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CARACTERIZAÇÃO DE POLIMORFISMOS DO GENE AMH E SUA ASSOCIAÇÃO 
COM CARACTERÍSTICAS INDICADORAS DE PRECOCIDADE SEXUAL EM 
NOVILHAS DA RAÇA NELORE 

 

RESUMO -  O hormônio anti-Mülleriano (AMH) é uma glicoproteína de 140 kDa 
exclusivamente expressa nas gônadas e que pertence à família de fatores de 
crescimento transformantes (TGF)-ß e está relacionada ao desenvolvimento folicular 
ovariano. O AMH possui a importante função de evitar a depleção prematura da 
reserva folicular por meio do equilíbrio entre a inibição e a promoção do crescimento 
e desenvolvimento de folículos. Em bovinos, o gene do hormônio anti-Mülleriano 
está localizado no cromossomo 7 e é composto por cinco éxons. Considerando esse 
contexto, este trabalho inclui dois capítulos: o primeiro com uma revisão das 
caraterísticas ocorrência de prenhez precoce (OPP) e idade ao primeiro parto (IPP), 
assim como a apresentação detalhada do AMH, citando suas principais funções no 
aparelho reprodutor feminino e de seu respectivo gene e suas variantes em 
humanos e animais. No segundo capítulo, o objetivo foi caracterizar a presença de 
polimorfismos nas regiões codificantes do gene AMH, analisar a constituição 
genética da população para o gene e estudar a associação entre os polimorfismos e 
as características OPP e IPP em 197 novilhas da raça Nelore, com idade de 16-18 
meses. Quatro polimorfismos do tipo SNP foram detectados  no presente estudo, 
sendo um deles no íntron 2 (rs132972253) e três no éxon 5 (rs527023314, 
rs722016629 e rs134387246), sendo que somente o SNP rs134387246 exibiu valor 
significativo (p<0,1) para ambas características (OPP e IPP). A análise demonstrou 
superioridade do alelo A, sendo que o genótipo GA apresentou valor de IPP 75 dias 
menor do que o homozigoto GG, apresentando ação melhoradora nessa 
característica. Ademais, efeito de sobredominância dos animais heterozigotos 
(p=0,056) e ausência de ação gênica aditiva (p=0,67) foram revelados neste estudo. 
Pela primeira vez na literatura, polimorfismos do gene AMH foram descritos em 
novilhas da raça Nelore e associados às características OPP e IPP, sendo que um 
dos SNPs influenciou positivamente nas mesmas e poderá futuramente ser utilizado 
como ferramenta de seleção em fêmeas Nelore. 

 

Palavras-chave: Bos indicus, fertilidade, gene do Hormônio Anti-Mülleriano, 

puberdade precoce. 
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CHARACTERIZATION OF AMH GENE POLYMORPHISMS AND ITS 

ASSOCIATION WITH FEATURES INDICATIVE OF SEXUAL PRECOCITY IN 

NELORE HEIFERS 

 

ABSTRACT - Anti-Müllerian Hormone (AMH) is a 140 kDa glycoprotein exclusively 
expressed in the gonads, which belongs to the transforming growth factor (TGF)- ß 
family and is related to ovarian follicular development. AMH plays an important role 
to prevent premature depletion of the follicular reserve, by promoting balance 
between inhibition and promotion of follicular growth and development. In bovines, 
the AMH gene is located in chromosome seven and contains five exonic regions. 
Considering this context, the content of this work includes two chapters: the first with 
a review of early pregnancy occurence (EPO) and age at first calving (AFC) traits, as 
well as the detailed presentation of AMH, citing its main functions in the reproductive 
system and also its related gene and variants in both humans and animals. In the 
second chapter, the aim was to characterize the presence of polymorphisms in the 
coding region of the AMH gene, analyze the genetic constitution of the population for 
this gene and study the association between the polymorphisms and OPP and IPP 
traits in 197 Nelore heifers, aging 16 to 18 months. A total of four single nucleotide 
polymorphisms (SNP) were detected in the present study, being one in intron two 
(rs132972253) and three in exon five (rs527023314, rs722016629 and 
rs134387246), wherein only SNP rs134387246 showed significant value (p <0.1) for 
both phenotypes. The analysis revealed superiority of the A allele, and the GA 
genotype presented AFC 75 days lower than the GG homozygote, showing an 
improvement action in this trait. In addition, an overdominance effect of heterozygous 
animals (p = 0.056), and absence of additive gene action (p = 0.67) were revealed in 
this study. Polymorphisms of AMH gene were described in Nelore heifers and 
associated to EPO and AFC traits for the first time, wherein one of the SNPs had a 
positive influence on them and could be further used as a tool for selection of Nelore 
females. 

 

Keywords: Anti-Müllerian hormone gene, Bos indicus, early puberty, fertility. 
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Capítulo 1 - Considerações Gerais 

1. INTRODUÇÃO 

  

 O Brasil ocupa a segunda posição no ranking de criação e exportação de 

bovinos do mundo, dispondo de um rebanho de 219.180 milhões de animais no ano 

de 2016, com crescimento de aproximadamente 3% em relação ao ano de 2015 

(213.035 milhões; USDA, 2016). O país possui os principais componentes para 

competir internacionalmente, como o baixo custo de produção e o domínio 

tecnológico do processo. O avanço tecnológico e o crescimento no mercado mundial 

de carne levam ao surgimento de novas exigências, tais como melhor qualidade dos 

produtos e maior segurança alimentar por meio de tecnologias e modernização em 

aspectos como nutrição, sanidade, genética e rastreabilidade de animais (PESSUTI; 

MEZZADRI, 2004).  

 O rebanho brasileiro é constituído, em sua maioria, por raças zebuínas e seus 

cruzamentos com taurinos, sendo que aproximadamente 80% do rebanho nacional é 

composto por animais zebuínos puros ou com sangue zebu (ABCZ, 2015), os quais 

são adaptados aos sistemas de manejo em clima tropical. No entanto, um dos 

problemas da pecuária de corte brasileira refere-se à baixa eficiência reprodutiva e à 

alta média da idade ao primeiro parto do rebanho, sendo a média para primeira 

concepção em bovinos de corte no Brasil de 31 meses, variando de 16 a 40 meses 

(NOGUEIRA, 2004), podendo chegar aos 45 meses (BRESOLIN, 2015). Essa 

questão é devidamente ilustrada pelo dado de que o Brasil, apesar de possuir o 

segundo maior rebanho de bovinos no mundo, ocupa a terceira posição na produção 
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de bezerros, contando com 48.250 milhões de cabeças (USDA, 2016). A falha na 

reprodução é um dos fatores mais relevantes que limita o desempenho da pecuária 

de corte brasileira (SILVA, 2005) e também o ganho genético (CUSHMAN et al., 

2008).  

 A redução da idade ao primeiro parto de um rebanho promove redução dos 

custos de manutenção de novilhas, antecipação do início da idade produtiva das 

vacas e recuperação mais rápida do capital investido, em outras palavras, levando 

ao aumento do rendimento econômico proporcionado pelos animais. Além disso, 

rebanhos com altas taxas de fertilidade e precoces sexualmente apresentam 

redução no intervalo de gerações permitindo maior intensidade de seleção levando, 

consequentemente, ao maior progresso genético e lucratividade (NIETO et al., 2003; 

PEROTTO et al., 2006). 

 Devido à alta variabilidade genética de novilhas Nelore para características 

reprodutivas, atualmente estudos na área de genética e melhoramento animal têm 

ganhado destaque. 

 Neste contexto,  o gene AMH vem assumindo importante papel de marcador 

molecular para diversas enfermidades reprodutivas e até mesmo infertilidade em 

mulheres. Em animais, não existem até o momento, estudos com polimorfismos 

deste gene. O hormônio Anti-Mülleriano (AMH) é uma glicoproteína expressa nas 

gônadas e está envolvido com a foliculogênese. Alguns autores sugerem que o AMH 

seja considerado um confiável biomarcador relacionado com a quantidade de 

folículos antrais morfologicamente saudáveis nos ovários (IRELAND et al., 2008), 

estando relacionado com a fertilidade em humanos e animais. Variações no gene 

AMH podem resultar em alterações nas atividades biológicas do hormônio, levando 

a diferenças fenotípicas entre indivíduos (RIGON et al., 2010). Em bovinos, diversas 
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alterações reprodutivas possuem como origem variações nas concentrações 

circulantes do AMH (JIMENEZ-KRASSEL et al., 2014; RIBEIRO et al., 2014), sendo 

que a causa não está esclarecida. O fator genético é uma opção a ser considerada 

e, polimorfismos presentes no gene AMH, poderiam justificar a ocorrência dessas 

variações que proporcionam diferenças fenotípicas. Dessa forma, a biologia 

molecular poderá auxiliar os programas de melhoramento genético, de forma a 

promover maior retorno econômico para a atividade pecuária. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Puberdade e maturação sexual em novilhas Zebu 

 

 Em mamíferos, a puberdade pode ser definida como o estágio de 

desenvolvimento que suporta a ciclicidade ovariana, ou seja, o desenvolvimento 

folicular e a manifestação do estro, seguidos da ovulação e da competência em se 

tornar gestante (WILLIAMS; AMSTALDEN, 2010).  

 Em fêmeas bovinas, as concentrações séricas do hormônio luteinizante (LH) 

diminuem após o nascimento como resposta ao feedback negativo do estradiol no 

eixo hipotálamo-hipófise-gonadal. Nesse momento, os pulsos do LH são 

infrequentes, com média de um a dois pulsos a cada seis horas 

(ABEYGUNAWARDENA; DEMATAWEWA, 2004). No estágio que precede a 

puberdade, a maturação dos mecanismos neurais promovem o aumento na 

secreção do Hormônio Liberador de Gonadotrofinas (GnRH), instaurando aumento 

na frequência de pulsos de LH, representado por um pulso/hora, restabelecendo a 
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atividade gonadal e dando início ao período de puberdade (EVANS et al., 1992; 

KINDER et al., 1995). Nesse momento existe também a maior produção de 

esteroides pelos ovários, levando à retroalimentação positiva que resultará em pico 

pré-ovulatório de LH e, consequentemente, na primeira ovulação. De forma sucinta, 

mudanças na maturação do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal com aumento 

simultâneo da secreção de gonadotrofinas, junto à redução gradual da sensibilidade 

aos efeitos negativos do estradiol são fenômenos que precedem a puberdade em 

mamíferos. 

A idade à puberdade é uma característica que varia entre espécies, 

subespécies e raças e sua antecipação possibilita o adiantamento do retorno 

econômico das fêmeas em recria (GARVERICK; SMITH, 1993; RORIE et al., 2002). 

Essa característica depende de fatores como nutrição, genética, peso corporal, 

manipulação hormonal e bioestimulação com touros. Para raças zebuínas, a 

primeira ovulação ocorre entre 14 e 40 meses (NOGUEIRA, 2004), sendo que as 

mesmas não alcançam a puberdade até atingirem 60% de peso corporal adulto. Em 

comparação, animais B. taurus taurus de corte e leite atingem a puberdade com 30-

55% do peso adulto (MUKASA-MUGERWA, 1989;. ABEYGUNAWARDENA et al, 

1994) e em idade de 6 a 24 meses (MORAN et al., 1989). 

Contudo, o animal pode, comumente, apresentar a primeira ovulação e ainda 

não ser capaz de se reproduzir. Por este motivo, diferencia-se puberdade de 

maturidade sexual. De acordo com Romano (1997) e Byerley et al. (1987), a 

maturidade sexual é a ocorrência de três ciclos estrais completos e subsequentes, 

em intervalos regulares, junto a sinais de comportamento de estro.  Uma vez que a 

maturação uterina não coincide com o estro puberal, a manutenção da gestação em 

algumas novilhas pode não ser adequada ao primeiro estro. Dessa forma, o 
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desenvolvimento uterino é um processo que continua após a ocorrência da 

puberdade (STAIGMILLER et al., 1993). Além disso, a maturidade sexual de 

novilhas envolve o aumento da circunferência ovariana e esse fenômeno é mais 

pronunciado ao redor de 13 meses de idade em fêmeas taurinas (LÔBO et al., 

2001). 

 

2.2  Ocorrência de Prenhez Precoce e Idade ao Primeiro Parto 

   

 O preceito de que a puberdade em zebuínos esteja programada em função 

do alcance de determinado peso e/ou idade tem direcionado as ações de manejo 

reprodutivo empregado em novilhas. Entretanto, existe variabilidade genética nessa 

subespécie para a idade à puberdade e para outros fenótipos reprodutivos e, desse 

modo, torna-se necessário e importante que animais mais precoces sejam 

selecionados (ELER, 2004). 

 Segundo Formigoni et al. (2006), a taxa de prenhez e a habilidade de 

permanência no rebanho em animais da raça Nelore são características reprodutivas 

intimamente ligadas. O desempenho produtivo das novilhas depende da idade em 

que entram em reprodução pela primeira vez. Quanto mais cedo elas parirem, maior 

será sua vida reprodutiva e, com isso, haverá aumento na produtividade do sistema 

de cria (MARTIN et al., 1992; BERETTA et al., 2001; FORMIGONI et al., 2006). A 

idade ao primeiro parto é uma característica que pode ser utilizada como critério de 

seleção pois, além de estar relacionada com a puberdade dos animais, a obtenção 

dessa característica não implica em custo para o sistema (DIAS; EL FARO; 

ALBUQUERQUE, 2004). 
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 A herdabilidade de uma característica em uma população é um parâmetro 

que mede a capacidade de transmissão desse caráter dos pais para a progênie e é 

fundamental para a determinação de estratégias de melhoramento. É determinada 

pela razão da variância genética aditiva sobre a variância fenotípica e adquire 

valores maiores se a maior fração da variação fenotípica for devido à variação 

genética e valores menores se essa fração for de caráter ambiental (FALCONER; 

MACKAY,  1996). 

 Usualmente as características reprodutivas medidas em fêmeas possuem 

coeficientes de herdabilidade variando de baixos a moderados. Estudos relataram 

valores de coeficiente de herdabilidade entre 0,28 e 0,37 para idade ao primeiro 

parto (MERCADANTE; LÔBO; OLIVEIRA., 2000; BERTAZZO et al., 2004; YOKOO 

et al., 2012; CAETANO et al., 2013) e entre 0,42 e 0,57 para ocorrência de prenhez 

precoce em animais Bos taurus indicus (ELER et al., 2004; BOLIGON; 

ALBUQUERQUE, 2011; SANTANA et al., 2012; TERAKADO, 2011; VALENTE et al., 

2015) e  de 0,52  para animais Bos taurus taurus (GARGANTINI et al., 2005). Esses 

resultados são considerados satisfatórios para a implementação dessa característica 

em programas de seleção de touros e novilhas. Segundo Eler et al. (2002), além 

dessa última característica ser altamente herdável, os registros de prenhez aos 14-

16 meses são simples, baratos e práticos. Estimativas de diferenças esperadas nas 

progênies (DEP) para ocorrência de prenhez precoce forneceriam informações úteis 

aos criadores para melhorar a precocidade sexual de fêmeas. Ademais, a prenhez 

precoce em novilhas apresenta associação genética positiva com outras 

características morfológicas e reprodutivas, como circunferência escrotal e idade ao 

primeiro parto (SILVA et al., 2003, ELER et al., 2004; SILVA et al., 2005).  
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 Meirelles et al. (2009) relataram que a predição de mérito genético para a 

ocorrência de prenhez precoce (OPP) pode ser utilizada para melhorar a fertilidade 

de novilhas sem aumentar os custos de produção do rebanho.  

 Ainda, a OPP apresenta resultados econômicos que a justificam como 

primordial para a cadeia produtiva. Esse fato pode ser representado pelo trabalho 

realizado por Formigoni et al. (2006), que estudaram o valor econômico da 

probabilidade de prenhez aos 14 meses, o qual foi estimado em R$ 695,87 por 

aumento de um ponto percentual da prenhez de novilhas na idade mencionada. 

Brumatti et al. (2011) também demonstraram a relevância da ocorrência de prenhez 

precoce e habilidade de permanência em rebanho bovino, características que 

atingiram até 13 vezes (4,28 a 13,46) maior significância, quanto a valores genético-

econômicos, em relação às de crescimento. 

 Considerando a importância das características supracitadas para a 

manutenção e melhoramento do rebanho e ao fato de que os ganhos obtidos pelo 

melhoramento genético dessas características são definitivos, justifica-se o 

investimento na seleção de animais geneticamente precoces (YOKOO et al., 2012). 

 

2.3 Gene Candidato  

 

A detecção de polimorfismos em genes denominados candidatos, os quais 

podem estar diretamente relacionados com a característica de interesse, 

correspondem a uma estratégia para identificação de mutações causadoras de 

variação em características quantitativas (VENERONI, 2010).  
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 O estudo de genes candidatos é uma forma de associação de genes, que 

possuem ação biológica conhecida, com características de interesse econômico na 

produção animal, sendo que esses genes estão envolvidos com o desenvolvimento 

ou processos fisiológicos responsáveis pela expressão dessas características 

(BRYNE; MCMULLEN, 1996; PAZ et al., 2004). Assim, a abordagem do gene 

candidato pode proporcionar um entendimento mais direto da base genética para a 

expressão de diferenças quantitativas entre os indivíduos (LIU et al., 2008). O 

principal objetivo da pesquisa utilizando genes candidatos é estudar os mecanismos 

fisiológicos envolvidos com a manifestação das características desejadas na 

tentativa de encontrar variações de genes específicos entre indivíduos que 

apresentam fenótipos distintos (WOMACK, 1993). Os polimorfismos encontrados em 

associação com os fenótipos devem ser analisados quanto à sua funcionalidade, a 

fim de comprovar a causa da alteração fenotípica e descartar o envolvimento de 

outras mutações (KWON; GOATE, 2000). 

 Primeiramente os genes considerados candidatos são sequenciados, para 

detecção de polimorfismos e, posteriormente, são realizadas análises de associação 

entre os polimorfismos e as características de interesse. Se a mutação encontrada 

no gene candidato for significativo no teste de associação, torna possível a seleção 

direta em uma população. Em estudos com genes candidatos, usualmente buscam-

se mutações potencialmente causais ou que estejam em desequilíbrio de ligação 

com as mesmas (DIAS, 2016).  

 As alterações nas sequências de nucleotídeos em regiões codificantes podem 

ser denominadas como "substituições sinônimas" ou "não-sinônimas". As mutações 

não-silenciosas ou não-sinônimas são polimorfismos que podem ser do tipo SNP 

(polimorfismos de nucleotídeos únicos) ou indels (inserções ou deleções) em regiões 
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de splicing ou em regiões codificantes (LEE et al., 2013). Podem alterar a sequência 

de aminoácidos na proteína, podendo alterar também a estrutura terciária da 

mesma, o que pode levar à redução ou perda da função proteica (FORTES et al., 

2014). Essas alterações ocasionam variação fenotípica, que é constatada no estudo 

de associação.  

 Em contrapartida, as mutações sinônimas ou silenciosas, são caracterizadas 

por polimorfismos que não causam a mudança de aminoácidos e não afetam a 

sequência dos aminoácidos na cadeia proteica. A teoria de evolução molecular 

neutra consiste na afirmação de que mutações sinônimas possuem efeito "neutro" 

(nulo) ou ínfimo sobre uma característica para serem afetadas pela seleção natural, 

já que não possuem efeito na proteína codificada (KIMURA, 1968). Entretanto, essa 

teoria é questionável (KREITMAN, 1996). Diversos estudos afirmam que mutações 

silenciosas podem alterar as taxas de transcrição, afetando assim as concentrações 

de proteína (FLINT; WOOLLIAMS, 2008), o correto splicing (CHAMARY et al., 2006) 

e a estabilidade do RNA mensageiro (CAPON et al., 2004; CHAMARY et al., 2006).\ 

 

2.4  Hormônio Anti-Mülleriano (AMH) 

  

 O AMH ou substância inibidora Mülleriana  é uma glicoproteína de 140 kDa 

expressa apenas nas gônadas (CATE et al., 1986) e está relacionado ao 

desenvolvimento folicular ovariano. O AMH pertence à família de fatores de 

crescimento transformantes (TGF)-ß, estando relacionado estruturalmente com 

outros 35 membros dessa família, incluindo fatores de diferenciação de crescimento, 

inibinas e proteínas morfogenéticas ósseas (BMP), alguns dos quais estão 

envolvidos também no processo da foliculogênese (KNIGHT; GLISTER, 2006). 
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 O AMH foi primeiramente identificado como um produto das células de Sertoli 

durante a diferenciação testicular, sendo responsável, em machos, pela indução da 

regressão do ducto Mülleriano, o qual, nas fêmeas, se diferencia em oviduto, útero e 

vagina (CATE et al., 1986;  JOSSO et al., 1993 apud VISSER;THEMMEN, 2005). 

Atualmente, sabe-se que o AMH é também expresso nas fêmeas pelos ovários, logo 

após a perda de sensibilidade dos ductos Müllerianos a esse hormônio (VISSER et 

al., 1998). 

 Nas fêmeas, o AMH é exclusivamente expresso nas gônadas e produzido 

somente após o nascimento (DURLINGER et al., 2002a), sendo restrito às células 

da granulosa de folículos primordiais, pré-antrais e pequenos folículos antrais 

(TAKAHASHI et al., 1986 apud MONNIAUX et al., 2010; MONNIAUX et al., 2008), 

reduzindo sua expressão durante a fase final do desenvolvimento folicular, quando 

os folículos atingem a diferenciação pela ação do hormônio folículo estimulante 

(FSH; BAARENDS et al., 1995; VISSER et al., 2007; MONNIAUX et al., 2008; RICO 

et al., 2009).  

 Além disso, esse hormônio desempenha um papel de modulador do 

crescimento folicular precoce, agindo como um fator para evitar a depleção 

prematura da reserva folicular (DURLINGER et al., 2002a; MONNIAUX et al., 2012). 

Na ausência do AMH, os folículos primordiais são recrutados em maior velocidade, 

resultando em exaustão do pool de folículos primários em idade mais jovem 

(DURLINGER et al., 1999). Em estudo realizado com camundongos, Visser et al. 

(2007) verificaram que animais deficientes do hormônio apresentavam maior 

degeneração oocitária e atresia folicular, sugerindo que o AMH também 

desempenha um importante papel como fator de sobrevivência de pequenos 

folículos em crescimento. Esse fato foi confirmado por Hayes et al. (2016), que 
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verificaram redução significativa da porcentagem de folículos atrésicos em ovários 

de camundongos submetidos à administração de AMH. 

 As principais funções do AMH estão relacionadas com a seleção do folículo 

dominante e, para isso, ele está envolvido na regulação da ativação dos folículos 

primordiais, inibindo o recrutamento desses folículos para o pool de folículos em 

crescimento, além de reduzir a responsividade dos mesmos ao FSH (Di CLEMENTE 

et al.,1994; DURLINGER et al., 2002a) e inibir a expressão do mRNA dos receptores 

de FSH (PELLATT et al., 2011). Também é responsável pela inibição do 

crescimento das células da granulosa e da atividade da aromatase P450 nessas 

células até o período de seleção folicular, impedindo assim a síntese (por meio da 

conversão de testosterona em estradiol) e secreção de estrógenos pelas mesmas 

(VAN HOUTEN et al. 2010; CAMPBELL et al., 2012). Como resultado, tem-se que o 

AMH possui função de regulador de feedback negativo para assegurar o equilíbrio 

entre a inibição e a promoção do crescimento e desenvolvimento folicular (LA 

MARCA et al., 2009). 

 A produção do AMH permanece em níveis elevados durante o crescimento 

folicular, mas sofre um rápido declínio quando atinge o momento em que o folículo é 

selecionado para dominância (POOLE et al., 2016). Este período é caracterizado 

pela transição de um estado de baixa para alta produção de estradiol em 

consequência da maior sensibilidade dos folículos ao FSH (VAN HOUTEN  et al., 

2010). Nessa etapa, o LH age diretamente nas células da granulosa, inibindo a 

expressão do Receptor tipo II do AMH (Di CLEMENTE et al., 1994). 

 Em humanos esse hormônio surgiu como um possível marcador para tumores 

das células da teca-granulosa (SCHUMER; CANNISTRA, 2003; GEETHA; NAIR, 

2010; KITAHARA et al., 2012), Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP; PELLATT 
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et al., 2010) e reserva ovariana de mulheres saudáveis (GRUIJTERS et al., 2003; 

FANCHIN  et al., 2003; VISSER et al., 2006; LA MARCA et al., 2011; NELSON et al., 

2015) e com dificuldade para gestar (SEIFER et al., 2002) e tem sido estudado para 

o tratamento de infertilidade anovulatória em mulheres, por estar relacionado com o 

pool folicular e responsividade às gonadotrofinas (RICO et al., 2009).  

 Atualmente, em humanos, a quantificação das concentrações do hormônio 

Anti-Mülleriano tem se tornado uma atraente ferramenta e com importante aplicação 

na resposta ovariana à hiperestimulação para fertilização in vitro, permitindo assim o 

ajuste dos hormônios administrados de maneira individual. Outra aplicação em 

potencial inclui a prevenção futura da infertilidade baseada no envelhecimento 

ovariano precoce, devido à relação direta das concentrações de AMH com a vida 

reprodutiva individual de mulheres, permitindo prever o momento da menopausa. 

Finalmente, pela estreita relação entre altas concentrações AMH e o excesso de 

folículos antrais presentes na síndrome dos ovários policísticos, a quantificação 

desse hormônio auxilia em métodos de diagnóstico para essa síndrome, como a 

ultrassonografia, e, futuramente, poderá contribuir para o diagnóstico prematuro da 

insuficiência ovariana precoce (DEWAILLY et al., 2014). 

 O AMH é primeiramente produzido como um precursor da proteína, o qual, 

após secreção, passa por clivagem para originar duas subunidades: o N-terminal 

(110-kDa) e C-terminal (25-kDa). O terminal "C" é considerado a subunidade ativa, 

sendo responsável pela regressão do ducto Mülleriano e inibição da biossíntese de 

aromatase, e cabe ao terminal "N" a responsabilidade de manter e intensificar a 

atividade biológica da subunidade "C" (WILSON et al., 1993). 

 Cate et al. (1986) compararam a proteína do AMH de bovinos e humanos e 

identificaram que, em geral, as proteínas compartilham 76% da sequência de 
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aminoácidos. O terminal "N" possui a menor similaridade  (62% ao longo dos 

primeiros 110 aminoácidos), incluindo duas deleções de 9 e 6 aminoácidos do AMH 

humano. O terminal "C" possui a maior similaridade, com 108 dos últimos 112 

aminoácidos conservados. Existem 12 cisteínas no polipeptídeo maduro e todos 

estão conservados entre as proteínas humanas e bovinas. Adicionalmente, tanto o 

AMH humano quanto bovino apresentam elevado teor de prolina (12%). 

 Em animais, as concentrações circulantes de AMH foram positivamente 

associadas ao número total de folículos ovarianos em roedores (DURLINGER et al., 

2002b; KEVENAAR et al., 2006), caprinos (MONNIAUX et al., 2011), bubalinos 

(BALDRIGHI et al., 2014; LIANG et al., 2016) e em bovinos Bos taurus (IRELAND et 

al., 2008; RICO et al., 2009; BATISTA et al., 2014; BALDRIGHI et al., 2014) e Bos 

indicus (BATISTA et al., 2014; BALDRIGHI et al., 2014). Adicionalmente, as 

concentrações do AMH são positivamente associadas ao número de folículos 

ovarianos de bezerras taurinas e zebuínas (BATISTA et al., 2016), tornando-se uma 

importante ferramenta para predição da resposta à superovulação e à produção de 

embriões in vivo (RICO et al., 2009; GUERREIRO et al., 2014) e in vitro 

(TAKAHASHI et al., 2008). Em bovinos, a concentração do AMH também está 

positivamente relacionada com a ocorrência de tumores de células da teca-

granulosa (ALI et al., 2013).  

 O AMH é considerado um marcador biológico que reflete a reserva ovariana 

(IRELAND et al., 2008). Dessa forma, a dosagem do hormônio é capaz de predizer a 

população de folículos morfologicamente saudáveis e, possivelmente, a fertilidade 

individual de novilhas (IRELAND et al., 2011). De maneira similar às contagens de 

folículos antrais, existe uma variação muito pequena dos níveis de AMH no plasma 

durante o ciclo estral, tanto em bovinos de corte quando de leite, além de haver 
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pequena variação em um mesmo animal e grande variação entre animais de uma 

mesma população (IRELAND et al., 2008). Isto facilita a utilização de animais, para 

fins de fenotipagem, com somente uma única quantificação do hormônio em fase 

aleatória do ciclo estral, sendo um indicativo da produção hormonal, tamanho 

ovariano e população folicular durante um longo período (IRELAND et al., 2008, 

2011; RICO et al., 2009). 

 Em bovinos, a variação do AMH está associado principalmente às 

subespécies. Essa distinção se deve ao componente genético dos animais, o qual 

controla todo o fenômeno da foliculogênese, incluindo composição da reserva 

ovariana, ativação e recrutamento de folículos, assim como sua apoptose, ou 

simplesmente a secreção de AMH pelas células da granulosa. Esse fator pode 

explicar a existência de diferenças entre animais Bos taurus taurus e Bos taurus 

indicus. Fêmeas Bos indicus, quando comparadas às Bos taurus, apresentam 

maiores números de folículos antrais, fato aparentemente não relacionado com a 

reserva ovariana (SILVA-SANTOS et al., 2011; CARTER et al., 2016).  

  Ribeiro et al. (2014) demonstraram que o AMH afeta a fertilidade e 

manutenção de prenhez em bovinos. Nesse estudo, vacas com baixos níveis de AMH 

apresentaram menores taxas de prenhez e maior risco de perda gestacional entre 30 

e 65 dias de gestação em comparação às que continham níveis médios-altos do 

hormônio. 

 Em estudo realizado com vacas holandesas, Jimenez-Krassel et al. (2014) 

verificaram que o grupo de animais que continham baixas concentrações de AMH 

(19 pg/mL) apresentaram fertilidade comprometida, com reduzida taxa de 

sobrevivência após o nascimento do primeiro bezerro, menor produção de leite, 

menor percentual de prenhez e maiores taxas de descarte por critério reprodutivo, 
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quando comparadas aos animais com maiores níveis do hormônio, resultando em 

uma vida produtiva reduzida (196 dias). Os autores consideram que o AMH seja um 

marcador genético útil para melhorar a longevidade de fêmeas bovinas. 

 

2.5  Gene do Hormônio Anti-Müleriano e suas variantes 

  

 Na espécie bovina, o gene do hormônio anti-Mülleriano está localizado no 

cromossomo 7 e possui cinco exons e quatro introns (GeneBank). Como destacado 

anteriormente, está bem estabelecido o envolvimento do AMH na diminuição da 

sensibilidade dos folículos ao FSH, o que leva à inibição do crescimento dos 

folículos recrutados e à seleção do folículo dominante. No entanto, de acordo com 

Kevenaar et al. (2007) e Rigon et al. (2010) essas funções podem ser alteradas pela 

presença de polimorfismos nos genes que codificam o AMH e o seu receptor.  

Em seres humanos, o SNP rs10407022, localizado no exon 1 do gene AMH, 

acarreta substituição de uma isoleucina por uma serina (p.Ile49Ser), provocando 

mudança no dobramento, estabilidade e bioatividade da proteína (KEVENNAR et al., 

2007). Estes mesmos autores demonstraram que a variante AMH 49Ser, deste 

marcador, apresenta menor bioatividade e poder de inibição da sensibilidade 

individual dos folículos ao FSH em comparação à variante 49Ile. Adicionalmente, a 

variante também foi relacionada a maiores concentrações de estradiol na fase 

folicular em mulheres com ciclos menstruais regulares. A mudança dos níveis de 

estradiol é causada pela maior atividade da enzima aromatase, que converte 

androstenediona em estrona. O controle da atividade dessa enzima é realizado pelo 

balanço entre as atividades dos hormônios FSH, que a estimula, e AMH, que a inibe. 
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Uma vez que o AMH tenha sua bioatividade diminuída geneticamente na variante 

49Ser, a inibição da aromatase é prejudicada e os níveis de estradiol tendem a 

aumentar. No ano seguinte, os mesmos autores associaram o polimorfismo AMH 

Ile49Ser ao número de folículos e concentrações de estradiol  (KEVENAAR et al., 

2008). Os autores observaram os SNPs 146G>T e 303G>A no exon 1 e o SNP 

134G>A no exon 2 do gene AMH e sugeriram que esses polimorfismos contribuem 

para a severidade da Síndrome do Ovário Policístico.  

 Rigon et al. (2010) também estudaram polimorfismos no gene AMH e no seu 

receptor AMHRII e concluíram que os polimorfismos presentes em ambos - gene e 

receptor - são mais frequentes em mulheres inférteis. Os polimorfismos dos genes 

AMH e AMHRII podem modificar as atividades biológicas do hormônio, o qual possui 

importante função no recrutamento e crescimento folicular e, finalmente, resultar em 

infertilidade. 

 Zhao e Zhang (2013) associaram os SNPs do gene AMH com a Síndrome de 

Hiperestimulação Ovariana Controlada em mulheres na presença de hormônios 

exógenos, pelo fato dessa mutação desativar os mecanismos inibitórios de 

crescimento folicular.  

 Apesar do grande número de estudos sobre o gene AMH na espécie humana, 

em bovinos há escassez de relatos. Matos et al. (2014), por meio de análises do tipo 

GWAS (estudo de associação genômica ampla) utilizando um painel denso de 

marcadores SNP, pesquisou a ocorrência de SNPs, genes candidatos e funções 

biológicas potencialmente associadas às características idade ao primeiro parto e 

período gestacional em bovinos da raça Nelore. O gene AMH foi reconhecido como 

potencial candidato envolvido na manifestação de idade ao primeiro parto. 
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3. OBJETIVO  

 

 O objetivo geral deste estudo foi caracterizar a presença de polimorfismos em 

regiões codificantes do gene AMH em novilhas da raça Nelore e avaliar suas 

associações com as características ocorrência de prenhez precoce e idade ao 

primeiro parto nessa população. 
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RESUMO - O hormônio anti-Mülleriano (AMH) é exclusivamente expresso nas gônadas e 35	

está relacionado ao desenvolvimento folicular ovariano. Possui função de regulador de 36	

feedback negativo para assegurar o equilíbrio entre a inibição e a promoção do crescimento e 37	

desenvolvimento folicular. O objetivo deste estudo foi caracterizar a presença de 38	

polimorfismos na região codificante do gene AMH, analisar a constituição genética da 39	

população para o gene e estudar a associação entre os polimorfismos e as características de 40	

ocorrência de prenhez precoce (OPP) e idade ao primeiro parto (IPP) em novilhas da raça 41	

Nelore. Uma amostra de 197 novilhas, não aparentadas, com idade entre 16 e 18 meses foi 42	

selecionada para a execução deste estudo. Os dados utilizados pelo estudo consistiram na 43	

verificação de concepção ou não das novilhas expostas na estação de monta e idade ao 44	

primeiro parto. Os cinco exons que compõe o gene AMH foram amplificados por meio da 45	

técnica de  Reação em Cadeia da Polimerase (Polymerase Chain Reaction - PCR) e 46	

sequenciados com a técnica de terminação de cadeia por dideoxinucleotideos (ddNTPs), a 47	

partir dos primers forward e reverse. As sequências obtidas foram analisadas com o programa 48	

Codon Code Aligner para identificação de polimorfismos. As frequências alélicas foram 49	

testadas por Qui-quadrado e o desequilíbrio de ligação (DL) por regressão. O efeito dos 50	

genótipos identificados para o gene AMH na ocorrência de prenhez precoce e idade ao 51	

primeiro parto, assim como o modo de ação desses polimorfismos (aditivo, dominância e 52	

sobredominância), considerando nível de significância de 10%, foram analisados por meio do 53	

procedimento GLIMMIX do  SAS 9.3®. Para a análise da característica de ocorrência de 54	

prenhez precoce, um modelo de limiar foi considerado, seguindo distribuição binomial com 55	

função de regressão logística. Para a característica idade ao primeiro parto considerou-se um 56	

modelo linear, seguindo distribuição normal. Quatro polimorfismos do tipo SNP foram 57	

detectados no presente estudo, sendo um deles no intron 2 (rs132972253) e três no exon 5 58	

(rs527023314, rs722016629 e rs134387246). Os três SNPs identificados no exon 5 59	

caracterizam mutações sinônimas, sendo inclusive o último deles posicionado no stop códon. 60	

Baixos valores de DL (<0.3) foram detectados em qualquer dos pares de SNPs, indicando 61	

segregação independente dos polimorfismos do exon 5, apesar da curta distância entre os loci. 62	

Somente o SNP rs134387246, localizado no stop códon, exibiu valor significativo (p<0,1) 63	

para ambas características (OPP e IPP). A análise demonstrou superioridade do alelo A, sendo 64	

que o genótipo GA apresentou valor de IPP 75 dias menor do que o homozigoto GG, 65	

demonstrando ação melhoradora nessa característica. Adicionalmente, na análise de 66	
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constituição genética da população identificou-se efeito de sobredominância (para IPP) do 67	

polimorfismo rs134387246 (p=0,056) e ausência de ação gênica aditiva (p=0,67). Pela 68	

primeira vez na literatura, polimorfismos do gene AMH foram descritos em novilhas da raça 69	

Nelore e associados a características indicadoras de precocidade sexual, sendo que um dos 70	

SNPs influenciou positivamente nas mesmas, demonstrando ação melhoradora e poderá 71	

futuramente ser utilizado como ferramenta de seleção de fêmeas Nelore, permitindo 72	

aceleração do ganho genético e eficiência dos rebanhos bovinos. 73	

 74	

 75	

 76	

Palavras-chave: Bos indicus, fertilidade, gene do Hormônio Anti-Mülleriano, idade ao 77	

primeiro parto, ocorrência de prenhez precoce.  78	

 79	
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1. Introdução 98	

 99	

 O desempenho reprodutivo é de fundamental relevância econômica para a atividade 100	

pecuária, principalmente em rebanhos zebuínos, reconhecidamente mais tardios em relação 101	

aos taurinos. Alguns dos critérios de seleção empregados em programas de melhoramento 102	

genético são características indicadoras de precocidade sexual em novilhas, como a 103	

ocorrência de prenhez precoce (16 meses; Eler et al., 2002, Silva et al., 2005) e idade ao 104	

primeiro parto de fêmeas desafiadas precocemente (Gressler, 2004; Boligon et al., 2008).  105	

 Em bovinos da raça Nelore, em um estudo de associação genômica ampla (GWAS), 106	

pesquisou-se a ocorrência de SNPs, genes candidatos e funções biológicas potencialmente 107	

associados às características idade ao primeiro parto e período gestacional (Matos et al., 108	

2014). Um dos achados deste trabalho foi o reconhecimento do gene do hormônio anti-109	

Mülleriano (AMH) como potencial candidato envolvido na manifestação de idade ao primeiro 110	

parto. 111	

 O AMH foi identificado como importante marcador da reserva ovariana (Fanchin  et 112	

al., 2003; Gruijters et al., 2003; La Marca et al., 2011; Nelson et al., 2015; Visser et al., 2006), 113	

uma vez que está relacionado à modulação do crescimento precoce dos folículos, evitando o 114	

esgotamento prematuro da reserva folicular (Durlinger et al., 2002a; Monniaux et al., 2012).  115	

 Em animais, as concentrações de AMH estão positivamente correlacionadas ao 116	

número de folículos ovarianos em diversas espécies, como roedores (Durlinger et al., 2002b; 117	

Kevenaar et al., 2006), caprinos (Monniaux et al., 2011), bubalinos (Baldrighi et al., 2014; 118	

Liang et al., 2016), bovinos taurinos (Ireland et al.,2008; Rico et al.,2009; Baldrighi et al., 119	

2014; Batista et al., 2014; Batista et al., 2016) e bovinos zebuínos (Baldrighi et al., 2014; 120	

Batista et al., 2014; Batista et al., 2016). Ainda, em bovinos, o AMH foi relacionado com a 121	

produção de embriões in vivo e in vitro  (Guerreiro et al., 2014; Rico et al., 2009; Takahashi et 122	

al., 2008), com a ocorrência de tumores de células da teca-granulosa (Ali et al., 2013), com 123	

diferenças nas taxas de prenhez e perdas gestacionais entre 30 e 65 dias (Jimenez-Krassel et 124	

al., 2014; Ribeiro et al., 2014) e com a longevidade reprodutiva de fêmeas (Jimenez-Krassel 125	

et al., 2014). Entretanto, a origem das alterações das concentrações circulantes do AMH não 126	

é esclarecida. Uma das possíveis razões para esta variação fenotípica seriam polimorfismos 127	

nos genes que codificam o AMH e o seu receptor, podendo modificar as atividades biológicas 128	

do hormônio, o qual possui importante função no recrutamento e crescimento folicular 129	
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(Kevenaar et al., 2007; Rigon et al., 2010). 130	

 Tendo em vista a existência de polimorfismos do gene AMH em seres humanos e, 131	

considerando o baixo número de estudos de polimorfismos desse gene na espécie bovina, 132	

objetivou-se no presente estudo: 1) caracterizar a presença de polimorfismos no gene AMH; 133	

2) analisar a constituição genética da população para o gene e 3) estudar a associação entre os 134	

polimorfismos e as características de ocorrência de prenhez precoce (OPP) e idade ao 135	

primeiro parto (IPP) em novilhas da raça Nelore.   136	

 137	

2. Material e Métodos 138	

 139	
2.1 Animais 140	

 141	
 O presente estudo foi realizado com aprovação da Comissão de Ética no uso de 142	

animais (CEUA) da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Unesp - Campus de 143	

Jaboticabal (protocolo nº17958/15).  144	

 Foram utilizadas informações fenotípicas e material biológico de 197 fêmeas da raça 145	

Nelore pertencentes à Agropecuária Jacarezinho LTDA, localizada no estado da Bahia, a qual 146	

conta com um rebanho de mais de 35.000 cabeças. A estação de monta para vacas tem 147	

duração aproximada de 70 dias, iniciando-se em Novembro. Todas as novilhas do rebanho 148	

que possuem idade entre 16 e 18 meses são expostas à reprodução, independente de peso e 149	

condição, realizando-se estação de monta com duração aproximada de 60 dias, entre os meses 150	

de Fevereiro e Abril. O sistema de acasalamento adotado pela Agropecuária Jacarezinho para 151	

as novilhas é de monta controlada. O diagnóstico de gestação é realizado por palpação retal 152	

cerca de 60 dias após o término da estação de monta. As novilhas que não conceberam na 153	

estação de monta aos 16-18 meses são expostas novamente à reprodução aos 24 meses e, se o 154	

desempenho for novamente negativo, são descartadas.  155	

Dois grupos de animais foram estabelecidos: o primeiro, composto por 67 novilhas 156	

confirmadas gestantes 60 dias após à exposição a touros, foi denominado grupo de novilhas 157	

precoces, e o segundo, constituído por 130 diagnosticadas vazias nesse exame, o grupo de 158	

não-precoces. O grupo de contemporâneos (GC) foi definido como animais da mesma 159	

fazenda, ano e estação de nascimento. Foram eliminados os GC com menos de três animais.  160	

 Primeiramente, a caracterização dos éxons do gene AMH e a investigação da presença 161	

de polimorfismos por sequenciamento foram realizadas em 20 novilhas Nelore, divididas em 162	
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dois grupos, de acordo com a idade ao primeiro parto e que também possuíssem o menor grau 163	

de parentesco entre si: o primeiro grupo consistiu em 10 novilhas precoces e o segundo em 10 164	

não precoces, selecionadas dentro de seus respectivos grupos. Após a identificação dos 165	

polimorfismos em ambos grupos, foi realizada a genotipagem dos animais restantes (n=177). 166	

2.2  Extração do DNA 167	
 168	

As análises laboratoriais foram executadas no Laboratório de Genética Molecular do 169	

Departamento de Zootecnia da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias – Unesp / 170	

Jaboticabal – SP.  171	

O DNA foi extraído a partir de folículos pilosos retirados da cauda dos animais 172	

utilizando o método fenol-clorofórmio-isoamílico (Sambrook and Fristch, 1989).  173	

 Com o uso do espectrofotômetro Nanodrop 1000 (ThermoScientific, EUA, 2008) foi 174	

verificada a quantidade (absorbância e concentração, medida pela relação 1 OD260 = 50 175	

µg/mL DNA) e qualidade (medida pela relação de absorbância A260/A280, entre 1,8 e 2,0 ) 176	

do DNA extraído.  177	

Após a verificação desses parâmetros, a solução estoque de DNA teve a concentração 178	

ajustada para 70 ng/µL como solução de uso, sendo que ambas as soluções, uso e estoque, 179	

foram congeladas em freezer a -20ºC. 180	

 181	

2.3  Desenho dos “Primers” e Reação de Amplificação de DNA por PCR (Reação 182	

em Cadeia da Polimerase) 183	

 184	

 Com o programa Primer3 (Rozen and Skaletsky , 1998), foram desenhados cinco 185	

pares de primers, específicos para cada éxon do gene AMH, a partir da sequência bovina (Bos 186	

taurus) do gene AMH, disponível no Genbank sob número de acesso NC_007305.6  187	

(www.ncbi.nlm.nih.gov; Tabela 1) 188	

 189	

 190	

 191	

 192	

 193	

 194	
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 195	

Tabela 1.  Primers utilizados para a amplificação do gene AMH, tamanho do amplicon, região 196	

amplificada,  e temperatura de anelamento dos primers.  197	

Primer 
Tamanho do 

amplicon 
(bp) 

Região 
amplificada 
do AMH 

Temperatura 
de 

anelamento 

F: 5’ GTTGGAACAGAAGGGGCTTT 3’ 
    R: 5' AGACTGGGGAGGGGTCTG 3’ 

 

714 Exon 1 63,0°C 

 F: 5’ CCACTGTCCTCAGACCCACT 3’ 
  R: 5’ GATGCCAACCCTGCTCTG 3’ 

 
603 Exon 2 55,7°C 

 F:  5’ GGGATTATGGGTTTGGGTTT 3’ 
        R: 5’ CGTGAGAGTCTCCAGGAAGG 3’ 
   

683 Exons 3-4 57,0°C 

 F: 5’ GCCCTTCCCGCAGCCCAG 3’ 
R: 5’ GCCGCTCCGCTCCCGCC 3’ 

 
613 Exon 5 

(parcial) 68,0°C 

F: 5’ GCTGCTGCTGCTCAAAGC 3’ 
R: 5’ GCAAGGCAACAGGTGAAGAC 3’ 

 
574 Exon 5 

(parcial) 60,4°C 

 198	

 199	

 As regiões exônicas do gene AMH foram amplificadas por PCR (Reação em Cadeia de 200	

Polimerase), em reações com volume final de 30 µL, contendo 4,0 µL de DNA (105 ng), 3,0 201	

µL de cada primer (15pM), 13µL de GoTaq Colorless Master Mix (Promega®) e 7,0 µL de 202	

água livre de nuclease. 203	

 A reação de amplificação foi realizada em termociclador (Master Cycler Gradient 204	

5331; Eppendorf®, Alemanha). A programação do termociclador consistiu nas seguintes 205	

etapas: desnaturação inicial a 95ºC por cinco minutos, desnaturação a 95ºC por um minuto, 206	

reação de anelamento seguindo a temperatura definida para cada par de primer (Tabela 1) por 207	

um minuto e extensão ou polimerização a 72ºC por um minuto. O ciclo supracitado foi 208	

reiniciado por 34 vezes e, após a última reação, foi realizada a extensão final por cinco 209	

minutos a 72ºC. As amostras foram conservadas a 4ºC até o momento da estocagem. Após a 210	

amplificação, uma alíquota de 2µL de cada amostra foi diluída com 2 µL de tampão de 211	

corrida (4 µL/mL de Gelred) e foram submetidas à eletroforese em gel de agarose (1,5%), em 212	

tampão TEB1X (Tris-HCl 89 mM; EDTA 2,5 mM e Ácido Bórico 89 mM e pH 8,3) a 90V 213	

por, aproximadamente, 50 minutos. A visualização do DNA amplificado foi feita em luz 214	
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ultravioleta (UV) e o gel fotodocumentado em aparelho Gel-Doc (Bio-Rad), visando avaliar a 215	

eficiência da PCR. As amostras foram mantidas a -20ºC até a realização da purificação.  216	

 217	

2.4  Sequenciamento e Genotipagem 218	

 219	

 Os produtos de PCR foram submetidos à purificação, seguindo o protocolo 220	

recomendado pelo kit Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega®).  221	

 As amostras foram sequenciadas a partir de ambos primers (forward e reverse) pela 222	

técnica de terminação de cadeia por dideoxinucleotídeos (ddNTPs), utilizando o ABI PRISM 223	

Big Dye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit (Applied Biosystems) em um 224	

sequenciador automático ABI 3730 XL (Applied Biosystems). As sequências obtidas foram 225	

analisadas e visualizadas com o programa CodonCode Aligner versão 5.1.5 (CodonCode 226	

Corporation, Dedham, MA, USA). 227	

  228	

2.5  Análise Estatística  229	

 230	

2.5.1 Frequências alélicas, genotípicas e Equilíbrio de Hardy-Weinberg 231	

 232	

As frequências alélicas e genotípicas dos SNP foram calculadas por simples contagem 233	

de alelo (Falconer and Mackay, 1996). Possíveis desvios das frequências alélicas e 234	

genotípicas, observadas em relação ao esperado, foram testadas através do teste de Qui-235	

quadrado, com o objetivo de verificar se o locus em questão estava em equilíbrio de Hardy-236	

Weinberg na amostra (Falconer and Mackay, 1996). 237	

 238	

2.5.2 Desequilíbrio de ligação 239	

  240	

 O desequilíbrio de ligação foi estimado por meio da análise de regressão (Hill and 241	

Robertson, 1968), com o uso do programa computacional Plink (Purcell et al., 2007), com o 242	

objetivo de verificar quais os SNPs segregavam juntos. Considerou-se r2 maior que 0,33 como 243	

forte desequilíbrio de ligação (Ardlie,  2002).  244	

 Considerando-se dois loci com dois alelos para cada locus (A1/A2 e B1/B2), tem-se 245	

que:  246	
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 247	

𝑟! =
(𝑓𝑟𝑒𝑞. (𝐴!𝐵!)×𝑓𝑟𝑒𝑞. (𝐴!𝐵!)− 𝑓𝑟𝑒𝑞. (𝐴!𝐵!)×𝑓𝑟𝑒𝑞. (𝐴!𝐵!))!

𝑓𝑟𝑒𝑞. (𝐴!)×𝑓𝑟𝑒𝑞. (𝐴!)×𝑓𝑟𝑒𝑞. (𝐵!)×𝑓𝑟𝑒𝑞. (𝐵!)
 

 248	

 249	

onde: freq. A1, freq. A2, freq. B1 e freq. B2 são as frequências de alelos A1, A2, B1 e B2, 250	

respectivamente  (Hill, 1981).  251	

 252	

2.5.3 Controle de Qualidade 253	

 254	
 O controle de qualidade dos dados foi realizado a partir da exclusão de SNPs que 255	

possuíram a frequência do alelo de menor frequência (MAF) inferior a 5%. 256	

 A MAF é utilizada para filtrar os dados, uma vez que a não exclusão de SNPs com 257	

frequências inferiores a 5% ou 1% compromete o poder de detecção de associação entre SNPs 258	

e a característica de interesse (Ziegler et al., 2008).  259	

 260	

2.5.4 Análises de associação entre as variantes encontradas e as características 261	

estudadas  262	

 263	
 Os dados fenotípicos coletados consistiram na verificação de concepção ou não das 264	

novilhas expostas na estação de monta e na idade ao primeiro parto. A OPP foi definida com 265	

base na concepção e parição da novilha, desde que a mesma tenha entrado na estação de 266	

monta com idade entre 16 e 18 meses. As novilhas que pariram com menos de 30 meses 267	

foram codificadas com o valor 1 (sucesso) e as que falharam, valor 0 (fracasso). A IPP, 268	

medida em dias, foi obtida pela diferença entre a data do primeiro parto e a data de 269	

nascimento da fêmea. Para as fêmeas que falharam na estação de monta aos 16-18 meses, 270	

considerou-se a IPP referente à segunda exposição das mesmas, aos 24 meses. 271	

 Para a análise da característica de ocorrência de prenhez precoce um modelo de limiar, 272	

seguindo distribuição binomial com função de regressão logística, foi considerado utilizando 273	

o procedimento GLIMMIX do  SAS 9.3® (Statistical Analysis Software, SAS Institute Inc., 274	

Cary, NC, USA, 2011). Para a característica idade ao primeiro parto um modelo linear foi 275	

considerado utilizando também procedimento GLIMMIX do pacote SAS 9.3®, no entanto 276	

seguindo uma distribuição normal.  277	
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 O efeito dos genótipos identificados para o gene AMH na ocorrência de prenhez 278	

precoce e idade ao primeiro parto foi calculado usando o seguinte modelo estatístico: 279	

Yijk = µ+ GCi + Gj + tk + eijk  280	

no qual: Yijkl = fenótipos para a característica avaliada; µ = média da característica na 281	

população; GCi = efeito fixo associado ao iésimo grupo de contemporâneos; Gj = efeito fixo 282	

associado ao j-ésimo genótipo de cada polimorfismo; tk= efeito aleatório do k-ésimo pai, eijkl 283	

= erro aleatório. 284	

Uma vez encontrada associação significativa por teste Fisher (P<0.1) entre o 285	

polimorfismo e as características estudadas, o modo de ação desses polimorfismos foi testado. 286	

Dessa forma, os mesmos efeitos do modelo acima foram considerados, contudo o efeito de 287	

marcador foi considerado agora como covariável, para verificar as ações aditiva, de 288	

dominância ou de sobredominância. O mesmo nível de significância foi mantido. 289	

  290	

3. Resultados e Discussão 291	

  292	

No total, quatro SNPs foram detectados na amostra inicial de 20 animais utilizada 293	

neste estudo, sendo um deles no intron 2 (rs132972253, g. 22698073 T>C) e três no exon 5 294	

(rs527023314, g. 22699121C>T; rs722016629, g.22699264 e rs134387246, g22699764 G>A; 295	

Tabela 2) . 296	

 297	

Tabela 2. Indicação da posição no cromossomo, região, alteração de nucleotídeo, 298	

consequência e MAF dos polimorfismos identificados em novilhas da raça Nelore. 299	

Chr Posição 
genômica* Região SNPa Alteração Consequência MAF 

7 22699121 Exon5 rs527023314 C>T Sinônimo 0.378 
7 22699264 Exon5 rs722016629 G>A Sinônimo 0.010 

7 22699764 Exon5 
(stop codon) rs134387246 G>A Sinônimo 0.317 

 a
Polimorfismo representado como o número rs fornecido pelo banco de dados de SNP no NCBI (número de 300	

acesso NC_007305.6) 301	
* Posição genômica com base na montagem UMD3.1 302	
 303	
 304	
 Após a análise da lista de sítios de reconhecimento de pequenas ribonucleoproteínas 305	

nucleares (snRNA) (http://www.ensembl.org/cowdatabase), descritos na região genômica 306	

próxima ao gene AMH (Bronwen et al., 2016), verificou-se que o SNP localizado no íntron 2 307	
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não apresentava snRNAs e, portanto, não estava localizado em um sítio de reconhecimento de 308	

microRNAs. Polimorfismos presentes em íntrons e localizados em regiões de produção de 309	

micro-RNA podem afetar a transcrição de outros genes e, consequentemente, a codificação de 310	

proteínas (Jin and Lee, 2013; Kim and Kim, 2007). Sendo assim, a genotipagem do restante 311	

da população (177 animais) foi realizada somente com polimorfismos presentes no éxon 5, 312	

para serem utilizados em estudos de associação. 313	

 As frequências alélicas e genotípicas dos polimorfismos encontrados no gene AMH e o 314	

valor de P referente ao teste de equilíbrio de Hardy-Weinberg para os 197 animais 315	

sequenciados estão representadas na Tabela 3. O cálculos das frequências alélicas e 316	

genotípicas é realizado com a finalidade de se estudar a constituição e diversidade genética de 317	

uma população e o equilíbrio de Hardy-Weinberg estabelece um modelo para o 318	

comportamento dos genes e é utilizado para analisar se existe efeito de migração, mutação e 319	

seleção sobre a população estudada (Salman, 2007). Todos os SNPs identificados no presente 320	

estudo encontraram-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg, desta forma, descartando a atuação 321	

de fatores evolutivos sobre a população do presente estudo. Em outras palavras, o equilíbrio 322	

gênico é indicativo de que os polimorfismos não estão sofrendo pressão de seleção.  323	

 324	

Tabela 3. Frequência alélicas e genotípicas e Equilíbrio de Hardy-Weinberg (5%) para os 325	

SNPs identificados no gene AMH de novilhas Nelore 326	

Polimorfismosa Frequência 
Alélica 

Frequência 
Genotípica 

Valor de P 
(Equilíbrio de Hardy- 

Weinberg)b 

 
C T CC CT TT 

  rs527023314 62% 38% 41% 43% 16% 0.288 

 
G A GG GA AA 

  rs722016629 99% 1% 98% 2% 0% 1 

 
G A GG GA AA 

  rs134387246 68% 32% 49% 39% 12% 0.187 
 a

Polimorfismo representado como o número rs fornecido pelo dbSNP do NCBI   327	
  

b
Teste de x

2 
a 5%   328	

 329	

 O desequilíbrio de ligação (DL) consiste na correlação de genótipos entre marcadores 330	

genéticos e pode ser usado para quantificar efeitos que afetam a ligação entre os SNPs tais 331	

como frequência e recombinação entre os marcadores em comparação, mutações recorrentes e 332	

histórico da população e, dessa forma, avaliar se os polimorfismos segregam juntos ou não 333	
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(Ardlie et al., 2002; Hartl and Clark, 1997). No presente estudo, a análise do DL demonstrou 334	

segregação independente dos polimorfismos do éxon 5 apesar da curta distância entre os loci 335	

(Tabela 4).  336	

 337	

Tabela 4. Desequilíbrio de ligação para os três SNPs (rs527023314, rs722016629 e 338	

rs134387246) encontrados no gene AMH de novilhas Nelore.   339	

SNP rs527023314 rs722016629 rs134387246 
rs527023314 - 0.00991962 0.0402859 
rs722016629  - 0.0007886 
rs134387246   - 

 340	

Os três SNPs identificados no exon 5 caracterizam mutações sinônimas, ou seja, não 341	

geram a substituição de aminoácidos na proteína. Os SNPs rs527023314 e rs722016629 estão 342	

em regiões de éxon que codificam os aminoácidos leucina e prolina, respectivamente, e o 343	

terceiro SNP (rs134387246) em um códon de terminação (stop códon; Tabela 2).  344	

 As mutações "silenciosas" ou "substituições sinônimas" não promovem qualquer 345	

alteração ao aminoácido codificado e não afetam a sequência dos mesmos (Fortes et al., 346	

2014). Contudo, diversos estudos afirmam que as mutações silenciosas podem alterar as taxas 347	

de transcrição, afetando assim os níveis de proteína produzidos (Flint and Woolliams, 2008), 348	

o  splicing (Chamaryet al., 2006) e a estabilidade do RNA mensageiro (Capon et al., 2004; 349	

Chamary et al., 2006). Sendo assim, apesar dos polimorfismos identificados no presente 350	

estudo serem caracterizados como mutações silenciosas para as características estudadas, é 351	

possível que possam alterar a expressão do gene AMH, afetando as concentrações de 352	

proteínas, acarretando, por sua vez, alterações fenotípicas em fêmeas da raça Nelore. 353	

 A MAF (frequência do alelo menos presente) se refere à frequência na qual o alelo 354	

menos comum ocorre em uma determinada população. O SNP rs722016629 foi excluído da 355	

análise de associação pois apresentou MAF < 0,05. Os outros dois SNPs apresentaram MAF 356	

superior a 0,05 (Tabela 2).  357	

 Em relação à análise de associação entre os SNPs (individualmente) e as 358	

características OPP IPP, somente o SNP rs134387246, localizado no stop códon, exibiu valor 359	

significativo (p<0,1) para ambas características (Tabela 5). Ainda, foi possível identificar 360	

efeito entre os genótipos desse polimorfismo na idade ao primeiro parto. A diferença nas 361	

médias dos quadrados mínimos entre os genótipos GG e o genótipo GA para IPP foi 362	
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significativa (p<0,1; Tabela 6). A análise revelou superioridade do alelo A, sendo que o 363	

genótipo GA apresentou valor de IPP  75 dias menor do que o homozigoto GG (Tabela 6), 364	

apresentando ação melhoradora nessa característica. 365	

 366	

Tabela 5. Valores de P dos SNPs identificados para as características de ocorrência de prenhez 367	

precoce (OPP) e idade ao primeiro parto (IPP) em novilhas Nelore. 368	

SNPa 
Características 

Ocorrência de prenhez precoce Idade ao primeiro parto 

rs134387246 0.059 0.060 
rs527023314 0.239 0.283 

aPolimorfismo representado como o  número rs fornecido pelo banco de dados de SNP no NCBI 369	

 370	

Tabela 6. Número de indivíduos (N), médias e erro padrão (EP) da idade ao primeiro parto 371	
(dias) (IPP) de acordo com os genótipos (AA, GA e GG) do SNP rs134387246.  372	

Genótipos N IPP (dias) ± EP 

 
AA 

 
24 1.004 ± 21,59ab 

GA 75 972,72  ± 31,76a 
GG 96 1.047,73b 

   
a,bletras sobrescritas entre as linhas representam diferenças entre as médias de IPP (P<0,1). 373	

O teste do modo de ação do polimorfismo rs134387246 revelou efeito de 374	

sobredominância do heterozigoto (p=0,056), sendo que não foi verificada ação gênica aditiva 375	

(p=0,67). 376	

 Diferentes tipos de interação gênica, definidos como efeitos genéticos não-aditivos, 377	

como dominância, sobredominância e epistasia, estão relacionadas com a expressão de 378	

heterose (Cunha et al., 2008; Mourão, 2008), a qual é explicada pelo aumento da heterozigose 379	

da progênie (Mourão, 2008). O termo heterose é uma medida que está relacionada à média 380	

das linhagens paternas, referindo-se a qualquer desvio da aditividade observada em 381	

populações geneticamente distintas em relação à sua origem, sendo sua intensidade 382	

diretamente proporcional à distância genética entre as raças ou linhagens (Teodoro et al., 383	

2001). Esse fenômeno é importante em várias características de interesse econômico, 384	
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particularmente nas que possuem baixa herdabilidade como aquelas relacionadas à adaptação 385	

e ao complexo reprodutivo (Ferraz Filho and Eler, 2001; Roso and Fries, 2000). A heterose 386	

também é evidenciada na descendência de acasalamento entre linhagens ou entre populações 387	

de raça pura (Koury Filho, 2002). 388	

 Ademais, o aumento da heterozigose possibilita a produção de maior número de 389	

enzimas, garantindo aos indivíduos mestiços maior “versatilidade bioquímica” e melhor 390	

adaptação de seus mecanismos fisiológicos ao ambiente (Falconer and Mackay, 1996). 391	

 Embora não tenham sido realizados acasalamentos para se explorar a heterose, a 392	

sobredominância identificada no presente estudo poderia contribuir para a ocorrência desse 393	

evento, contribuindo como ferramenta de seleção para acelerar o ganho genético. 394	

 Atualmente, a área de genética médica voltada à reprodução de mulheres tem ganhado 395	

destaque.  Polimorfismos localizados nos exons 1 e/ou 2 do gene AMH (assim como em seu 396	

receptor AMHRII) foram associados à Síndrome do Ovário Policístico (Pellatt et al., 2010), 397	

Síndrome de Hiperestimulação Ovariana Controlada (Zhao and Zhang, 2013) e infertilidade 398	

(Pellatt et al., 2010).  399	

 Apesar dos SNPs relatados no presente trabalho possuírem identificação no "National 400	

Center for Biotechnology Information" (NCBI), até o momento, este é o primeiro estudo com 401	

polimorfismos do gene AMH em bovinos. O SNP rs134387246 ocasionou uma substituição 402	

da base guanina por adenina, no stop codon. Essa troca não ocasionou mudança de 403	

aminoácido, mas possibilitou a redução significativa da idade ao primeiro parto de novilhas 404	

Nelore. Estudos funcionais serão necessários para se compreender o mecanismo pelo qual a 405	

presença do SNP promoveu melhorias na característica supracitada. 406	

  A ocorrência de prenhez precoce e idade ao primeiro parto são características 407	

complexas e sofrem influência de inúmeros fatores ambientais (Campello et al., 1999; Garcia, 408	

2006; Silveira et al., 2004)  e genéticos (Clempson et al., 2011, de Camargo et al., 2014, de 409	

Camargo et al., 2015, Dias et al.,2015, Grossi et al., 2009, Grupioni et al., 2015, Matos, 410	

2014). A seleção direta para precocidade sexual em fêmeas bovinas é dificultada pela 411	

complexidade em se identificar o início da puberdade em novilhas por meio da detecção da 412	

primeira ovulação. Segundo Meirelles et al. (2009), a utilização de indicadores para 413	

precocidade sexual, como a ocorrência de prenhez precoce, que são facilmente mensuradas e 414	

apresentam correlação favorável com características reprodutivas, é uma boa alternativa para 415	

contornar esse problema. Marcadores genéticos que indicam redução na idade ao primeiro 416	
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parto de novilhas deverão ser considerados uma importante ferramenta a ser incluída em 417	

programas de melhoramento genético na pecuária de corte.  418	

 Pela primeira vez na literatura, polimorfismos do gene AMH foram descritos em 419	

novilhas da raça Nelore e associados a características indicadoras de precocidade sexual, 420	

sendo que um dos SNPs (rs134387246) influenciou positivamente nas mesmas e poderá, 421	

futuramente, ser utilizado como ferramenta de seleção de fêmeas Nelore. 422	

 423	

4. Conclusão 424	

 425	
No presente estudo, foram caracterizados quatro polimorfismos do gene AMH, sendo um 426	

no intron 2 e três no exon 5, sendo promovidas mutações sinônimas neste último. Na análise 427	

de constituição genética da população identificou-se efeito de sobredominância dos 428	

heterozigotos para a característica idade ao primeiro parto. Quanto à análise de associação, 429	

somente o SNP localizado no stop códon do exon 5 exibiu valor significativo para ocorrência 430	

de prenhez precoce e idade ao primeiro parto. Novos estudos são necessários para analisar as 431	

implicações dos polimorfismos sobre a performance reprodutiva em uma maior população.  432	

 433	
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