAT1 genes 

that already were associated with cattle lactation. The other SNPs have no 

relationships described in the cattle lactation literature. In addition, the milk 

production QTL analysis resulted in 52 SNPs and 14 genes linked or close to 1Mb of 

the SNP marker. The ARS-BFGL-NGS-414 SNP on BTA19 at 47.9Mbp is located 

near to GH1 gene. This gene is commonly accepted as causal gene for Quantitative 

Character Locus of milk production mainly affecting the yield in liters and solid milk 

components. Thus, our data suggest that NUB1 and SLC24A2 genes could be 

considered as candidate genes to understand the milk production in Girolando breed. 

Like this DGAT1 and GH1 genes are valuable predictive markers to be added to 

genomic selection of dairy cattle in breeding program.  

 

Keywords: GWAS, industrial Crossing, Heterosis, SNP, DGAT1. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil tem o maior rebanho bovino comercial do mundo. Com efetivo de bovinos 

registrado pela Pesquisa da Pecuária Municipal para o ano de 2014 de 215,3 milhões de 

cabeças em todo o território nacional. O censo incluiu os animais destinados tanto à 

produção de carne quanto à de leite. O país foi o sexto maior produtor de leite do mundo, 

crescendo a uma taxa de 8,9% ao ano, produzindo 66% do volume total de leite no 

MERCOSUL (IBGE, 2014). 

O Valor Bruto da Produção Agropecuária em 2014 foi de 444,8 bilhões de reais. 

Destes, aproximadamente 159,7 bilhões de reais foram obtidos com o comércio de 

produtos pecuários, dentre esses, o leite obteve posição de destaque, correspondendo a 

38,5 bilhões de reais (IBGE, 2014; MAPA, 2014). O leite está entre os seis primeiros 

produtos mais importantes da agropecuária brasileira. O agronegócio do leite e seus 

derivados têm cumprindo papel relevante no suprimento de alimentos e na geração de 

emprego e renda para a população em todo o território nacional (CNPC, 2011). 

A produção de leite é um fenômeno biológico complexo, correspondendo a 

característica fenotípica quantitativa. As características qualitativas diferem das 

quantitativas, pois seus atributos variam em escala contínua. O grande espectro de 

variação para características quantitativas deve-se à quantidade de genes envolvidos na 

sua expressão, que se reflete na ocorrência de vários genótipos na população e, 

consequentemente, de diferentes manifestações fenotípicas, todas sujeitas a um efeito 

significante do ambiente na produção do rebanho. Em conjunto, o genótipo e o ambiente 

adicionam variabilidade na manifestação fenotípica da característica (TEODORO et al., 

2001). 

Segundo Costa et al. (2001), os ganhos genéticos das populações de bovinos em 

um sistema de melhoramento clássico são dependentes da eficiência de predição dos 

valores genéticos dos indivíduos candidatos à seleção. A aplicação de programas 

tradicionais de melhoramento genético baseado no conceito da Diferença Esperada da 

Progênie (DEP) permite indicar o valor genético de um animal transmitido a seus filhos. 

Assim, é possível predizer com até 30% de chance de acerto que uma vaca com cerca de 

20 meses irá produzir aproximadamente 10 litros de leite a mais por lactação do que outro 

animal da mesma idade e raça (SEATON et al., 2002). 

Por muito tempo, o uso de marcadores moleculares baseados em polimorfismo de 

nucleotídeo único (SNP: do inglês Single Nucleotide Polymorphism) nas diversas áreas 
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científicas esteve limitado devido a restrições tecnológicas (DAETWYLER et al., 2008; 

DAW et al., 2005). Um dos principais resultados do sequenciamento de genomas inteiros 

foi à identificação de milhões de variações do tipo SNP, o que promoveu uma mudança 

radical nos últimos anos na geração de novas tecnologias e ferramentas para a 

genotipagem de SNP, em grande escala (CAETANO, 2009). 

O grande número de marcadores moleculares para o mapeamento de doenças 

complexas em humanos provocou uma corrida para o desenvolvimento de plataformas e 

metodologias que permitissem a genotipagem de um maior número de SNP pelo menor 

custo. Em geral, as plataformas se baseiam na genotipagem de SNP em microarranjos. 

Ao analisar os dados dos microarranjos também é possível estimar as variações no 

número de cópias (CNV: do inglês Copy number variation) no genoma (CAETANO, 2009; 

MCCARROLL et al., 2005).  

Avanços importantes têm sido alcançados nos estudos genômicos com o uso de 

chips de SNP (SNP chip) de alta densidade, com plataformas já disponíveis para a 

detecção de milhares de SNP simultaneamente. Estes chips permitem a varredura do 

genoma de um indivíduo, a um custo menor e de maneira mais rápida, comparado às 

resoluções de análise de outras técnicas e metodologias (COUTINHO et al., 2007). Chips 

de genotipagem de alta densidade já foram gerados e validados para humanos, bovinos, 

ovinos, equinos, suínos e caninos, contendo em média cerca de 50 mil SNPs (MELIA et 

al., 2014). No entanto, há uma profusão de chips desenhados e planejados com elevada 

densidade de marcadores, que propiciam uma maior resolução de análise genômica (Patil 

et al., 2015). 

No setor produtivo da pecuária, a genética molecular tem se tornado uma 

ferramenta indispensável para se maximizar a produção e promover o sucesso da 

atividade. O recurso genético maximiza a eficiência econômica, reduzindo custos de 

produção e elevando a produtividade em um rebanho, potencializando a taxa de desfrute 

e a rentabilidade ao produtor (TALHARI, 2003; MAHDI et al., 2011).  

As plataformas atuais oferecem microarranjos produzidos tendo em mente a 

análise de variações estruturais ao longo dos genomas. Variações estruturais foram 

relatadas em primatas, cães e aves (GURYEV et al., 2009). Os sistemas baseados em 

microarranjos de DNA oferecem a possibilidade de se investigar as variações estruturais 

das regiões genômicas potencialmente ligadas à lactação bovina (LOBO et al., 2010). 

Fadista et al. (2010) relataram que ao se correlacionar o perfil genético e variações no 

número de cópias dos animais de um rebanho com os dados de medida de DEP com as 
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características de produção, como o ganho em peso, precocidade no desmame, lactação 

etc, mediante processos chamado de seleção genômica, seria possível aumentar o grau 

de certeza para as decisões na seleção acerca da chance de certeza do aumento na 

produção dos animais selecionados. 

A seleção genômica, aplicada em bovino em associação à produção de leite é uma 

inovação estratégica na pecuária nacional. Portanto, a consolidação desta prática poderá 

se tornar uma ferramenta importante para a atividade, propiciando ao produtor rural 

identificar variáveis genéticas que potencialmente possam promover o aumento da 

eficiência produtiva do seu rebanho. Desta forma, o produtor será capaz de tomar 

decisões relacionadas ao melhoramento do rebanho e antecipar os resultados da 

produção (CAMPOS et al., 2012).  

No contexto acima descrito, atualmente é possível realizar Estudos de Associação 

Ampla do Genoma (GWAS: do inglês Genome-Wide Association Study) para identificar 

mutações ou regiões genômicas envolvidas com características complexas (HUANG et 

al., 2010).  Os GWAS permitem identificar marcadores de DNA que estão correlacionados 

às características de interesse, apontando os genes potencialmente envolvidos com a 

expressão do fenótipo de interesse. A identificação de genes candidatos auxiliam na 

compreensão dos mecanismos biológicos e fisiológicos subjacentes à característica 

estudada (FILHO et al., 2015). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 A ESTRUTURA DO MATERIAL GENÉTICO BOVINO 

O genoma corresponde ao conjunto de informações genéticas de um organismo. 

Em eucariotos, o material genético está presente no interior das células de um organismo, 

sendo que a maior proporção do genoma está contida nos cromossomos localizados no 

interior do núcleo. Uma pequena parte do genoma está localizada nas mitocôndrias 

(BICKHART et al., 2012). 

Os primeiros relatos de estudos genéticos em bovinos foram realizados por 

Melander (1959) e evidenciados nos estudos de Tambasco (1976). Estes estudos 

possuiam como objetivo a investigação e visualização dos cromossomos do gênero Bos. 

Foi relatado um número haplóide de n = 30 cromossomos para ambas as subespécies 

Bos taurus taurus e Bos taurus indicus. A análise do cariótipo dos bovinos revelou um 

total de 60 cromossomos, sendo 29 pares de autossomos e 1 par de cromossomos 

sexuais heteromórficos, sendo fêmeas homogaméticas e os machos heterogaméticos. O 

sistema XY de determinação sexual é altamente preservado algumas espécies de 

metazoários e é também evidenciado no gênero Bos. O cariótipo é simples gradativo e 

simétrico, sendo todos os cromossomos autossômicos acrocêntricos (Figura 1). O 

cromossomo X é submetacêntrico e o cromossomo Y é acrocêntrico na sub espécie Bos 

taurus taurus e submetacêntrico na sub espécie Bos taurus indicus (ISSA et al., 2004) 

 

Figura 1.  O cariótipo de uma fêmea da raça composta Girolando (Bos taurus) é simples, gradativo e 
simétrico, apresentando notação cariotípica de 2n=60,XX. Em A: Espalhamento dos cromossomos 
metafásicos e em B: Pareamento cromossômico. 
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O rascunho do genoma total de bovinos foi produzido pelo Consórcio de 

Sequenciamento e Análise do Genoma Bovino, liderado pelo Instituto Nacional de Saúde 

(NIH: do inglês National Institute of Health) dos Estados Unidos. Os resultados foram 

publicados inicialmente em 2009 (ZIMIN et al., 2009). A sequência genômica 

correspondendo ao genoma total de uma fêmea da raça Hereford continha 2,86x109 

pares de bases e aproximadamente 22 mil genes. Destes, cerca de 14.345 genes são 

ortólogos entre bovinos e humanos. Os demais genes, foram diferenciados em momentos 

de divergência evolutiva e possuem maior densidade de duplicações. Os genes bovinos 

estão associados ao processo de lactação e a capacidade de resposta imunológica 

destes animais, sendo um importante material para compreender a evolução deste grupo 

de mamíferos (ELSIK et al., 2009; APARNA et al., 2007).   

 

2.2 POLIMORFISMOS GENÉTICOS 

Ao se comparar sequências do DNA de diferentes indivíduos de uma mesma 

população, observa-se que a maior parte das sequências são altamente semelhantes. No 

entanto, a sequência de bases em nucleotídeos específicos pode variar entre os 

indivíduos. Este fenômeno é reconhecido como polimorfismo (GIBSON, 2004).  

Em seres humanos, indivíduos do mesmo sexo compartilham em torno de 99% da 

sequência de DNA. Portanto, é possível trabalhar com uma única sequência de referência 

para representar a espécie. No entanto, pequenas variações genômicas causam as 

variações genotípicas e fundamentam boa parte da variabilidade fenotípica entre os 

indivíduos. Vale ressaltar que nem todas as variações genéticas provocam alteração na 

sequência de uma proteína ou alteram o seu nível de expressão (DAVID, 2010). 

Em bovinos, polimorfismos genéticos têm sido associados às características de 

interesse econômico, como por exemplo o ganho de peso em determinada idade do 

animal, lactação e outros (PARO, et al. 2010).  Fatores inerentes a busca por 

polimorfismos genéticos, como o custo das análises laboratoriais e computacionais, 

dificuldade de fenotipagem e confiabilidade das informações coletadas, vêm influenciando 

negativamente o desenvolvimento de pesquisas e a interpretação dos achados que 

tentam correlacionar polimorfismos genéticos com o maior rendimento das características 

de interesse econômico em bovinos (SELEGUIM, 2014).  
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2.2.1 Tipos de polimorfismo genético 

A definição de polimorfismos genéticos foi realizada por Schafer e Hawkins (1998) 

como sendo variantes genéticas presentes na população em uma frequência maior que 

1% e que as variantes de sequência de DNA presentes em uma frequência menor que 

1% na população são chamadas de mutações. Adicionalmente, David et al. (2010) 

descreveram os polimorfismos genéticos como variações que aparecem como 

consequências de mutações, sendo a forma mais simples de polimorfismo genéticos 

originados quando ocorre a troca de um único nucleotídeo por outro. Este polimorfismo é 

conhecido por SNP. 

Outras formas de polimorfismos genéticos conhecidos são os microssatélites que 

ocorrem quando há pequenas sequências de nucleotídeos constituídas de 1 a 4 

nucleotídeos repetidas em tandem na molécula de DNA. Estes polimorfismos podem 

apresentar centenas de nucleotídeos em repetição, dessa forma passam a ser chamados 

de minissatélites (KITTS et al., 2002).  

Polimorfismos genéticos podem ocorrer quando uma sequência de um ou mais 

nucleotídeos for excluído ou inserido na sequência original do DNA. Polimorfismos deste 

tipo são chamados polimorfismos de inserção-deleção ou INDEL (COSTA, 2014).  

Polimorfismos do tipo INDEL, implicam em uma variação no comprimento dos 

cromossomos entre os indivíduos, no entanto, essa variação no comprimento é bastante 

insignificante em relação ao comprimento do cromossomo inteiro (CORDEIRO et al., 

2010).  

Outro tipo de polimorfismo genético, comumente presente em bovinos, inclui as 

Variação do número de Cópias (CNV) (CALUS et al., 2010). As CNVs são originadas 

como inserções, deleções, duplicações e inversões na sequência de DNA do 

cromossomo. Há regiões genômicas que apresentam mais de uma CNV. Estas regiões 

recebem o nome de Regiões em Variação do número de Cópias (CNVR: do inglês Copy 

Number Variation Regions) (BUTLER et al. 2012). A Figura 2 ilustra os polimorfismos 

genéticos mais comuns encontrados nos bovinos. 
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Figura 2. Os polimorfismos são variações genéticas que aparecem nos genomas como consequências de 
mutações, cuja frequência deve ser ≥1% da população. Tipos mais comuns de polimorfismos genéticos, 
frequentemente observados nos genomas das espécies. Adaptado de Frazer (2009). 
 

2.2.2 Polimorfismo de Nucleotídeo Único ( SNP) 

Os SNPs são variações na sequência de DNA que afetam somente uma das bases 

nitrogenadas: (Adenina (A), Timina (T), Citosina (C) ou Guanina (G), que compõem a 

sequência do genoma, representando a mais importante fonte de variabilidade genética 

(GIBSON et al., 2004). Em Bovinos, 1:400 nucleotídeos contém um SNP (ELSIK et al., 

2009). Os SNPs são resultantes de mutações pontuais, que ocorrem espontaneamente 

no curso da evolução. Para ser considerada polimórfica, a variação deve ocorrer com uma 

frequência alélica mínima de aproximadamente 1% em uma dada população. Mais de 15 

milhões de SNPs estão espalhados por todo o genoma humano (BOTSTEIN e RISCH, 

2003). Etter et al. (2011) relataram que os SNPs se originaram durante o procedimento de 

replicação do DNA, quando pode ocorrer eventos como: a substituição de uma base por 

outra, a inserção de uma base ou a remoção de uma base. Estas pequenas variações 

genéticas pontuais podem ser passadas para os descendentes do indivíduo no qual ela 

ocorreu, fazendo com que este genótipo se fixe em uma parcela da população 

(STONEKING, 2001). 

 O genoma bovino haplóide é composto por aproximadamente 3 bilhões de pares 

de bases, sendo que até o final ano de 2014, já haviam sido estimados cerca de 1,8 

milhões de SNPs, fazendo com que esse tipo de variação genética seja a mais comum 

nestes animais correspondendo a cerca de 80% de toda a variação (HapMap Bovino. 

Disponível em: http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/). A maioria dos SNPs não causa efeitos 

observáveis nos animais, enquanto outros vem sendo reportados em diversos estudos, 

Polimorfismo de Sítio Único (SNP) 

Inserção e Deleção (INDELS) 

Repetições Tandem  

Variações no número de Cópias (CNV) 

AATTGACCTGACTGGCCAATGTCCCTAAAATTGACCTG 
AATTGACCTGACTGGCTAATGTCCCTAAAATTGACCTG 

AATTGACCTGACTGGCCAATGTCCCTAAAATTGACCTG 
AATTGACCTGACTGGCTA- - - - -CCCTAAAATTGACCTG 

ATTGACCTGATGAGCCAATGACCCTATGATTGACTGA 

AATTGACCTGGACCTGGAATGTCCCTAAAATTGACCTG 
AATTGACCTG - - - - - - GAATGTCCCTAAAATTGACCTG 
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associados a fenótipos de interesse econômicos, em bovinos com aptidão para corte 

(PONSUKSILI et al., 2014) e leite (JIANG et al., 2014).  

Os SNPs que não produzem mudanças no fenótipo, em sua maioria, são 

encontrados em regiões não codificantes do DNA, enquanto outros estão em regiões que 

são codificantes. Porém nestes últimos, a variação causa uma mutação silenciosa, na 

qual o aminoácido correspondente ao códon permanece o mesmo na proteína ou uma 

mutação missense, cuja variação promove na proteína a substituição de um aminoácido 

por outro com propriedades físico-químicas semelhantes ao original (ANTON, 2007).  

 

2.2.3 SNPs, alelos e genótipos.   

Quando os SNPs ocorrem em um lócus gênico, estes são chamados de alelos 

(HENNIG, et al., 2009|). Por exemplo, um lócus que apresenta um SNP correspondente a 

uma substituição de A por T representam dois alelos: o primeiro corresponde a uma 

sequência de pares de bases contendo um A, e o segundo corresponde a uma sequência 

de pares de bases contendo um T.  

Bickhart et al. (2012) afirmaram que o número de SNPs encontrados em um gene 

dependerá do comprimento do lócus. Dessa forma, os autores concluíram que quanto 

maior for o tamanho de uma região do genoma, maior a probabilidade de possuir uma 

grande quantidade de SNPs. 

Em bovinos, assim como em todas as espécies de vertebrados, os cromossomos 

são dispostos em pares homólogos. Em um único indivíduo, um lócus genético está, 

portanto, presente em ambos os cromossomos. Uma descrição completa da estrutura 

genética de um lócus requer, portanto, a especificação de dois alelos (TIWARI et al. 

2014). A combinação de dois alelos determina o genótipo do indivíduo nesse lócus 

genético. Retornando o exemplo proposto por Hennig et al. (2009) do SNP com A/T, 

substituindo-os pelos alelos A e a, três genótipos são possíveis: AA, Aa e aa. Genótipos 

com dois alelos iguais são denominados homozigotos, enquanto o genótipo com 

diferentes alelos são denominados de heterozigoto. 

 

2.4 INTERAÇÃO GENÓTIPO E AMBIENTE 

A interação existente entre o genótipo e o ambiente foi definida primeiramente por 

Shelbourne em 1972, como sendo uma resposta dos genótipos em função de diferentes 
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condições ambientais. Esta definição foi também comtemplada nos estudos de Churchill 

(1974) e Kageyama (1980), que afirmaram que um mesmo genótipo pode responder de 

maneira diferenciada de acordo com o ambiente de exposição a que esse genótipo está 

submetido. Compreender resposta diferencial dos efeitos genotípicos em função dos 

estímulos ambientais no desenvolvimento dos organismos e importante para a definição 

conceitual adequada de fenótipo. Entretanto, os conceitos da genética clássica foram 

propostos por Mendel (1866) ou a ele incorporados (REECE et al., 2011). 

Dawkins (1999) descreveu o fenótipo como o total de características observadas de 

um organismo ou população, sendo resultante da interação do genótipo com o ambiente. 

Seu trabalho sofreu grande influência dos estudos de Hardy (1908) e Weinberg (1908), 

ajudando a estabelecer que várias características genéticas observadas eram 

Mendelianas. Por outro lado, a maioria dos caracteres quantitativos não pode ser vista em 

um enfoque mendeliano simples. Embora, a maioria das características por eles 

estudadas, serem de natureza quantitativa.  

Na variação ambiental o mesmo genótipo pode responder diferentemente a 

alterações no ambiente. Por exemplo, indivíduos com o mesmo genótipo podem 

apresentar variação no fenótipo em função de influências ambientais. A forma como um 

genótipo responde ao meio ambiente é chamada de norma de reação daquele fenótipo.  

Sobre herança poligênica, Fisher (1918) observou que quando vários loci determinam um 

fenótipo, variações podem ser produzidas pela interação de diferentes alelos destes loci 

distintos. Dessa forma, quanto maior o número de loci controlando um caráter, maior a 

possibilidade de formação de fenótipos com valores distintos. A formação do fenótipo e o 

conhecimento da interação genótipo e ambiente permitiu a distinção das características 

observadas entre qualitativas e quantitativas.   

Com relação aos caracteres qualitativos, Storck et al. (2014) ressaltam que os 

mesmos podem ser agrupados em classes distintas, sofrendo pouca influência do 

ambiente. Em qual o fenótipo sofre a influência de um ou poucos genes e grande efeito 

para cada gene envolvido na característica final. A variação qualitativa ocorre quando 

observa-se a formação de fenótipos distintos e o procedimento para o entendimento 

destas características, em qual, requer amplo conhecimento da genética mendeliana 

clássica. Por outro lado, as características quantitativas (poligênicas) são resultantes das 

ação conjunta de múltiplos genes, sendo que cada gene apresenta segregação conforme 

o padrão mendeliano (CRUZ, 2004). Adicionalmente, em uma população segregante, 
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observa-se que os caracteres de herança quantitativa apresentam distribuição contínua 

de fenótipos (ARAUJO et al., 2014). 

 

2.5 EXPLORAÇÕES DE RECURSOS GENÉTICOS NA PECUÁRIA D E LEITE 

Em conjunto, a pecuária de Leite e Corte reúne aproximadamente 60 raças de 

bovinos com aptidões que os qualificam para serem usados de forma comercial 

(ANUALPEC, 2014). Entre as raças comerciais, existem diferenças na morfologia, 

fisiologia e nos índices zootécnicos, cujo parâmetros são aplicados para diferentes 

critérios de seleção a que são submetidas (BAENA et al., 2014). Dessa forma, com o 

passar do tempo, individualmente as raças foram acumulando diferenças fenotípicas e 

genéticas, principalmente para as características associadas com a capacidade de 

adaptação ao ambiente tropical e que ofereciam maior produção individual 

(BERTIPAGLIA et al., 2007). 

Dickerson (1969) reportou que as diferenças fenotípicas apresentadas por animais 

com constituições raciais diferentes podem ser incluídas no sistema de melhoramento 

genético de rebanhos leiteiros. Esse pensamento foi novamente referenciado no trabalho 

de Campos (2008), que apresentou três formas de se aplicar os diferentes fenótipos e 

constituições genéticas apresentadas por animais de diferentes raças para o incremento 

da produção leiteira. As formas foram: (1) a introdução de uma raça pura de melhor 

adaptação ao sistema de produção; (2) o cruzamento entre raças puras, destinado à 

formação de compostos com maior capacidade produtiva e adaptativa e, por último, (3) a 

formação de uma nova raça composta e derivada. Estas estratégias são dependentes da 

capacidade de seleção e direcionamento de cruzamentos que poderiam resultar na 

criação de uma nova "raça pura" melhor adaptada e produtiva, capaz de manter as 

características selecionadas ao longo de sucessivas gerações.  

As estratégias descritas por Campos (2008) envolvem o uso de recursos genéticos 

selecionados com parâmetros de seleção, principalmente, iniciado com a escolha dos 

pais da próxima geração (MARTINS et al., 2003). Esta forma de seleção, aplicada ao 

melhoramento genético de bovinos leiteiros explora o princípio genético denominado de 

heterose ou vigor híbrido (DE ANDRADE et al., 2007).  

Para o melhoramento genético de bovinos a heterose é um fenômeno pelo qual os 

descendentes de um cruzamento apresentam melhor desempenho do que a média de 

seus pais. A heterose será mais evidenciada quando as raças ou linhagens utilizadas 

neste cruzamento apresentarem constituição genética diferente (RODRIGUES et al., 
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2014). O conhecimento da heterose auxilia os produtores e pecuaristas na promoção da 

tomada de decisão mais adequada para o direcionamento de cruzamento eficiente na 

perspectiva do sistema de produção adotado (HEINS, et al., 2008). 

Getzewich (2005) e Glória et al. (2010), relatam que a principal dificuldade 

encontrada na formação de uma raça composta é a manutenção da heterose em 

gerações sucessivas. Esta dificuldade foi discutida nos estudos de Júnior et al. (2014), 

que apresentou como justificativa a esta dificuldade a incerteza de se praticar a seleção 

com raças de constituição genética duvidosas, que estão segregadas nas populações de 

bovinos se passando por raças puras.  

Raças compostas, formadas por sistemas de cruzamentos que explorem a 

heterose, oferecem uma melhor alternativa para o manejo de recursos genéticos 

(CHALFUN, 2009). Esta abordagem foi previamente descrita por Koch et al. (1989), no 

final da década de 1980, em cruzamentos entre Bos taurus e Bos indicus. Os resultados 

desta estratégia promoveram um aumento de 50% na produção de leite em ambientes 

tropicais e que as populações compostas formadas por este tipo de cruzamento 

representariam uma alternativa para os programas de melhoramento genético do rebanho 

leiteiro no Brasil. 

 

2.6 PRINCÍPIOS DA FORMAÇÃO DO GIROLANDO 

A capacidade produtiva de bovinos leiteiros em países como o Brasil caracteriza-se 

pelo uso de animais cruzados entre Bos taurus e Bos indicus. Para o direcionamento 

destes cruzamentos, a raça Holandesa (Bos taurus taurus) destaca-se como a mais 

usada para a composição dos rebanhos leiteiros nacionais (BOLZAN, 2011).  Lopes 

(2014) e D'Avila et al. (2014), reportaram que nas últimas décadas, a participação da raça 

Holandesa como matrizes destinadas à produção de leite e à exploração em cruzamentos 

vem apresentando um retrocesso, enquanto raças puras, como a Gir Leiteira e Jersey e a 

raça composta Girolando estão aumentando expressivamente na composição do rebanho 

leiteiro brasileiro.  

O Girolando é uma das principais raças leiteiras desenvolvidas no Brasil mediante 

cruzamento entre as raças Holandesa e Gir. Seu desenvolvimento e estabelecimento 

iniciaram por volta de 1940, objetivando a produção de animais que conciliassem a 

capacidade produtiva do Holandês e a rusticidade e adaptabilidade em ambiente tropical 

do Gir (CANAZA-CAYO et al., 2014). No ano de 1996, o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), reconheceu o Girolando, como Gado Leiteiro Tropical, 

o fruto do cruzamento entre Holandês e Gir, cuja constituição genética de 5/8 Holandês 
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Portaria n°079/1996 – MAPA, de 01/02/1996, disponível em: file:///www. 

estatutosocialdogirolando.pdf. A raça Girolando é representada pela Associação Brasileira 

dos Criadores de Girolando (ABCG) em todo o território nacional. Naquela mesma data, o 

Girolando foi considerado pelo MAPA e associações de produtores de leite como uma 

raça de alta prioridade nos programas de produção leiteira na formação dos rebanhos 

leiteiros no Brasil (LOPES, 2014).  

Segundo a Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, o número de 

registros dos animais vem aumentando consideravelmente, sendo observado no ano de 

2008 o registro de 84.000 animais, de 95.000 em 2010 e as estimativas para o ano de 

2015 é de um total ≥110.000 animais registrados pela ABCG (SILVA et al., 2013). Os 

valores apresentados pela ABCG reforçam a participação do Girolando no rebanho leiteiro 

nacional, que em 2014 se demonstrou constituído por 10% de raças puras e 90% de 

cruzadas, sendo que, aproximadamente, 50% dos animais leiteiros são da Girolando 

(ABCG 2015).  

 

2.7 FORMAÇÃO DO GIROLANDO 

A principal contribuição do melhoramento genético para a formação do Girolando 

foi a exploração das diferenças fenotípicas e genéticas existentes entre o Holandês e o 

Gir observadas dentro de um sistema de produção de leite em clima tropical. Para o 

estabelecimento racial do Girolando, a seleção de características fenotípicas observáveis 

foi usada como principal agente de melhoramento genético da raça, sendo o alvo da 

seleção as características desejadas de valor econômico (CANAZA-CAYO et al., 2014).  

O foco principal da formação do Girolando foi a exploração da heterose ou vigor 

híbrido (OLIVARDO, 2005). A heterose é o processo em que os filhos, através de 

cruzamentos direcionados, apresentam desempenho superior e, por tanto maior vigor, 

que a média de produção dos progenitores. O vigor híbrido é evidenciado quando ocorre 

a geração F1 formada por cruzamento entre raças ou linhagens diferentes. Foi 

demonstrado que a heterose em Girolando resulta numa variação na produção de leite de 

17% a 28% quando comparadas com vacas Zebuínas (DA SILVA, 2014). 

A produção leiteira de vacas F1 resultante de um cruzamento que busca a heterose 

dependerá da qualidade genética dos progenitores (ARAUJO, 2011). Dessa forma, a 

seleção torna-se uma ferramenta indispensável na busca por animais de alta qualidade 

genética, principalmente, pela observação do fenótipo envolvido no cruzamento 

(BARBOSA, 2013).  
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Segundo a ABCG (2015), o direcionamento e tomada de decisão para a escolha 

dos animais, que devem compor cruzamentos para a formação do Girolando com fins de 

registro, devem contemplar a busca por animais provados para leite e sobretudo touros 

com F1 amostradas. Em função da necessidade de fixar o Girolando como raça pura, 

adaptada aos trópicos, o MAPA em 1989 por meio do programa de melhoramento do 

Girolando (disponível em: https://www.embrapa.br/buscaprograma-nacional-de-

melhoramento-do-Girolando), direcionou os cruzamentos entre as raças Holandês e Gir 

necessários para a formação do Girolando (Figura 3).  

 

 
Figura 3. Diagrama esquemático para orientar a formação da raça composta Girolando, conforme os 
objetivos do programa de melhoramento da raça no Brasil, resultante do cruzamento entre as raças 
Holandesa e Gir. Fonte ABCG 2015. 
 

A Figura 3 demonstra os tipos de cruzamentos necessários para a obtenção da 

raça Girolando segundo a ABCG. A forma mais comum para a obtenção do Girolando 

está demonstrada no diagrama I, através do cruzamento de Touros Holandeses (H) Puros 

de Origem (PO) com vacas Gir (G) PO, obtendo-se uma F1 meio sangue. As fêmeas 

desta F1 são cruzadas com touros G PO, resultando em animais ¼ H e ¾ G. As fêmeas 

¼ H + ¾ G deverão ser cruzadas com touro H PO resultando em animais 5/8 H + 3/8 G, 

considerados pela ABCG como Girolando puro por cruza de origem conhecida (PC). 

Quando o Girolando PC são acasalados entre si, resultam na formação do bimestiço 

Girolando, passível de registro genealógico pela ABCG como animal puro sintético (PS). 

O diagrama II da Figura 3 demostra o cruzamento de touro Holandês PO com vaca 

Gir PO, formando uma F1 mestiça que, cruzadas com touro Holandês PO, resultam em 

animais ¾ H + ¼ GIR.  As fêmeas ¾ H + ¼ G deverão ser cruzadas com touros da 

geração F1, resultando no 5/8 H + 3/8 G PC. Diversos autores afirmam que o maior 
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problema resultante deste tipo de cruzamento (Diagrama II) é a não existência de touros 

meio-sangue provados para leite (BORGES, 2015; ZOCCAL, 2011; GOMES, 2001). 

  

2.8 APLICAÇÃO DA GENÉTICA NA SELEÇÃO DE BOVINOS LEI TEIROS 

A aplicação de novas estratégias de manejos aliadas ao emprego de métodos 

genéticos moleculares cada vez mais eficientes nos programa de Seleção e 

Melhoramento Genético de bovinos vem resultando em mudanças nas tomadas de 

decisões dos melhoristas e produtores (BARENSE, 2014). A disponibilidade de 

informações sobre o genoma, obtidas com técnicas de biologia molecular, aliadas à 

melhora da fenotipagem dos animais têm possibilitado identificar e multiplicar genótipos 

de interesse, consequentemente, permitindo ganhos genéticos em uma escala maior e 

redução do tempo necessário para a observação de fenótipo e reprodução dos animais 

selecionados (CARVALHO, 2009). 

A maioria das características de importância econômica em bovinos são 

resultantes da interação genótipo + ambiente e, em termos da genética clássica, são 

denominadas quantitativas. As características de produção de bovinos leiteiros como 

produção total da leite, persistência de lactação, proporção de sólidos, entre outros, 

exemplificam estes tipos de herança quantitativa. Os loci genômicos conhecidos como 

loco de caráter quantitativo (QTL: do inglês Quantitative Trait Locus), coordenam a 

expressão das características quantitativas. Para a maior parte destas características 

ainda existem poucas informações descrita na literatura científica acerca da posição 

cromossômica e penetrância dos genes candidatos, bem como escassez de estudos que 

investigam os diferentes níveis de interações genótipo + ambiente referentes aos loci 

genômicos que controlam a expressão das características de interesse (MOURÃO et al., 

2010).  

Salem et al. (2010) reportaram que as características de produção de bovinos, 

mesmo sendo afetadas por uma grande variedade de genes, não possuem loci descritos 

e identificados por um mapeamento genético típico. Dessa forma, ainda se faz necessário 

associar os efeitos dos diferentes loci quantitativos por meio de marcadores genéticos, 

que possam ser úteis na seleção e escolha de animais de maior potencial produtivo. 

A incorporação de marcadores genéticos aos programas de melhoramento dos 

animais de produção leiteira maximiza as tomadas de decisões com o objetivo de 

promover seleção e direcionar cruzamento entre os animais de um rebanho (POLIDO, 

2012). As informações genômicas em bovinos possuem um grande valor preditivo, pois 

são capazes de possibilitar a identificação de animais de maior potencial produtivo. As 
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informações geradas por marcadores moleculares em um programa de seleção e 

melhoramento genético é uma realidade promissora, sendo comumente referenciada por 

seleção assistida por marcadores moleculares (TENEVA, 2009; GEORGES, 2007).  

A seleção assistida com marcadores moleculares se mostra como uma ferramenta 

capaz de detectar variações genéticas nos animais distribuídas por todo o genoma, que 

possuem em geral, padrão de herança mendeliana e, na maioria das vezes, expressam 

características codominantes e multialélicas (YANG et al., 2013).  

Diversos autores (GEORGES, 2007; GARCIA, 2006; VIGNAL et al., 2002;) 

reportaram o uso de SNPs como marcadores moleculares como sendo uma ferramenta 

útil nos programas de seleção de bovinos, testes de paternidade e para a associação 

destes com diversas características e fenótipos observados. Contudo Polido (2012) e 

Anderson et al., (2006) afirmaram que os SNPs atribuídos como marcadores moleculares 

são resultantes de investigações criteriosas, entretanto, existe uma grande necessidade 

de associar os SNPs já descritos à genes de ação biológicas conhecidas (candidatos) e 

fenótipos de interesse econômico. 

Em estudos de associação ampla do genoma inteiro os alvos são alelos que 

possam estar associados a alguma região do genoma que possam explicar o fenótipo 

observado (PEREIRA, 2012). Devido ao grande número de SNPs distribuídos pelo 

genoma e sua facilidade de genotipagem provida pelas tecnologias atuais, eles se 

tornaram os marcadores genéticos de escolha, que são usados na maioria dos estudos 

de associação (SPENCER et al., 2009).  

Da mesma forma, o custo de se genotipar SNPs reduziu consideravelmente com os 

avanços técnicos tecnológicos dos métodos moleculares, permitindo a execução de 

GWAS em um número grande de indivíduos. SAINANI, (2015) sugeriu que com 

aproximadamente 500 mil SNPs seja possível explicar aproximadamente 85 a 92% das 

variações comuns do genoma em uma população estudada.  Segundo o Wellcome Trust 

Case Control Consortium (WTCCC), o GWAS é o método mais completo para a 

investigação de possíveis associações existentes entre SNPs e genes candidatos 

atualmente disponível (WTCCC, 2015). 
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2.9 ESTUDOS DE ASSOCIAÇÃO AMPLA DO GENOMA  

O objetivo principal de um programa de melhoramento genético que usa a seleção 

mediante o emprego de SNPs como ferramenta capaz de discriminar animais com 

fenótipos superiores e a utilização destes animais como reprodutores e matrizes, 

promovendo um aumento do mérito genético do rebanho. Neste cenário, devido o 

constante desenvolvimento dos métodos moleculares e da bioinformática, os estudos de 

associação veem ganhando um grande destaque nos sistemas de produção de bovinos 

de leite (COUTINHO & ROSÁRIO, 2010). 

Goddard & Hayes (2009) definiram GWAS como uma estratégia que envolve o uso 

de painéis de marcadores moleculares distribuídos por todo o genoma, selecionados para 

a identificação de regiões dos cromossomos associadas com um fenótipo de interesse. 

Os GWAS estão embasados na suposição de que uma mutação causal capaz de 

condicionar um fenótipo está em desequilíbrio de ligação (DL) com marcadores 

adjacentes em indivíduos de uma população, mesmo após diversas gerações e eventos 

recombinação (VAN TASSELL et al., 2008). Dessa forma, Elsik et al. (2009) relataram que 

para capturar todas as regiões em DL, um mapa de alta densidade constituído por 

marcadores moleculares localizados próximos ao locus se torna necessário.  

Em geral, os GWAS podem ser realizados de duas formas distintas: estudos em 

famílias e estudos na população. Nos GWAS em famílias, informações dos indivíduos 

amostrados e seus pais são coletados com o objetivo de identificar alelos transmitidos de 

pais para filhos com uma frequência maior, quando comparados ao acaso (SANTANA, 

2013). Por outro lado, GWAs em populações são constituídos por indivíduos não 

aparentados (grupo de casos) e indivíduos saudáveis não aparentados (grupo controle), 

também conhecidos como GWAs do tipo caso-controle. Neste tipo de estudo se procura 

alelos cuja frequência entre os casos seja diferente da frequência observada nos 

controles. A descoberta de um SNP associado a locus genômico significaria um efeito 

direto para o desenvolvimento do fenótipo ou também poderia significar uma ligação 

genética ao SNP causal. O resultado dessa estratégia necessitaria de uma investigação 

mais aprofundada para a caracterização dos loci identificados (SUN, 2011). 

Entre os diversos métodos de genotipagem utilizados nos estudos de GWAs, o 

Bovine SNP50k BeadChip® (Illumina Inc., USA) foi o primeiro painel de alta densidade de 

SNPs a ser utilizado comercialmente em bovinos. Este painel de SNPs é constituído por 

mais de mais de 54.600 SNPs validados em 19 raças bovinas distintas e distribuídas 
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entre Bos taurus e Bos indicus (MATUKUMALLI et al., 2009). A Tabela 1 demonstra a 

distribuição das raças bovinas utilizadas na validação do Bovine SNP50 BeadChip®. 

 

Tabela 1.  Relação das raças bovinas usadas para a construção e validação do SNP50 BeadChip® (Illumina 
Inc., USA), que permite a investigação da distribuição de SNPs nas espécies de Bos taurus e Bos indicus. 

Raça Espécie 
Quantidade de animais 
usados para validação 

N° de Polimorfismos 
validados 

Média MAF 

Angus Bos t. taurus 24 41.073 0,21 
Breefmaster Bos t. taurus 23 43,114 0,22 
Gir Bos t. indicus 21 23,567 0,11 
Nelore Bos t. indicus 19 25,492 0,11 
Brahman Bos t. indicus 22 29,444 0,13 
Pardo Suíço Bos t. taurus 21 35.971 0,19 
Charolês Bos t. taurus 19 43.723 0,22 
Guersey Bos t. taurus 21 36.748 0,19 
Hereford Bos t. taurus 24 42.132 0,22 
Holandês Bos t. taurus 49 42.849 0,22 
Jersey Bos t. taurus 23 35.346 0,18 
Limousin Bos t. taurus 39 42.617 0,22 
N´Dana Bos t. taurus 23 28.869 0,14 
Norwegian Red Bos t. taurus 17 42.388 0,22 
Piedmontese Bos t. indicus 21 41.912 0,22 
Red Angus Bos t. taurus 10 42.388 0,21 
Romagnola Cruzado 21 38.524 0,20 
Santa Gertrudes Bos t. taurus 21 41.783 0,22 
Sheko Bos t. indicus 16 35.084 0,17 

MAF: Menor Frequência Alélica > 0,05. Fonte: Illumina Inc® (2010). 

 

Um dos primeiros GWAS em bovinos leiteiros que utilizaram o Bovine SNP50 

BeadChip® foi realizado por Van Raden et al. (2009) em touros Holandeses nos EUA e 

Canadá, com o objetivo principal de confrontar a avaliação acurada com predições 

genéticas contra os métodos de avaliação tradicional. Os autores utilizaram um total de 

38.416 marcadores e 3.576 touros provados e concluíram que a avaliação genômica 

ampla realizada com o emprego de SNPs foi capaz de estimar valores genéticos aos 

touros sem a incorporação dos descendentes, abrindo espaço para a seleção genômica 

em bovinos leiteiros, que permitisse o estabelecimento da diferença esperada na progênie 

genômica (DEPG). 

 

2.9.1 Etapas de um GWAS 

Segundo Mckinney et al. (2009), os GWAS são comumente constituídos por cinco 

etapas: 1) Planejamento e levantamento de informações para o estudo e fundamentação 
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para a seleção dos grupos caso e controle; 2) Coleta das amostras biológicas e 

genotipagem do material genético dos indivíduo selecionados; 3) Realização do controle 

de qualidade sobre os dados gerados pela genotipagem, 4) Realização da análise de 

associação propriamente dita para os SNPs que passarem pelo controle de qualidade; e  

5) Validação dos SNPs que se apresentam associados no estudo. Diversos autores 

atribuem o passo 4 como sendo o mais importante de um GWAs (EMBRAPA, 2013; 

GOECKS, 2010). 

De acordo com os estudos de Moore & White (2010), a validação dos resultados de 

GWAS poderia ser realizada com estudos em uma amostra de uma população 

independente, ou também, uma revisão sistemática na literatura científica atual que 

abordassem uma análise funcional dos SNPs identificados. Este passo poderia 

incrementar a sensibilidade do GWAs em detectar variantes raras e de baixo efeito, ao 

relacionar no estudo, uma fundamentação teórica aliada a resultados científicos de 

métodos correspondentes. 

 

2.9.2 Controle de Qualidade (CQ) do teste de GWAs 

De acordo com Manolio (2007), os estudos de GWAS são passíveis de erros do 

tipo I (falso positivo) e II (falso negativo). Estes erros podem ser provocados por erros de 

genotipagem e também pelo grande número de SNP e amostras utilizadas. A realização 

de procedimentos que garantem o CQ dos SNP genotipados devem ser realizados de 

forma criteriosa e precedente ao testes de associação (ZIEGLER, 2008).  

A importância do CQ em GWAS e a grande necessidade de remover os SNPs e/ou 

amostras que poderiam enviesar os resultados da análise foi enfatizado por Do Carmo 

(2012), exemplificando os impactos negativos do erro tipo I em estudos de associação. A 

autora considerou uma situação hipotética na qual um GWAS, sendo realizado com 

770.000 SNP e considerando um nível de significância de 0,001, resultaria em no mínimo 

770 SNP associados ao fenótipo apresentando este tipo de erro. 

Southam et al. (2011) reportaram que entre os critérios a serem utilizados no CQ 

de testes de GWAS, destacam-se o CQ da amostra e CQ dos SNPs. O CQ da amostra: o 

Call Rate, presença de amostras idênticas, a subestrutura da população e a estratificação 

da população. Com relação CQ do SNPs: a eficiência de genotipagem (Call Rate), 

equilíbrio de Hardy-Weinberg, frequência do menor alelo (MAF) e SNP idênticos. Turner 

et al. (2011) complementaram a importância do CQ em testes de GWAS à diminuição dos 
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esforços computacionais resultantes da remoção das amostras e SNPs que não atingirem 

o CQ. 

 

Call Rate 

O termo Call Rate é designado como um componente importante de verificação da 

eficiência de genotipagem de SNPs pelos métodos em arrays, tendo como valores 

recomendados ≥ 98% (Turner et al., 2011). De acordo com Zanella (2011), os SNPs que 

não atingirem o valor de Call Rate mínimo (98%) podem ser indicativos de associações 

falso-positivas ou também indicar variantes polimórficas em torno do SNP investigado.  

Em informações disponibilizadas pela Illumina Support (Illumina Inc., USA), a 

determinação dos genótipos dos SNP é resultante da intensidade do sinal fluorescente 

emitido pela reação de genotipagem nos sítios de hibridização específicos para cada 

SNP, presentes no array. Estes sinais fluorescentes são captados por plataformas de 

detecção específicas que minimizam as diferentes intensidades de fluorescência, um 

procedimento chamado de “normalização do sinal”, que consiste na relação dos níveis de 

fluorescência de forma de coordenadas de força (r) e contraste (θ) e posteriormente 

interpretados como sinais alélicos (XIAO et al., 2007). Os sinais após a normalização 

resultam na formação de três possíveis genótipos hipotéticos, sendo eles traduzidos por 

AA, AB e BB (Figura 4). 

 
 

 
Figura 4 . Sinais de fluorescência normalizada e genótipos representados pelas cores: AA= vermelho, 
AB=roxo e BB=azul. Em A: intensidade de fluorescência normalizada com Call Rate >99%. Em B: Presença 
de No Calls na captura das intensidade de fluorescência demonstrados por SNP (pontos pretos) que 
falharam na designação do genótipo. Adaptado de ILLUMINA (2010). 
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Em GWAS a qualidade e concentração de DNA utilizado para a genotipagem dos 

SNPs variam consideravelmente. Dessa forma, amostras de DNA que apresentarem 

baixa qualidade/concentração de DNA pode interferir na detecção de SNPs, influenciando 

a emissão de fluorescência, podendo aumentar o número de No Call (FU et al., 2009). 

 

Equilíbrio de Hardy-Weinberg  

O equilíbrio de Hardy-Weinberg foi proposto por Godfrey Harold Hardy (HARDY, 

1908) na Inglaterra e por Wilhelm Weinberg (WEINBERG,1908) na Alemanha. 

Resumidamente, o EHW afirma que as frequências genotípicas de um único locus se 

mantêm constantes ao longo das gerações em uma população numerosa e com 

acasalamento ao acaso. 

SNPs que desviaram do EHW em estudos de associação podem ser indicativos de 

problemas de genotipagem e de estratificação da população, principalmente provocados 

por endogamia. Portanto, desvios do equilíbrio na distribuição dos genótipos de 

determinado polimorfismo podem ser considerados como indicadores da existência de 

uma subestrutura no conjunto de dados da amostra (BALDING, 2006; PFAFF et al., 

2001). 

Júnior et al. (2007) abordaram a grande importância do EHW para os estudos de 

associação. Em seu trabalho, os autores discutem o viés estatístico gerado pela inclusão 

de SNPs que fogem do equilíbrio em um GWAS exemplificando uma associação entre um 

SNP e uma doença em uma população estratificada. Neste cenário, a maior frequência de 

um SNP no grupo caso, quando comparado aos controles poderia significar a presença 

de uma subestrutura populacional e não uma associação causal do SNP com a doença.  

 

Estratificação da População  

A presença de estratificação populacional em GWAS é considerada como um dos 

principais fatores de confusão para a interpretação dos resultados do estudo (DO CARMO 

2012; LAURIE et al., 2010). A estratificação populacional geralmente ocorre em amostras 

com populações ancestrais distintas (DO CARMO 2012). A diferença alélica entre as 

populações estratificadas pode resultar na presença de associação significativas dos 

SNPs e fenótipos, entretanto sem efeito causal direto (PALMER, 2003). 
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Diversos autores recomendam a análise de componentes principais (PCA: do 

inglês Principal Component Analysis) para a verificação da estratificação da população. É 

censo comum entre os autores, o uso de dois PCs (PCs: do inglês Principal Components) 

para identificação de grupos originados por diferentes populações ancestrais (DO 

CARMO 2012; LAURIE et al., 2010; DEVLIN & ROEDER, 2008; PRICE et al., 2006). 

 

2.10 PANORAMA NA PRODUÇÃO DE LEITE NO BRASIL  

 A exploração de bovinos leiteiros no Brasil foi iniciada por Martim Afonso de Souza 

em 1532, que trouxe da Europa os primeiros bovinos. A partir deste momento, até 1950, a 

pecuária de leite no Brasil era caracterizada como de subsistência e de atendimento da 

demanda local, sem grandes evoluções tecnológicas (PEREIRA, 2015).  

Entre os anos de 1940 a 1970, a pecuária brasileira ganhou dinamismo provocado 

pela industrialização do país, marcando o início de uma modernização do setor de 

pecuária, principalmente nos direcionamentos de cruzamentos entre bovinos europeus e 

zebus, destacando principalmente na pecuária de leite, o cruzamento entre animais 

Holandeses e Gir (DA SILVA, 2014).  

A partir de 1980, a pecuária leiteira nacional sofreu uma verdadeira transformação 

tecnológica, provocada principalmente pela tecnificação do setor em toda a cadeia de 

produção da pecuária leiteira. Nesta mesma década, foi observada uma grande expansão 

das bacias leiteiras no Centro-Oeste e no Norte do país sendo o leite do tipo Longa Vida, 

como um marco na pecuária de leite no Brasil, contribuindo para o fim das produções de 

demanda local e a ampliação da comercialização de leite, que atinge todo o território 

nacional (RUBEZ 2001). 

A década de 90 foi marcada por um período de transformação econômica brasileira 

principalmente pelo lançamento do Plano Real, transformando todo cenário econômico no 

Brasil. Neste contexto, as empresas de laticínios que passaram a buscar lucros a médio e 

longo prazo (CAMARGO, 2002). Rubez, (2003) destacou que o pensamento e 

planejamento a médio e longo prazo para o setor lácteo não era permitido ás empresas 

nacionais. Este fato foi devido as altas taxa inflacionárias da economia brasileira que 

registraram picos de 3% ao dia antes do advento do plano real.  

A produção nacional de leite nos anos de 2001 a 2013 cresceu aproximadamente 

65% no Brasil, impulsionados por diversas transformações econômicas e uma 

contribuição inigualável do melhoramento genético vegetal, sobretudo do milho, que é 
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utilizado como a principal fonte de alimento para bovinos na forma de grãos e silagem. 

Também ocorreu o melhoramento dos rebanhos nacionais que culminaram com advento 

do Girolando, uma raça composta que é responsável por 80% do leite produzido no Brasil 

(LOPES, 2014, B). A Figura 5, demonstra o aumento médio da produção de 

leite/vaca/ano, ajustada para 305 dias.  

 

 

 
Figura 5.  Evolução da produção de leite do rebanho bovino no Brasil no perído de 2001 a 2013. Em A: 
Produção nacional de leite nos anos de 2001 a 2013. Em B: Produtividade (litros/vaca/ano). Fonte: IBGE – 
Pesquisa Pecuária Municipal 2014 / Lactação em 305 dias. 
 
 
 
 Outro fator importante para o crescimento da pecuária de leite no Brasil foi o 

crescente aumento da população nacional e mundial, provocando uma forte pressão nos 

setores produtivos de alimento (GERGOLETTI, 2008). A Figura 6 demonstra a relação 

existente entre o aumento do rebanho bovino e do crescimento populacional no Brasil. 
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Figura 6.  Relação entre o número de bovinos e habitantes no Brasil no período de 2001 a 2013. ** Valores 
referentes ao Censo Demográfico do IBGE. **Dados do Conselho Nacional de Pecuária de Corte. Adaptado 
do perfil do agronegócio Brasileiro – MAPA 2015. 
 

Segundo as projeções da Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (FAO), o crescimento da população mundial para o ano de 2050 deverá 

alcançar um total de 9 bilhões de pessoas (FAO, 2015). Este cenário é completado com a 

necessidade de aumento de 60% na produção de alimentos. Estimativas semelhantes 

foram apresentadas pelas Nações Unidas (ONU) para o ano de 2050, a população 

mundial alcançará um número de 9,6 bilhões de habitantes e necessitará de um 

crescimento de 70% na produção de alimentos (ONU, 2015). Além disso, ambas as 

agencias revelam a grande necessidade em que o aumento na produção de alimento seja 

realizado de forma sustentável e com mínimos impactos ambientais, tornando este, o 

maior desafio para os países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Segundo Carvalho (2007), o cenário de demanda para a produção de alimento no 

futuro refletirá diretamente na cultura e nos sistemas de produção de leite no Brasil. Em 

projeções realizadas por estes autores, a necessidade de aliar a conscientização 

ambiental, sustentabilidade e a produção de leite no Brasil fará com que a produção se 

estabilize em 34 bilhões de litros até o ano de 2020. Este cenário será caracterizado pela 

perda de espaço das cooperativas e substituição dos pequenos por grandes e 

tecnificados produtores que dominarão e aplicarão os métodos sustentáveis de produção, 

tendo os custos de aplicação destes métodos, diluídos pela alto volume de produção.  

Em projeções do agronegócio brasileiro para os anos de 2020 e 2021, realizadas 

pelo Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2011), afirmam que a 

produção de leite no Brasil alcançará um valor de 42,8 bilhões de litros em decorrência do 

melhoramento genético animal aplicado aos bovinos leiteiros. Entretando, manejos 

*Rebanho Bovino (Milhões de Cabeças) 

**População Brasileira (Milhões de habitantes) 
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sustentáveis e conservação ambiental continuarão sendo as principais preocupações 

desse setor de produção. 

Em função da grande participação da raça Girolando para o sistema de produção 

de leite no Brasil e o apontamento da raça por diversos autores (CANAZA-CAYO et al., 

2014; D'AVILA et al., 2014; LOPES, 2014; SILVA et al., 2013) como a principal raça fruto 

de cruzamento industrial vem direcionando o melhoramento genético que teve início no 

ano de 2007. De acordo com o Programa de Melhoramento Genético da Raça Girolando, 

Sumário de Touros, Resultado do Teste de Progênie - Julho/2014, realizado sobre a 

supervisão da EMBRAPA – Juiz de Fora, MG, a raça Girolando é responsável por 

aproximadamente 80% do leite produzido no Brasil e que a aplicação do melhoramento 

genético assistido com marcadores moleculares poderia elevar as taxas médias de 

produção de leite no Brasil. 

 

2.11 BASES FISIOLÓGICAS E FATORES GENÉTICOS DA LACTAÇÃO DE 

BOVINOS 

A lactogênese é o processo no qual a fêmea bovina é capaz de produzir leite. Este 

processo é dividido em três fases: 1) mamogênese, caracterizado pelo desenvolvimento 

dos tecidos formadores da glândula mamária; 2) lactogênese, sendo o processo de 

formação secreção do leite e 3) ejeção, que ocorre através de estímulos como a sucção 

realizada pelo bezerro ou a ordenha (FREITAS et al., 2010). 

Diversas respostas fisiológicas em conjunto estão envolvidas com a lactogênese, 

entretanto, estas respostas são dependentes de estímulos e interações hormonais 

(DRAO, 2013). De forma resumida, o processo de lactação é dependente dos níveis do 

hormônio   prolactina (PRL), sendo o principal estímulo para sua liberação a manipulação 

manual ou mecânica dos tetos e úbere. Este estímulos agem diretamente sobre o 

hipotálamo e liberando o fator de liberação de prolactina (PRF), sendo secretado por um 

período médio de 30 minutos. Os valores de PRL na circulação de vacas diminuem 

gradativamente ao longo da lactação, possuindo o pico máximo entre o segundo e 

terceiro mês de lactação (EMBRAPA, 2013).  

Regulação endócrina da lactogênese, não se resume apenas à progesterona. Este 

processo é coordenado por um complexo processo de síntese e regulação hormonal 

específicos, mas em geral as interações mais importantes além da PRL, à ausência 

progesterona do organismo materno, sendo um importante indicativo de regressão do 
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corpo lúteo, hormônio do crescimento (GH), paratormônio, calcitonina e ocitocina. 

Basicamente três fatores interagem entre si para que a ação dos hormônios possa regular 

a lactogênese: 1) o número de células alveolares da glândula mamárias; 2) a atividade 

das células alveolares mamárias e 3) o reflexo para a ejeção do leite (MACHADO et al., 

2011).  

Diversos autores (CONRAD 2011; KUSSLER et al., 2011; ALVES et al., 2009) 

reportaram que os principais e mais importantes fatores diretamente envolvidos com a 

lactação de vacas são a nutrição, temperatura e o melhoramento genético realizado 

através de seleção. Os programas de melhoramento genético e seleção de bovinos foram 

conduzidos com base no fenótipo. Esta realidade sofreu uma transformação em 1990, 

quando o melhoramento genético e a seleção dos bovinos receberam apoio da área 

molecular e com o passar dos anos, foi possível ampliar o conhecimento sobre a 

arquitetura genética das características de interesse econômico, número de genes, sua 

localização e sua interação com o ambiente, permitindo a aplicação da seleção e 

melhoramento genômico nos rebanhos leiteiros (SAINANI, 2015; HAYES, 2009). 

Os avanços mais recentes para a seleção e melhoramento genômico dos bovinos 

de aptidão leiteira foram baseados no sequenciamento do genoma bovino que ocorreu no 

ano de 2009, identificando diversos SNPs e mais recentemente a utilização de GWAS 

para compreensão da relação fenótipo/genótipo. Vários autores (GLANTZ et al., 2012; 

BOUWMAN et al., 2012; SCHENNINK et al., 2007) relataram a presença de SNPs, 

associados a genes conhecidos como candidatos funcionais para a produção e a 

composição do leite em bovinos. Informações sobre genes candidatos funcionais 

relacionados à produção de leite já foram depositadas no CattleQTLdb (Disponível em: 

http://www.animalgenome.org/QTLdb/cattle.html) e disponibilizadas em Sumários de 

Touros, para as raças Holandesa e Gir (Tabela 2). 
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Tabela 2.  Relação dos genes conhecidos como candidatos funcionais, identificados por GWAS em bovinos 
da raça Holandesa e Gir. 

Gene BTA Característica Referência 
CXCR1 2 ESC Leyva-Baca et al. (2008) 
STAT1 2 Produção de leite (volume) He et al. (2011) 

LEP 4 Produção de leite (volume) Matteis et al. (2012) 
CD4 5 Composição proteica Yuan et al. (2012 

IGF-1 5 Proteínas e sólidos totais Mullen et al. (2011) 
OLR1 5 Produção de leite (volume) Mullen et al. (2011) 

ABCG2 6 Teor de proteína e gordura Olsen, et al. (2007) 
β-CN 6 Composição proteica Heck et al. (2009 

CSN1S1 6 Composição proteica He et al. (2011) 
CSN1S2 6 Composição proteica Huang et al. (2012) 

CSN3/κ-CN 6 ECS, mastite clínica Huang et al. (2012) 
PPARGC1A 6 Gordura Huang et al. (2012) 

TLR4 8 ESC Sharma et al. (2006) 
β-LG 11 Composição proteica Visker et al. (2010) 

CYHR1 14 
Produção de leite, teor de gordura e 

proteína Minozzi et al. 2013 

DGAT1 14 
Perfil de ácidos graxos, teor de 

gordura e proteína, produção de leite 

Cole et al. (2011) Glantz et 
al. (2012) Duchemin et al. 

(2013) 
ACACA 19 Perfil de ácidos graxos Matsumoto et al. (2012) 
BRCA1 19 ESC Huang et al. (2012) 

GH1 19 Produção de leite (volume) Mullen et al. (2010) 
SREBF1 19 Perfil de ácido graxos Khatib et al. (2008) 
STAT5a 19 Produção de leite (volume) Bao et al. (2010) 
STAT5b 19 ESC He et al. (2011) 

GHR 20 Produção de leite (volume) Rahmatalla et al. (2011) 
PRL 23 Produção de leite, Gordura He et al. (2011) 

SCD1 26 Produção de leite (volume) Duchemin et al. (2013) 

MBL1 28 ESC Wang et al. (2011) Yuan et 
al. (2013) 

BTA: Bos taurus Autossômico; ESC: Escore de células somáticas. Fonte: CattleQTLdb 
(http://www.animalgenome. org/QTLdb/cattle.html) 
 

Na raça Girolando, o Programa de Melhoramento Genético da Raça Girolando, 

Sumário de Touros, Resultado do Teste de Progênie - Julho/2015, realizado sobre a 

supervisão da EMBRAPA – Juiz de Fora, MG, identificaram através do emprego de 

GWAS um total de 6 genes considerados candidatos funcionais: κ-CN (Kappa-caseína), 

β-LGB (β-lactoglobulina), DGAT1  (diacilglicerol O-aciltransferase 1), CD18  (integrina, 

beta 2), UMPS (Uridina Monofosfato Sintase), SLC25A53 (família transportadora de soluto 

25, membro 53) e OPN (osteopontina). De acordo com os autores, estes genes devem 

ser considerados como marcadores moleculares e serem aplicados em programas de 

melhoramento genético através da seleção assistida com marcadores nos rebanhos 

Girolandos nacionais.  
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3. OBJETIVOS 

 3.1 Objetivo Geral  

Aplicar a estratégia de GWAS para a característica de lactação total ajustada em 305 dias 

de vacas Girolando, utilizando o Bovine SNP50k BeadChip®. 

 

 3.2 Objetivos específicos 

• Genotipar SNPs e identificar potenciais associações destes com o perfil de produção 

leiteira ajustada em 305 dias de vacas Girolando; 

• Confrontar os resultados observados com os dados descritos previamente na 

literatura para correlacionar as alterações detectadas com a localização de genes 

potencialmente envolvidos na produção de leite; 

• Identificar coordenadas genômicas que apontem para genes candidatos que possam 

orientar estudos funcionais. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 4.1 GRUPO AMOSTRAL 

Esta proposta de estudo foi submetida e aprovada na Chamada Pública no. 

05/2012 – FAPEG/UNIVERSAL da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás 

(FAPEG). Os valores aprovados para este projeto garantiram a execução dos métodos 

propostos. Os animais utilizados neste estudo integravam o plantel de estudos da equipe 

liderada pelos Pesquisadores Prof. Dr. José Fernando Garcia da Universidade Estadual 

Paulista – UNESP, Câmpus Araçatuba e Prof. Dr. Marcos Vinícius Gualberto Barbosa da 

Silva da Empresa Brasileira de pesquisa Agropecuária – EMBRAPA Gado de Leite em 

Juiz de Fora–MG.  

Um grupo inicial de amostras foi constituído por 404 vacas da raça Girolando, com 

a produção leiteira registrada pelo controle de ordenha durante toda a lactação 

estratificados em diversas composições raciais. 

 

4.2.1 Critérios de inclusão e exclusão dos animais 

Inclusão 

• Foram consideradas as lactações observadas com um tempo mínimo de 30 dias; 

• Interrupções fisiológicas da lactação, que incluíam as causas: 

o Secagem por estar próxima do parto (60 dias de antecedência); 

o Morte ou separação do bezerro; 

o Não constava causa de encerramento (nestas situações a lactação foi 

considerada normal); 

o Intervalo entre controles de ordenha inferior a 15 dias de lactação; 

o Secagem por baixa produção; 

 

Exclusão 

• Vacas em primeira lactação; 

• Interrupções não fisiológicas da lactação, que incluíam as causas: 

o Peitos perdidos por mastite; 

o Problemas reprodutivos da vaca; 

o Morte ou venda da vaca; 

o Parto subsequente sem período seco; 

o Intervalo entre controles superiores a 15 dias de lactação. 
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No presente estudo, foram obtidos os genótipos de todos os 404 animais que 

iniciaram na pesquisa. No entanto, 67 animais foram excluídos, resultando em 337 vacas, 

cujos genótipos geraram os dados para o GWAS contido na presente tese. Os valores de 

lactação total (Kg) dos animais foi ajustado em 305 dias seguindo a formula: L305 � �.�	


��
�
�	
.��

�
, 

onde �. ��� é a duração da lactação, �. ��� é a lactação observada do animal. 

O número médio de lactações observados por animal foi de 2,5 ± 1,5, com intervalo 

de 1 a 9 lactações/animal, idade ao primeiro parto (dias) 1.874,0 ± 758,7, com intervalos 

de 610,0 a 4816,0 dias/animal e período de lactação (dias) de 254,3 ± 70,6, com intervalo 

de 32 a 305 dias/animal. 

A média (±DP) de lactação ajustada em 305 dias foi de 4.562,6 Kg (± 2.279,5) com 

lactações mínima e máxima de 316,2 e 13.883,2 Kg, respectivamente (Figura 7). Todos 

os efeitos fixos estimados utilizados para ajustar o modelo de lactação em 305 dias foram 

significativos (p <10-3) e a lactação em 305 dias foi ajustada para esses efeitos. Após o 

ajuste do modelo, a produção de leite em 305 dias foi utilizada como a variável resposta 

para análises de associação ampla do genoma. 

 

Figura 7. Distribuição normal da produção média das vacas ajustada em 305 dias, que compuseram o 
grupo de animais no GWAS para produção leiteira em Girolando. 
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Ao final da filtragem dos dados, os animais foram estratificados em 75 rebanhos 

agrupados em função das Unidades Federativas (Figura 8 e Tabela 3), e os registros 

fenotípicos foram provenientes dos anos de 2006 a 2014. 

Figura 8. Distribuição dos rebanhos em função da Unidade Federativa e da produção dos animais 
selecionados para o GWAS em Girolando.  

 

Tabela 3. A média da lactação ajustada para 305 dias em vacas da raça Girolando que totalizaram 75 
rebanhos distribuídos por sete estados brasileiros, envolvidos na criação da raça, que participaram do GWAS 
para produção leiteira. 

L305 Bahia Goiás Minas 
Gerais 

Mato 
Grosso 
do Sul 

Paraná Rio de 
Janeiro  

São 
Paulo 

N 2 37 208 26 12 27 25 
Média 7.546,5 4.377,0 4.489,2 2.933,3 5.413,0 4.544,5 4.905,1 

Erro Padrão 2.927,4 1.574,7 1.981,9 1.641,0 1.899,4 1.870,4 2.466,1 
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 Os animais que compuseram o GWAS do presente estudo foram estratificados em 

função da composição racial de vacas Girolando. A Figura 9 e a Tabela 4 a seguir 

mostram a distribuição e a média da produção dos animais em função da composição 

racial. 

Figura 9.  Lactação média ajustada em 305 dias em função composição racial das vacas participantes do 
GWAS para produção leiteria da raça Girolando. 

 

Tabela 4. A média da lactação ajustada para 305 dias em vacas Girolando, que participaram do GWAS, 
em função da composição racial dos animais. 

L305 1/4 1/2 3/4 5/8 13/16 7/8 
N 2 28 73 228 5 1 

Intervalo 
5.900,6 a 
8.750,4 

3.395,7 a 
10.664,4 

898,3 a 
10.700,1 

365,1 a 
9.083,3 

4.399,8 a 
8.144,9 - 

Média 7.325,5 6.335,5 5.361,3 3.841,8 6.504,6 8.144,1 
Erro Padrão 2.015,1 1.995,0 2.293,8 1.569,2 1.463,9 - 
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4.2 EXTRAÇÃO E GENOTIPAGEM DAS AMOSTRAS 

A extração do DNA genômico foi realizada a partir do sague nos animais que 

atingiram os critérios de inclusão do estudo, utilizando-se o Kit de extração de ácidos 

nucleicos PureLink TM Genomic DNA (Invitrogen®), segundo rotina usada nos 

laboratórios da Deoxi Biotecnologia (Araçatuba – SP). Após a extração do DNA, sua 

concentração foi avaliada (em ng/mL), assim como seu grau de pureza (relação entre as 

densidades óticas a 260 e 280nm) utilizando-se espectrofotômetro (Nanodrop – Thermo 

Fisher Scientifc, Waltham, MA – EUA). 

  

4.3 GENOTIPAGEM EM MICROARRANJO DE SNPS 

 As 337 amostras de vacas da raça Girolando foram genotipadas no Bovine50k 

BeadChip® (Illumina Inc, San Diego, CA – EUA). A matriz possui 54.604 SNPs, 

abrangendo em alta densidade todo o genoma bovino de maneira uniforme e distribuídos 

em todas as regiões do genoma. A genotipagem foi realizada seguindo-se o protocolo do 

fabricante em colaboração com a empresa Deoxi Biotecnologia de Araçatuba – SP. 

 

4.4 CONTROLE DE QUALIDADE 

4.4.1 Genotipagem 

O conjunto de 337 vacas da raça Girolando genotipadas com o BovineSNP50 

BeadChip® foram selecionados em função da eficiência de genotipagem (Call Rate) ≥90% 

ou os animais que compartilhavam de forma idêntica um valor ≥95% de seus alelos com 

outros animais. Os animais que não atenderam esses critérios seriam excluídos das 

análises. No entanto, todos os animais se enquadraram nos critérios, não havendo, 

portanto, exclusões de dados. 

  

4.4.2 Dos SNPs 

Foram analisados apenas os SNPs autossômicos com coordenadas genômicas 

únicas, frequência alélica mínima ≥2% e valor de p referente ao teste Exato de Fisher 

para equilíbrio de Hardy-Weinberg superior a 1x10-20.  

Os procedimentos de controle de qualidade referentes à qualidade da genotipagem 

e à qualidade dos SNPs foram realizados usando scripts personalizados em ambiente R 
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v.3.1.1 (disponível em: http://www.r-project.org/) e o pacote estatístico utilizado foi o 

GenABEL v1.8 (Aulchenko et al., 2007). 

 

4.5 ESTUDO DE ASSOCIAÇÃO DO GENOMA 

O conjunto de 337 vacas da raça Girolando agregaram um total de 832 registros de 

lactação. Para ajustar o modelo de estudo, os dados referentes aos valores de lactação 

total (dias), a idade ao parto (dias) e os dias em lactação dos animais foram considerados 

como efeitos fixos e usados nas análises. 

O GWAS foi realizado considerando a variável lactação média em 305 dias 

ajustados para os efeitos fixos acima descritos. As associações entres os SNPs e os 

fenótipos foram testados usando o seguinte modelo de regressão linear de marcador 

único: 

y= 1nµ+xb+e  

Onde y é o vetor da coluna fenótipos, 1n é um vetor de 1s, µ é a média geral, b é um 

vetor da coluna de efeitos de substituição de alelos não observado, x  é um vetor de 

genótipos (codificados como 0, 1 ou 2) relativo a observações no vetor, e  ( )20, eσNe ∼  é o 

vector dos efeitos residuais aleatórios da coluna. Este modelo foi ajustado utilizando o 

método dos mínimos quadrados. Marcadores priorizados como associados foram aqueles 

que alcançaram os valores sugestivos ou significativos de p <10-4 e p <10-5. A taxa de 

falsas descobertas foi calculado como: 

FDR= k α /s  

Onde k  é o número total de marcadores testados, α é o nível de significância adotado, e    

s  é o número de marcadores significativos para α. 

 

 

 

4.5.1 Particionamento de variância acentuada (do inglês: Partitioning of 

Marked Variance) 

Idealmente, a variância causal explicada por nucleotídeos de características 

quantitativas (QTNs) pode ser estimado através do modelo linear: 
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y= 1nµ+g+e  

Onde 
g=∑

i = 1

k

x i bi

é o vetor de valores aleatórios de produção. Estes valores representam a 

soma dos efeitos de todos os QTNs herdadas, e são assumidos por ( )20, gKσNg ∼ , e

σg
2

 é o componente de variância atribuído às variantes causais, isto é, a variação 

genética aditiva para cada marcador.  

Como QTNs não são conhecido, todo os marcadores poderiam ser utilizados para 

serem associados a efeitos causal (Yang et al., 2011). Dessa forma, a fim de estimar a 

variância dos marcadores aos QTNs de efeitos poligênico, a variância genética aditiva foi 

dividida entre os marcadores significativos e não significativos do genoma, ajustando o 

modelo: 

y= 1nµ+KQTL cQTL+KG cG+e  

Os parâmetros deste modelo foram estimados utilizando o algoritmo de amostragem 

Gibbs computados no pacote BGLR v1.0.3 em ambiente R (PÉREZ, 2014). Os 

componentes de variância foram encontrados ao calcular o qui-quadrado com 5 graus de 

liberdade e  S= var (y )(1− R2)(ν+2) para o parâmetro de escala, onde R2
é a proporção de 

variância fenotípica a priori atribuídas aos efeitos aleatórios.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 CONTROLE DE QUALIDADE DA GENOTIPAGEM E AJUSTE D OS FENÓTIPOS 

A partir do conjunto inicial de 404 vacas genotipadas com o Bovine50k BeadChip®, 

um total de 337 indivíduos selecionados geraram um total de 45.622 marcadores SNPs 

que foram aprovados pelos critérios de qualidade das análises.  

 

5.2 ASSOCIAÇÃO DO GENOMA 

A análise de GWAS revelou um conjunto de 52 SNPs significativos (p=10-4) 

apresentando uma taxa de falsas descobertas (do inglês: False Discovery Rate - FDR) de 

8,8%. Quando o GWAS foi fixado em um threshold de p=10-5, um conjunto de 7 

marcadores apresentou associados a um FDR de 6,5%. Os SNPs associados à lactação 

em 305 dias foram representados em um Manhattan plot (Figura 10).  

 

Figura 10 . Manhattan Plot dos valores de significância (p) da análise de regressão linear-marcador único 
para lactação bovina ajustada para 305 dias em Girolando em GWAS para a produção leiteira da raça. 

 

5.3 GENÓTIPOS  

A Tabela 5 apresenta os SNPs significativos identificados pelo GWAS para a 

produção de leite ajustada para 305 dias (p=10-4 e 10-5). Os 7 SNPs identificados a um 

threshold de 10-5 explicam 14,4% do fenótipo ajustado e o conjunto de 52 significativos a 

um threshold 10-4 SNP explicam 28,7% da variância dos fenótipos ajustados. Ao todo, os 

SNPs analisados neste estudo, explicam cerca de 49% da variação fenotípica observada 

nos animais. Associações significativas foram detectados em 20 dos 29 cromossomos 

autossômicos bovinos avaliados. 

Cromossomos 
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Tabela 5 . Lista dos SNPs significativos identificados por GWAS para a produção de leite ajustada para 305 
dias em bovinos da raça Girolando de rebanhos brasileiros. 

SNP1 Marcador  BTA2 Posição 3 N4 MAJ 5 p value  
BTB-01462011 1 45926861 337 A 9.35e-05 

ARS-BFGL-NGS-114968 1 74009574 332 B 8.19e-05 

ARS-BFGL-NGS-97095 1 71431023 337 B 6.98e-05 

ARS-BFGL-NGS-67684 1 46620571 337 B 2.23e-05 

ARS-BFGL-NGS-78259 1 53064069 337 A 1.94e-05 

Hapmap41216-BTA-27440 4 11245877 337 A 9.62e-05 

ARS-BFGL-NGS-100194 4 114744308 335 A 9.29e-05 

BTA-70284-no-rs 4 41895490 336 A 6.30e-05 

BTB-00213370 4 114688732 333 B 7.63e-06 

Hapmap27294-BTC-032117 6 32850666 336 B 4.50e-05 

BTB-01790614 6 3726761 337 B 1.33e-05 

BTB-00960162 7 83915853 337 B 9.50e-05 

Hapmap47490-BTA-108189 7 97529872 337 B 7.62e-05 

BTB-01363189 7 86130978 337 A 6.12e-05 

Hapmap48479-BTA-80447 7 104282149 337 B 3.76e-05 

ARS-BFGL-NGS-42452 7 67265746 337 B 3.26e-05 

Hapmap53914-rs29021936 8 20564440 337 B 3.97e-05 

BTB-01052867 8 24734717 337 A 1.90e-05 

ARS-BFGL-NGS-71395 8 24707157 337 B 1.09e-06 

ARS-BFGL-NGS-111205 10 78345178 337 A 5.20e-05 

ARS-BFGL-NGS-101534 11 28741505 337 B 6.09e-05 

BTB-01468914 11 30151802 337 B 6.04e-05 

Hapmap38097-BTA-117206 11 30065164 337 B 3.75e-05 

ARS-BFGL-BAC-16207 11 87999946 337 B 2.62e-05 

ARS-BFGL-NGS-62942 11 854379 337 B 4.52e-07 

ARS-BFGL-NGS-14448 13 53766894 337 A 1.83e-05 

ARS-BFGL-NGS-78318 14 5337183 337 B 3.59e-05 

Hapmap51078-BTA-87682 14 6696774 337 B 2.14e-05 

ARS-BFGL-NGS-114178 14 5651579 337 A 1.80e-05 

ARS-BFGL-BAC-1212 14 6642970 337 A 1.75e-05 

ARS-BFGL-BAC-12761 14 7566056 337 B 5.20e-07 

ARS-BFGL-NGS-102765 15 23426546 337 B 5.58e-05 

Tabela continua na página a seguir. 
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Continuação... 

ARS-BFGL-NGS-29032 16 61332532 337 B 7.62e-05 

BTB-01422500 16 20985573 336 B 4.72e-05 

ARS-BFGL-NGS-55014 18 40225738 336 B 4.02e-05 

ARS-BFGL-NGS-76555 18 34049189 337 B 1.51e-05 

ARS-BFGL-BAC-35051 19 48209594 337 B 3.37e-05 

ARS-BFGL-NGS-414 19 47927722 337 B 9.95e-06 

ARS-BFGL-NGS-101925 20 1202954 337 A 8.79e-05 

ARS-BFGL-NGS-110286 20 25689084 337 A 4.98e-05 

ARS-BFGL-NGS-30073 20 24697526 337 B 4.67e-05 

BTB-01132138 20 52183095 337 A 3.00e-05 

ARS-BFGL-NGS-41186 20 9415902 337 B 1.45e-05 

ARS-BFGL-NGS-20999 20 1596434 337 A 4.82e-06 

ARS-BFGL-NGS-110044 21 31352808 335 A 7.97e-05 

ARS-BFGL-NGS-119292 21 28094869 337 A 7.86e-05 

Hapmap38535-BTA-85920 21 30485584 335 A 1.73e-07 

ARS-BFGL-BAC-36400 23 47040907 337 B 6.53e-05 

ARS-BFGL-NGS-104353 23 45312549 334 B 3.03e-05 

ARS-BFGL-NGS-100144 24 33076123 337 B 6.31e-05 

ARS-BFGL-NGS-30248 24 2579535 337 B 2.98e-05 

UA-IFASA-6255 28 41865345 337 B 1.63e-05 

1Polimorfismo de nucleotídeo único; 2Bos taurus Autossômico. 3Referente ao Bos taurus assemble 3.1 
(NCBI). 4Número de animais de validação do SNP marcador. 5Alelo de maior frequência. 

  

Após a identificação dos 52 SNPs associados neste estudo, estes foram 

referenciados no Mapa genômico Bos taurus UMD_3.1 (NCBI sequência de referência: 

AC_000171.1) a fim de buscar quais dos 52 SNPs estão contidos em genes descritos. A 

Tabela 4 mostra os 23 SNPs que possuem genes descritos no mapa físico do genoma 

bovino, identificada por GWAS para 305 dias de lactação. 
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Tabela  4. SNPs ligados a genes do mapeamento bovino (Bos taurus UMD_3.1) para lactação ajustada em 
305 dias. 

SNP1 Marcardor  BTA2 Alleles  Genes Threshold  
BTB-00213370 4 A/G NUB1 

≤ 10-5 

ARS-BFGL-NGS-71395 8 A/G SLC24A2 

ARS-BFGL-NGS-629423 11 C/T LOC100848375 

ARS-BFGL-BAC-12761 14 A/G DGAT1 

ARS-BFGL-NGS-4143 19 A/G LOC101905542 

ARS-BFGL-NGS-20999* 20 C/T DOCK2 

Hapmap38535-BTA-85920* 21 A/C ZC3H6 

Hapmap27294-BTC-032117* 6 A/G BTC 

≤ 10-4 

BTB-00960162* 7 C/T SSBP2 

Hapmap47490-BTA-108189 7 A/C ROCK1P1 

BTB-01052867* 8 C/T SLC24A2 

ARS-BFGL-BAC-16207* 11 C/T ITGB1BP1 

ARS-BFGL-NGS-78318* 14 C/T COL22A1 

ARS-BFGL-NGS-114178* 14 A/G FAM135B 

ARS-BFGL-NGS-290323* 16 A/G LOC101907 

ARS-BFGL-NGS-55014* 18 A/G HYDIN 

ARS-BFGL-BAC-35051* 19 C/T TANC2 

ARS-BFGL-NGS-110044* 21 A/G IREB2 

ARS-BFGL-NGS-119292* 21 A/G TRPM1 

ARS-BFGL-NGS-104353* 23 C/T GCNT2 

ARS-BFGL-NGS-100144* 24 A/G LAMA3 

ARS-BFGL-NGS-30248* 24 C/T MBP 

UA-IFASA-6255* 28 C/T BMPR1A 

1Polimorfismo de nucleotídeo único; 2Bos taurus Autossômico. * SNPs que não foram descritos em 
associação com a produção de leite de bovinos, funções celulares e a fatores de transcrição que regulam o 
crescimento celular e proliferação. 

 

Do total de 52 SNPs encontrados pelo GWAS (threshold de 10-4 e10-5), 23 genes 

foram descritos na literatura até o momento da análise (Tabela 3).  Embora estes genes 

representam apenas uma pequena fração de toda a variância do fenótipo de lactação 

bovina (traço quantitativo). Os achados são importantes no contexto da biologia e 

caracterização funcional do processo de produção de leite da raça Girolando. 

Há um grande número de genes já descritos na literatura científica atual, 

relacionados com a característica de produção de leite em raças puras, tais como vacas 
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da raça Holandês e Jersey, amplamente aplicados à seleção genômica e em programas 

de melhoramento genético. No entanto, muito pouco tem sido relatado sobre os genes 

associados em raças cruzadas de aptidão leiteira e vários são os GWAS realizados, com 

o objetivo de identificar regiões genômicas associadas com a produção de leite em 

bovinos de raça pura (WANG et al., 2013; WINTER et al., 2002). No presente estudo, dos 

7 SNPs associados significativamente a um threshold de ≤10-5 três deles apresentaram-se 

ligados aos genes NUB1, SLC24A2 e DGAT1, apresentaram-se associados à produção 

de leite ajustada para 305 dias em Girolando. Neste mesmo nível de significância, os 

genes DOCK2, ZC3H6 e os pseudos genes LOC100848375 e LOC101905542, não 

apresentam relação descrita na literatura a lactação em bovinos. 

Para bovinos de aptidão leiteira, o gene DGAT1 (1 Aciltransferase Diacilglicerol) é 

considerado como padrão ouro em estudos de associação genômica e um gene 

candidato funcional e posicional para produção e composição do leite. O gene DGAT1 

bovino possui um tamanho de aproximadamente 8,6 Kb, inclui 15 exons e está localizado 

no BTA 14 (GRISART et al., 2004)  

Vários estudos concordam que dentre as principais enzimas atuantes no 

metabolismo dos Triglicerideos, destaca-se a CoA diacilglicerol Aciltransferase 1, sendo 

expressa pelo gene DGAT1 (SANDERS et al., 2006, KUEHN et al., 2007). Tantia et al. 

(2007) relataram que esta proteína participa ativamente nas duas principais vias de 

síntese de triglicerídeos em diferentes animais como humano, camundongos e bovinos. 

Vários autores indicaram o gene DGAT1 como um marcador importante para a seleção 

assistida e melhoramento genômico de bovinos destinados à produção de leite (LI et al., 

2001; SCHMUTZ et al., 2013).  

O gene SLC24A2 codifica uma importante proteína denominada família 

transportadora de soluto 24, transportador de potássio e sódio por cálcio, membro 2. Esta 

família de genes, consiste de seis subtipos de proteínas, que em mamíferos participam 

pela trocam de cálcio e de potássio para fora das células através da entrada de sódio na 

célula (ALTIMIMI et al., 2010). Nos seres humanos, variantes do gene SLC24A2 têm sido 

descritos, principalmente como neuroprotetores, sendo principalmente expressos na 

retina e no cérebro (CUOMO et al., 2007). Em bovinos, este processo de troca de sódio 

por cálcio associado ao gene SLC24A2, que ocorre nos fotorreceptores foi descrita em 

1986 por Schnetkamp et al., (1986). No entanto, não havia informações sobre o papel 

genético de SLC24A2 na produção de leite.  
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Estudos recentes demonstraram a participação dos genes da família SLC24A no 

endométrio uterino durante o ciclo estral e prenhes de suínos (CHOI et al., 2013). Em 

nosso estudo, dois SNPs apresentaram-se ligados ao gene SLC24A2, significativamente 

associados com a produção de leite em Girolando (Tabela 3). 

Em seres humanos e bovinos, o gene NUB1 codifica uma importante proteína 

(ubiquitina-like 1), que participa na progressão do ciclo celular para a manutenção de 

tecidos (AKEY et al., 2002). Além disso, NUB1 regula a expressão de AIPL1 (regulador da 

proteína ubiquitina-like 1) e  NEDD8 (regulador de células neurais 8), o primeiro tem um 

papel importante no controlo do ciclo celular e a embriogênese e o segundo é uma 

chaperona que controla a atividade de transporte nuclear (ARCOT et al., 2013; 

LUCARIELLO et al., 2013) O gene NUB1 interage principalmente com múltiplos genes 

envolvidos com o processo de ubiquitização e vem sendo observado, o nível de 

expressão do gene NEDD8, regulado pelo NUB1, em células somáticas presentes na 

glândula mamária de bovinos aumenta gradualmente ao longo do ciclo de lactação em 

vacas da raça Holandesa (WICKRAMASINGHE et al., 2012). Assim, o gene NUB1 pode 

desempenhar um papel importante no controle da produção de leite em bovinos. Por outro 

lado, os genes NUB1 e AIPL1 são expressos nos fotorreceptores da retina de bovinos 

(AKEY et al., 2002). Da mesma forma, o gene SLC24A2 também é expresso 

principalmente na retina. De forma semelhante, as interações estabelecidas pelas 

proteínas codificadas pelos genes NUB1 e SLC24A2 participam essencialmente para a 

captura de luz através da retina, e o seu papel é dependente do seu nível da sua 

expressão (SPUY et al., 2005). 

Segundo Dawkins (2015), nos trópicos, a intensidade da luz permanece 

relativamente constante ao longo do ano. No entanto, varia em climas temperados de 

acordo com as estações do ano. Em bovinos, a resposta a estímulos luminosos ocorre 

através do eixo hipotálamo-hipófase e os olhos dos animais são os principais receptores 

de luz (JIMÉNEZ et al., 2015). Vários autores (TSANG et al., 2014; YAEGASHI et al., 

2012) sugerem que a manipulação do fotoperíodo poderia ser uma variável útil para 

aumentar a produção de leite nos bovinos, uma vez que a intensidade luminosa afeta a 

secreção de prolactina em mamíferos. Jimenez et al., (2015) verificaram um aumento de 

cerca de 15% em lactação de vacas da raça Holandesa criadas em um ambiente 

controlado com luz média de 16 horas, quando comparado a um ambiente com um 

fotoperíodo mais curto de 8 horas. Da mesma forma, Dahl (2012) encontraram uma taxa 
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de crescimento mais elevada e aumento da produção de leite na primeira lactação em 

novilhas expostas a fotoperíodos mais longos. 

Os relatos acima mencionados suportam o papel de NUB1 como possível gene 

candidato funcional para o aumento da lactação em bovinos, principalmente por este gene 

atuar como modulador da percepção brilho na retina dos animais, bem como o controle 

dos níveis de expressão dos genes AIPL1 e NEDD8 que possuem ação de ubiquitinação 

e relatados previamente como associados com a duração de lactação em bovinos. O 

gene SLC24A2, também expresso na retina, pode estar envolvido nos mecanismos de 

captura de luz e, assim, influenciar a produção de leite. Ambos mecanismos têm sido bem 

investigados em vacas da raça Holandesa, uma raça que contribui com uma parte 

substancial do genoma do Girolando.  

Dessa forma, uma seleção artificial de forma positiva e, em grande medida 

afetadas podem ter contribuído para revelar o papel de SLC24A2 e NUB1 na modulação 

da produção de leite em climas brasileiros, caracterizados por fotoperíodos longos. 

Dos 52 SNPs no atual GWAS com um FDR de 8,8% para o limiar a partir do 10-4 

estavam ligados a 14 genes, a saber: BTC, SSBP2, ROCK1P1, ITGB1BP1, COL22A1, 

FAM135B, HYDIN, TANC2, IREB2, TRPM1, GCNT2, LAMA3, MBP, BMPR1A e ao gene 

não caracterizado LOC101907. Nenhum destes genes e pseudogenes foram descritos em 

associação com a produção de leite e as suas funções celulares variam de proteínas de 

ligação de DNA a fatores de transcrição que regulam o crescimento e proliferação de 

células (MAHMOOD et al., 2014; TEUMER et al., 2013; LANGENFELD et al., 2013; 

ASLIBEKYAN et al., 2012; XIAO et al., 2012; HUANG et al., 2011; POITRAS et al., 2008). 

O suposto papel funcional destes genes na produção de leite de bovinos, se houver, 

necessita ser investigado. 

 

5.4 ANÁLISE DE QTL PARA PRODUÇÃO DE LEITE  

Para a realização da análise de QTL para a produção de leite (MY, do inglês: Milk 

yield), os genes localizados a uma distância de 1Mbp abaixo e acima, do SNP marcador 

foram identificados a partir da Mapa genômico Bos taurus UMD_3.1 (NCBI sequência de 

referência: AC_000171.1) e contra referenciados no “Cattle QTL DATABASE” (http: // 

www. animalgenome.org). Após esta análise, 13 de 52 SNPs foram identificados nas 

regiões de MY (QTL da produção de leite) localizados nos BTAs 1, 6,11,13,14,18,19, e 
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20. Além disso, 5 de 13 SNPs estão contidos dentro das regiões de genes conhecidos, e 

os demais (8/13) SNPs estão localizados distantes de genes conhecidos (Tabela 5). 

 

Tabela 5 . SNPs ligados ao QTL de produção de leite (MY) 

SNP1 Marcador BTA 2 Posição 3 Aproximação  p-value 
Nome Distancia  (bp)   

ARS-BFGL-NGS-114968* 1 74009574 PCNP 56765 8.19e-05 

ARS-BFGL-NGS-97095* 1 71431023 SLC51A 741 6.98e-05 

Hapmap27294-BTC-

032117* 
6 32850666 BTC Dentroa 4.50e-05 

ARS-BFGL-NGS-101534* 11 28741505 LO101907207 16979 6.09e-05 

BTB-01468914* 11 30151802 LOC100300972 16770 6.04e-05 

Hapmap38097-BTA-

117206* 
11 30065164 LOC101903504 17468 3.75e-05 

ARS-BFGL-NGS-14448* 13 53766894 LOC101902869 61152 1.83e-05 

ARS-BFGL-NGS-78318* 14 5337183 COL22A1 Dentroa 3.59e-05 

ARS-BFGL-NGS-114178* 14 5651579 FAM135B Dentro 1.80e-05 

ARS-BFGL-NGS-55014* 18 40225738 HYDIN Dentroa 4.02e-05 

ARS-BFGL-NGS-414 19 47927722 GH1 840895 9.95e-06 

ARS-BFGL-NGS-110286* 20 25689084 LOC782165 10824 4.98e-05 

ARS-BFGL-NGS-30073* 20 24697526 LOC104975248 26988 4.67e-05 

1Polimorfismo de nucleotídeo único; 2Bos taurus Autossômico. 3Referente ao Bos taurus assemble 3.1 
(NCBI) * SNPs que não foram descritos em associação com a produção de leite de bovinos, funções 
celulares e a fatores de transcrição que regulam o crescimento celular e proliferação. 

 

A análise de QTL para lactação ajustada em 305 dias demonstrou um conjunto de 

13 SNPs ligados ao QTL de produção de uma região próxima a 1Mb. Esta análise incluiu 

os SNPs: ARS-BFGL-NGS-114968 e ARS-BFGL-NGS-97.095 no BTA 1, Hapmap27294-

BTC-032.117 em BTA 6, ARS-BFGL-NGS-101534, BTB-01468914 e Hapmap38097-BTA-

117.206 em BTA 11, ARS-BFGL-NGS-14448 no BTA 13, ARS-BFGL -NGS-78318 e ARS-

BFGL-NGS-114178 no BTA 14, ARS-BFGL-NGS-55014 no BTA 18, ARS-BFGL-NGS-414 

em BTA 19, ARS-BFGL-NGS-110286 e ARS-BFGL- NGS-30.073 em BTA 20.  

Em particular, o SNP ARS-BFGL-NGS-414 associado ao QTL de lactação bovina, 

constituído de aproximadamente 47,9 Mbp localizado no BTA19 está localizado muito 

próximo do gene GH1 (Hormônio do Crescimento 1), que também é comumente aceito 
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como gene causal para o QTL de produção de leite, afetando principalmente o rendimento 

em litros e componentes sólidos do leite (MULLEN et al., 2006). 

Em vários estudos (LUTFI et al., 2013; MULLEN et al., 2006), o gene GH1 é 

apontado como um regulador chave do crescimento e do desenvolvimento animal, 

afetando as características de desempenho que incluem a produção de leite, taxa de 

crescimento, composição corporal e fertilidade em vacas Holandesas. Além disso, 

hormônio GH1 e um agente anabólico secretado pelas células somatotrópicas do lobo 

anterior da hipófise, sendo observado como o promotor da lactação em vacas leiteiras 

(LUCY, 2008; AYUK et al., 2006; ARRANZ et al., 1998). 

Outros autores (TETENS et al., 2013; HUSSAIN et al., 2013; HÜTTMANN et al., 

2009) discutem o efeito do hormônio de crescimento relacionado ao aumento da produção 

de leite em vacas Holandesas de média ou alta produção. Estes autores relacionam a 

ação do hormônio de crescimento ao aumento da lactação nos bovinos ocorre devido ao 

direcionamento dos nutrientes do organismo para a glândula mamária (GM). A ação do 

hormônio de crescimento relacionada à lactação é principalmente a redução da 

sensibilidade do organismo à insulina. Dessa forma, um contingente maior de glicose 

intersticial seja direcionada para à GM, além de induzir a metabolização do tecido adiposo 

para produção de energia. Khan et al. (2013) discutiram a ação deste hormônio na 

manutenção da conservação de nitrogênio, o que resulta em uma maior disponibilização 

de aminoácidos para síntese de proteínas presente no leite. 
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6. CONCLUSÃO 

 

1. Ao aplicar o GWAS para a produção de leite ajustada para 305 dias em Girolando 

usando um chip 50K SNP fomos capazes de detectar 52 marcadores SNP 

significativamente associados com o traço. 

 

2. Novos genes supostamente associados com o traço complexo de produção de leite 

foram identificados. No entanto, seria prematuro atribuir funções específicas a 

esses genes no controle da produção leiteira em Girolando sem a inclusão de 

estudos funcionais.  

 

3. Os genes DGAT1, NUB1, e SLC24A2 se destacaram por seus papéis relacionados 

a lactação de bovinos e são valiosos marcadores preditivos a serem adicionados à 

seleção genômica do gado leiteiro em programas de melhoramento, sobretudo, da 

raça Girolando.  

 

4. A associação do SNP ARS-BFGL-NGS-414 ao QTL de produção de leite bovino, 

presente no BTA 19 ressalta a aptidão leiteira da raça Girolando, devido ao fato, 

deste QTL conter como candidato funcional o gene GH1 que juntamente com o 

DGAT1 são genes considerados padrão ouro para a lactação de bovinos. 
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7. PERSPECTIVAS 

 

Há poucos relatos na literatura sobre a detecção de SNPs e genes associados com 

caracteres quantitativos em raças bovinas compostas obtida através de cruzamentos 

industriais sendo raros estudos que utilizam a raça Girolando. Este estudo, até o 

momento é um dos poucos relatos ou talvez o primeiro a realizar o GWAs em bovinos 

Girolando associados a lactação total ajustada para 305 dias, contribuindo assim com o 

direcionamento e elucidação do fenótipo de lactação desta raça e dos bovinos em geral.  

Seria prematuro atribuir funções específicas aos SNPs e genes identificados por 

este estudo no controle da produção leiteira em vacas Girolando sem estudos funcionais. 

Assim, nossos dados sugerem que os SNPs e genes, poderiam ser considerado como 

candidatos para ajudar a explicar a produção de leite no Girolando e no futuro. 

A possível aplicação dos resultados deste estudo em programa de melhoramento e 

seleção assistida por marcadores a serem aplicados na raça Girolando pode ser 

considerada prematuro. Entretanto a participação dos genes da NUB1 e SLC24A2 

estejam influenciando a lactação de vacas da raça Girolando, principalmente por estes 

genes estarem associados a respostas ao fotoperíodo indicam um caminho para a 

utilização destes em programas de seleção assistida por marcadores.  

Dessa forma, as informação geradas por este GWAs podem ser empregada na 

identificação do fenótipo de lactação em vacas Girolando e a inclusão de marcadores com 

potencial responsivo para o fotoperíodo e lactação produziria implicações em práticas de 

manejo que visem desenvolver ou aumentar a eficiência produtiva e sustentabilidade dos 

sistemas produtivos existentes. 

Adicionalmente, Nossos resultados também estabelecem uma base preliminar para 

a concepção de estudos que busquem o estabelecimento das bases genéticas matéria da 

produção de leite na raça Girolando, o mestiços industrial mais comum no Brasil. 
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Introduction 

Girolando is a breed of cattle originated from the cross between Gir (Bos Taurus 

indicus) and Holstein (Bos taurus taurus). The cross was designed to get animal 

phenotypes combining rusticity, high climate adaptability, and high milk production 

capacity. Such phenotype would be ideal for milk production in a tropical climate and its 

distinct ecozones. The first Girolando crosses dated from the early 40’s and the breed 

multiplication, albeit disorderly, was accelerated by both milk productivity and reproductive 

efficiency [1], [2]. 

The heterosis (hybrid vigor) was important for the formation of Girolando and 

allowed the qualities present in the two breeds to be fixed in the cross. Generally, the 

response level of heterosis is greater for the characters of low heritability, such as those 

that have the greatest economic value. The heterosis enhanced Girolando phenotypically 

with respect to the essential qualities for milk production in the tropical ecozones [3]. Most 

of the Brazilian dairy herds consist of Girolando with its various genetic groups, including 

pure synthetic groups 5/8 Holstein/Gir, and the breed accounts for over 80% of the milk 

production in the country [2]. 

Dairy fitness, which in turns results in higher milk production per animal, is a 

complex quantitative trait varying in continuous scale. It is a worldwide concept that the 

large range of variation for quantitative traits is due to the number of genes involved in its 

expression. Thus, the occurrence of various genotypes within a population would reflect 

variable phenotypic manifestations subject to significant effect of the environment on any 

individual production [4].  

More recently, important advances in understanding the potential effect of 

genotypes on a phenotype have been achieved when employing genomic data collected 

from high-density SNP chips [5]. Compared to former approaches, the use of SNP chips 

has allowed for a fast genome scanning of an individual at a relatively lower cost. 

Nowadays, high-density genotyping chips have already been generated and validated for 

a variety of livestock species, including cattle. The currently available microarray chips for 

bovines contain SNPs from the genomes of two different cattle subspecies, Bos taurus 

indicus and Bos taurus taurus [6]. 

In the context mentioned above, it is possible to carry out genome-wide association 

studies (GWAS) to identify polymorphic chromosomal regions involved in complex traits 

[7]. GWAS allows the identification of DNA markers that strongly correlate to specific traits. 

DNA markers could be also located within gene sequences revealing candidates 

potentially involved with the expression of the phenotype of interest [8]. The discovery of 



 

85 
 

markers related to milk production can ensure the accuracy of breeding values and 

increase the understanding of the genetic control of important traits in economically 

desired phenotypes [9]. Thus, the aim of the current study was to apply GWAS for 305-

days milk yield using a 50K SNP chip in Girolando cattle. 

 

Material and Methods 

Genotypes and data filtering 

 A total of 337 Girolando cows were genotyped with the Illumina BovineSNP50® v2 

Genotyping BeadChip assay (San Diego, CA), according to the manufacturer's protocol. 

Individuals that presented call rate lower than 90% or that shared identically-by-state over 

95% of their alleles with another sample were excluded. Only autosomal SNPs with unique 

genomic coordinates were analyzed. SNP markers were removed from the dataset if they 

did not present a minimum call rate of 90%, minor allele frequency of at least 2% and 

Fisher's exact test p-value for Hardy-Weinberg equilibrium greater than 1x10-20. These 

procedures were performed using customized scripts in R v.3.1.1 (available at: 

http://www.r-project.org/) and the GenABEL v1.8 package [10]. 

 

Phenotypes and genome-wide association analysis 

 Records of 305-day milk yield (in kg) were available for the genotyped animals, 

comprising of 832 observations. All records were pre-filtered for a minimum lactation 

period of 30 days and physiological interruption of lactation. Then, the phenotypic data 

was adjusted for the fixed effects of herd, year, linear and quadratic effects of age at 

calving (in days), and days in milk. The response variable used for associations was 

composed by the average 305-day milk yield adjusted for the aforementioned 

environmental effects. In order to map putative quantitative trait loci (QTLs), associations 

between markers and phenotypes were tested using the following single-marker linear 

regression model:  

y=1nµ+xb+e 

Where: 

• y is the column vector of phenotypes; 

• 1n is a vector of 1s; 

• µ is the overall mean 

• b is a column vector of unobserved allele substitution effects; 
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• x is a vector of genotypes (coded as 0, 1 or 2, Illumina B alleles) relating 

observations in y  to vector b; and 

• e is the column vector of random residual effects, ( )20, eσNe ∼  assumed                   

.  

This model was fitted using the ordinary least squares method. Markers were 

prioritized for functional annotation conditional on suggestive or significant values of p <10-

4 and p <10-5, respectively. The expected false discovery rate (FDR) was computed as: 

FDR= kα/s 

Where: 

• k is the total number of markers being tested; 

• α is the significance level adopted; and 

• s is the number of markers declared significant at α. 

 

Partitioning of marked variance 

 Ideally, the variance explained by causal quantitative trait nucleotides (QTNs) can 

be estimated via the linear model: 

y=1nµ+g+e 

where: 

•  is the vector of random breeding values. These values represent the 

sum of the effects of all inherited QTNs, ( )20, gKσNg ∼ and are 

assumed   , where: 

• K is the kernel matrix of additive genetic relationships between pairs of individuals 

at QTNs, and 

• σg
2

 is the variance component attributed to the causal variants (i.e., additive 

genetic variance). 

 As QTNs are not known in practice, genome-wide markers are often used as 

proxies to indirectly capture the effects of causal loci, and matrix K is computed from high 

density SNP data. Different relationship matrices based on specific SNP sets, such as 

markers clustered by chromosomes, can also be computed to partition the additive genetic 

variance onto variance due to groups of markers [12]. Here, in order to estimate the 

variance due to putative major QTLs and remaining polygenic effects, we partitioned the 

additive genetic variance between genome-wide significant and non-significant markers by 

fitting the model: 

g= xi
i=1

k

∑ bi
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 where subscripts QTL and G represent significant and non-significant genome-wide 

SNPs. Model parameters were estimated using the Gibbs sampling algorithm implemented 

in the BGLR v1.0.3 package in R [13]. Normal priors were assigned to random effects and 

a flat prior was assigned to the overall mean. Variance components were assumed a priori 

scaled inverse chi-squared distributed with 5=  degrees of freedom and scale 

parameter ( )( )( )21 2 +Ryvar=S − , where R2 is the proportion of phenotypic variance a priori 

assigned to the random effects. We assumed R2=0.5 for the residual variance, and the 

unexplained variance was equally assigned to the remaining variance components. A 

single Markov chain with a length of 100,000 iterations was used. The burn-in period was 

set at 10,000 iterations and the thinning interval at 100 iterations. 

 

Results 

Genotype quality control and phenotype adjustment 

 From an initial set of 337 cows and 54,609 SNPs, a total of 337 individuals and 

45,622 markers passed all filtering criteria. The average number of lactations observed per 

animal, age at calving (in days), and days in milk were 2.47±1.47, 1,874.00±758.72 and 

254.30±70.60, respectively. The animals were distributed across 75 herds, and phenotypic 

records were recorded from 2006 to 2014. The average (±SD), minimum and maximum 

milk yield were 4,563.0 (±2,280.83), 316.2 and 13,880.0, respectively. All fitted estimated 

fixed effects were highly significant (p<10-3) and 305-days milk yield records were adjusted 

for these effects. After correction, milk yield was averaged per animal and used as the 

response variable for genome-wide association analyses. 

 

Genome-wide association 

 Figure 1 shows the results for the single-marker linear regression analysis. =10-4, 52 

SNPs were declared significant at a FDR of 8.77%. When this threshold was set at 10-5, 7 

significant markers remained with a FDR of 6.52%. The significant marker on autosome 14 

maps to the centromeric end of the chromosome, which harbors the diacylglycerol O-

acetyltransferase 1 gene (DGAT1), well-known to affect milk yield and composition in dairy 

cows [14]. 

 

Figure 1. Manhattan plotting displaying the results of the genome-wide analysis of milk 

production adjusted to 305-day in Girolando. 
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Variance due to QTLs 

 Table 1 presents the variance components estimates of the models, partitioning the 

additive genetic variance between markers declared significant at different (10-4 and 10-5) 

and remaining markers. The top scoring 7 SNPs explained 14.39% of the adjusted 

phenotypes alone, whereas all 52 top scoring SNPs explained together 28.68% of the 

variance in adjusted phenotypes. Altogether, genome-wide SNPs could explain as much 

as 49% of the phenotypic variance. Significant associations were detected on 20 of the 29 

bovine autosomes. 

 

Table 1. List of the significant SNPs identified by GWAS for milk production adjusted to 

305-day in Girolando cattle from Brazilian herds. 

 

Milk Yield QTL analysis 

Genes located within 1Mbp upstream and downstream of 52 significant SNPs were 

retrieved from the Bos taurus UMD_3.1 assembly (NCBI Reference Sequence: 

AC_000171.1) and Cattle Quantitative Trait Locus (QTL) Database (Cattle QTLdb) 

(http://www.animalgenome.org). After this analysis,  13 of 52 SNPs are identified into the 

regions of MY (Milk Yield) QTL located on BTA 1, 6,11,13,14,18,19, and 20 [50, 51, 52, 

53, 54, 55, 56, 57]. Furthermore, 5 of 13 SNPs are harbored within the regions of known 

genes, and the others are located away from the nearest known genes (Anexo ).  

 

Discussion  

 The 52 SNPs found by GWAS in Girolando, 42 SNPs were not associated with 

bovine known genes. However, 10 of the SNPs (with an FDR of 8.77% for threshold at 10-

4) marked 9 previously described genes for the bovine genome (Table 2). Of the 10 

significant SPS, 7 (with an FDR of 6.52% for threshold at 10-5) marked 3 genes in the 

physical map of the bovine genome. Because bovine lactation is a quantitative trait, it is 

very likely that the nine genes identified in association with milk production in Girolando 

account for a small fraction of all the variance of that phenotype. Nevertheless, the findings 

reported herein are important in the context of the biology and functional characterization 

of milk production in Girolando, the most common industrial dairy crossbreed in Brazil.  
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Table 2. Single Nucleotide Polymorphisms distributed in genes in the physical map of the 

bovine genome identified by GWAS for 305-days milk yield using a 50K SNP chip in 

Girolando cattle from Brazilian herds. 

 

There are a large number of genes, previously described in the literature, related to 

the complex trait of milk production in pure breeds, such as Holstein and Jersey cows, 

widely applied to genomic selection in animal breeding programs. However, very little has 

been reported about the genes associated with milk production crossbreeds. Several 

GWAS have aimed to identify genomic regions associated with QTL for milk production in 

purebred cattle [15], [16]. In the current study, the genes NUB1 (rs43424124, BTA 

4:114688732), SLC24A2 (rs42216771, BTA 8:24707157), and DGAT1 (rs109176086, BTA 

14: 7566056) were linked to milk production adjusted to 305-days milk yield with a 

significance level of p≤10-5. 

For dairy cows, DGAT1 (Diacylglycerol Acyltransferase-1) gene is considered the 

gold standard in genomic association studies and is a functional and positional candidate 

gene for milk yield and composition. The bovine DGAT1 gene spans over 8.6 Kb in BTA 

14 and includes 15 exons [17]. In several studies, the CoA diacilglicerol aciltransferase 1, 

the enzyme expressed by DGAT1, stood out as one of the main enzymes that actively 

participate in the two main pathways in the synthesis of triglycerides for cows, mice, and 

humans [18], [19], [20] [40], [41]. The cumulative knowledge about DGAT1 has implicated 

the gene as an important marker to be used in genomic selection of dairy cattle breeding 

programs [21], [22].  

The SLC24A2 gene encodes the member 2 of the solute carrier family 24 of 

transporter proteins. The SLC24A family consists of 6 mammalian protein subtypes that 

exchange calcium and potassium out of the cells via sodium entry into the cell [24]. In 

humans, multiple variants of SLC24A2 have been described. The protein is taught to have 

a neuroprotective role and it is found primarily in the retina and in the brain [42]. In cattle, 

the process of sodium:calcium exchanging in the photoreceptors was described in 1986 

[23]. However, there was no further information regarding the genetic role of SLC24A2 in 

milk production. Recent studies have demonstrated that the SLC24A family genes extrude 

calcium and potassium ions outside of the cell by entry of sodium ions [24]. This process 

was also demonstrated in the uterine endometrium during the estrous cycle and 

pregnancy of porcine [25]. In our study, two SNPs were linked to the SLC24A2 gene, 

which was significantly associated with milk production in Girolando crossbreed (Table 2). 
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In humans and bovines, the NUB1 gene encodes an important ubiquitin-like protein, 

which operates in cell cycle progression for the tissue maintenance [26]. Furthermore, 

NUB1 down-regulates the expression NEDD8 and AIPL1, the first plays an important role 

in cell cycle control and embryogenesis and the second is a chaperone controlling nuclear 

transport activity [43] [44]. NUB1 interacts primarily with multiple potential ubiquitin genes 

and it has been demonstrated that NEDD8 is expressed bovine milk somatic cells and its 

expression increases gradually throughout the lactation cycle, doubling its expression from 

early to late lactation in Holstein cows [45]. Thus, NUB1 may play an important role in 

controlling milk yield in cattle. On the other hand, both NUB1 and AIPL1 genes are 

expressed within the photoreceptors of the retina [26]. Similarly, SLC24A2 gene is also 

primarily expressed in the retina. Somehow, the interactions established by the proteins 

coded by those three genes are essential for capturing light through the retina, and their 

role is dependent on the level of their expression [27]. 

According to Dawkins [28], in the tropics, the light intensity remains relatively 

constant throughout the year. However, varies in temperate climates according to the 

seasons. In cattle, the response to light stimuli occurs through the hypothalamus-pituitary 

axis and the animal eyes are the primary recipients of brightness [29]. Several authors 

[30], [31] suggested the manipulation of photoperiod could be a useful variable to increase 

production in cattle as it affects prolactin secretion in mammals. Jimenez et al.,.,. [29] 

found an increase of about 15% in lactation of Holstein cows raised in a controlled 

environment with average day light of 16 hours, when compared to an environment with a 

shorter photoperiod of eight hours. Likewise, Dahl [32] found a higher growth rate and 

increased milk production in first lactation in heifers exposed to longer photoperiods.  

The aforementioned reports support the role of NUB1 as a potential functional 

candidate gene for increased lactation in cattle, both by acting as a modulator of 

brightness perception in the animal retina as well as controlling gene expression due to 

ubiquitination. The SLC24A2 gene, also expressed in the retina, may be involved in light 

capture mechanisms and thereby influencing milk yield. Both mechanism have been well 

investigated in Holstein cows, a breed that contributes with a substantial part to 

Girolando’s genomes. Thus, a positively and largely affected artificial selection may have 

contribute to the role of NUB1 and SLC24A2 in modulating milk production and yield in 

Brazilian climates, characterized by longer photoperiods. 

The 52 SNPs in the current GWAS with an FDR of 8.77% for threshold at 10-4 were 

linked to seven genes, namely: SSBP2, ROCK1P1, SLC24A2, ITGB1BP1, FAM135B, 

TANC2, and BMPR1A. None of these genes were described in association with milk 
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production and their cellular roles vary from DNA-binding proteins to transcription factors 

that regulate cell growth and proliferation [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39]. The putative 

functional role of these genes in milk production, if any, remains to be identified. 

The Milk Yield QTL analysis demonstrated that the 13 SNPs are also close (within 

1Mb) to the reported candidate genes for a summary of cattle genes for milk production 

traits, including the SNPs: ARS-BFGL-NGS-114968 and ARS-BFGL-NGS-97095 on BTA 

1, Hapmap27294-BTC-032117 on BTA 6, ARS-BFGL-NGS-101534, BTB-01468914 and 

Hapmap38097-BTA-117206 on BTA 11, ARS-BFGL-NGS-14448 on BTA 13, ARS-BFGL-

NGS-78318 and ARS-BFGL-NGS-114178 on BTA 14, ARS-BFGL-NGS-55014 on BTA 18, 

ARS-BFGL-NGS-414 on BTA 19, ARS-BFGL-NGS-110286 and ARS-BFGL-NGS-30073 

on BTA 20. In particular, a SNP ARS-BFGL-NGS-414 at 47.9 Mbp on BTA19 are located 

very close to the GH1 gene (Growth Hormone 1), which is also generally accepted as a 

functional causal gene affecting milk yield and components in dairy cattle [46]. 

In several studies [46, 47, 48], the GH1 gene is a key regulator of animal growth 

and development, affecting performance traits that include milk production, growth rate, 

body composition, and fertility in Holstein cow. Additionally, in early lactation the 

somatotrophic axis is uncoupled in high-producing dairy cows so that the liver fails to 

respond to GH1 hormone [49].  

The GH1 hormone é um agente anabólico secretado pelas células somatotrópicas 

do lobo anterior da hipófise, sendo observado como o principal mecanismo para a 

promoção da lactação in dairy cows [58, 59].   

 

Conclusions 

Our findings demonstrated that the application of GWAS in bovine crossbreeds can lead to 

satisfactory results. By applying the GWAS for milk production adjusted to 305-days yield 

in Girolando crossbreed using a 50K SNP chip we were able to detect 52 SNP markers 

significantly associated with the trait. From those SNPS, 9 genes putatively associated 

with the complex trait of milk production were identified. However, it would be premature to 

assign specific roles to those genes in controlling dairy production in Girolando without 

further functional studies. Thus, our data suggested that DGAT1, NUB1, and SLC24A2 

could be considered candidate genes to help explaining milk production in Girolando and 

in the future they could be valuable predictive markers to be add to genomic selection of 

dairy cattle in breeding programs. Our findings also lay a preliminary foundation for 

designing follow-up studies regarding milk production in Girolando, the most common 

industrial dairy crossbreed in Brazil.  
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Table 1.  List of the significant SNPs identified by GWAS for milk production adjusted to 

305-day in Girolando cattle from Brazilian herds. 

 

Table 2. Single Nucleotide Polymorphisms distributed in genes in the physical map of the 

bovine genome identified by GWAS for 305-days milk yield using a 50K SNP chip in 

Girolando cattle from Brazilian herds. 
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 Table 1 . List of the significant SNPs identified by GWAS for milk production adjusted to 

305-day in Girolando cattle from Brazilian herds. 

SNP1 BTA1 Position N MAJ p value 
BTB-01462011 1 45926861 337 A 9.35e-05 

ARS-BFGL-NGS-114968 1 74009574 332 B 8.19e-05 

ARS-BFGL-NGS-97095 1 71431023 337 B 6.98e-05 

ARS-BFGL-NGS-67684 1 46620571 337 B 2.23e-05 

ARS-BFGL-NGS-78259 1 53064069 337 A 1.94e-05 

Hapmap41216-BTA-27440 4 11245877 337 A 9.62e-05 

ARS-BFGL-NGS-100194 4 114744308 335 A 9.29e-05 

BTA-70284-no-rs 4 41895490 336 A 6.30e-05 

BTB-00213370 4 114688732 333 B 7.63e-06 

Hapmap27294-BTC-032117 6 32850666 336 B 4.50e-05 

BTB-01790614 6 3726761 337 B 1.33e-05 

BTB-00960162 7 83915853 337 B 9.50e-05 

Hapmap47490-BTA-108189 7 97529872 337 B 7.62e-05 

BTB-01363189 7 86130978 337 A 6.12e-05 

Hapmap48479-BTA-80447 7 104282149 337 B 3.76e-05 

ARS-BFGL-NGS-42452 7 67265746 337 B 3.26e-05 

Hapmap53914-rs29021936 8 20564440 337 B 3.97e-05 

BTB-01052867 8 24734717 337 A 1.90e-05 

ARS-BFGL-NGS-71395 8 24707157 337 B 1.09e-06 

ARS-BFGL-NGS-111205 10 78345178 337 A 5.20e-05 

ARS-BFGL-NGS-101534 11 28741505 337 B 6.09e-05 

BTB-01468914 11 30151802 337 B 6.04e-05 

Hapmap38097-BTA-117206 11 30065164 337 B 3.75e-05 

ARS-BFGL-BAC-16207 11 87999946 337 B 2.62e-05 

ARS-BFGL-NGS-62942 11 854379 337 B 4.52e-07 

ARS-BFGL-NGS-14448 13 53766894 337 A 1.83e-05 

ARS-BFGL-NGS-78318 14 5337183 337 B 3.59e-05 

Hapmap51078-BTA-87682 14 6696774 337 B 2.14e-05 

ARS-BFGL-NGS-114178 14 5651579 337 A 1.80e-05 

ARS-BFGL-BAC-1212 14 6642970 337 A 1.75e-05 

ARS-BFGL-BAC-12761 14 7566056 337 B 5.20e-07 

ARS-BFGL-NGS-102765 15 23426546 337 B 5.58e-05 



 

103 
 

ARS-BFGL-NGS-29032 16 61332532 337 B 7.62e-05 

BTB-01422500 16 20985573 336 B 4.72e-05 

ARS-BFGL-NGS-55014 18 40225738 336 B 4.02e-05 

ARS-BFGL-NGS-76555 18 34049189 337 B 1.51e-05 

ARS-BFGL-BAC-35051 19 48209594 337 B 3.37e-05 

ARS-BFGL-NGS-414 19 47927722 337 B 9.95e-06 

ARS-BFGL-NGS-101925 20 1202954 337 A 8.79e-05 

ARS-BFGL-NGS-110286 20 25689084 337 A 4.98e-05 

ARS-BFGL-NGS-30073 20 24697526 337 B 4.67e-05 

BTB-01132138 20 52183095 337 A 3.00e-05 

ARS-BFGL-NGS-41186 20 9415902 337 B 1.45e-05 

ARS-BFGL-NGS-20999 20 1596434 337 A 4.82e-06 

ARS-BFGL-NGS-110044 21 31352808 335 A 7.97e-05 

ARS-BFGL-NGS-119292 21 28094869 337 A 7.86e-05 

Hapmap38535-BTA-85920 21 30485584 335 A 1.73e-07 

ARS-BFGL-BAC-36400 23 47040907 337 B 6.53e-05 

ARS-BFGL-NGS-104353 23 45312549 334 B 3.03e-05 

ARS-BFGL-NGS-100144 24 33076123 337 B 6.31e-05 

ARS-BFGL-NGS-30248 24 2579535 337 B 2.98e-05 

UA-IFASA-6255 28 41865345 337 B 1.63e-05 
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Table 2. Single Nucleotide Polymorphisms distributed in genes in the physical map 

of the bovine genome identified by GWAS for 305-days milk yield using a 50K SNP 

chip in Girolando cattle from Brazilian herds. 

SNP1 Markers  SNP 1 BTA2 Alleles Genes Thres
hold  

BTB-00213370 rs43424124 4 A/G NUB1 

≤ 10-5 ARS-BFGL-NGS-71395 rs42216771 8 A/G SLC24A2 

ARS-BFGL-BAC-12761 rs109176086 14 A/G DGAT1 

BTB-00960162 rs42123132 7 C/T SSBP2 

≤ 10-4 

Hapmap47490-BTA-

108189 
rs4797381 7 A/C ROCK1P1 

BTB-01052867 rs42215728 8 C/T SLC24A2 

ARS-BFGL-BAC-16207 rs108977582 11 C/T ITGB1BP1 

ARS-BFGL-NGS-114178 rs109099963 14 A/G FAM135B 

ARS-BFGL-BAC-35051 rs41919419 19 C/T TANC2 

UA-IFASA-6255 rs41647684 28 C/T BMPR1A 
1Single Nucleotide Polymorphism; 2Bos taurus Autosome. 
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Table 3 . GWA SNPs for milk yield (MY) 

SNP1 Markers BTA 2 Position 3 Nearestgene  
p-value 

Name Distance (bp)  
ARS-BFGL-NGS-114968 1 74009574 PCNP 56765 8.19e-05 

ARS-BFGL-NGS-97095 1 71431023 SLC51A 741 6.98e-05 

Hapmap27294-BTC-032117 6 32850666 BTC Withina 4.50e-05 

ARS-BFGL-NGS-101534 11 28741505 
LO101907

207 
16979 6.09e-05 

BTB-01468914 11 30151802 
LOC1003

00972 
16770 6.04e-05 

Hapmap38097-BTA-117206 11 30065164 
LOC1019

03504 
17468 3.75e-05 

ARS-BFGL-NGS-14448 13 53766894 
LOC1019

02869 
61152 1.83e-05 

ARS-BFGL-NGS-78318 14 5337183 COL22A1 Withina 3.59e-05 

ARS-BFGL-NGS-114178 14 5651579 FAM135B Within 1.80e-05 

ARS-BFGL-NGS-55014 18 40225738 HYDIN Withina 4.02e-05 

ARS-BFGL-NGS-414 19 47927722 GH1 840895 9.95e-06 

ARS-BFGL-NGS-110286 20 25689084 
LOC7821

65 
10824 4.98e-05 

ARS-BFGL-NGS-30073 20 24697526 
LOC1049

75248 
26988 4.67e-05 

1Single Nucleotide Polymorphism; 2Bos taurus Autosome. a: uncharacterized gene, 

described or not validated. 

 


