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IDENTIFICAÇÃO DE SNPs EM SÍTIOS CpG LOCALIZADOS EM REGIÕES 

GENÔMICAS RELACIONADAS À PRODUÇÃO EM BOVINOS 

 

RESUMO – O objetivo desse estudo foi identificar polimorfismos de nucleotídeo 

único (SNPs) potencialmente sujeitos a controle epigenético exercido por 

metilação do DNA via seus envolvimentos na criação, remoção ou 

deslocamento de sítios CpG (meSNPs) e a partir de tal identificação criar um 

banco de dados para meSNPs, bem como determinar a possível associação 

desses marcadores com ilhas CpG (CGIs) e com o perfil metilacional de 

tecidos submetidos ao ensaio de recuperação de ilhas CpG metiladas 

combinado com plataformas de sequenciamento de nova geração (MIRA-seq) 

em bovinos. Usando as variantes anotadas para os SNPs identificados no 

Run5 do projeto 1000 Bull Genomes e a sequência genômica bovina de 

referência UMD3.1.1, identificamos e anotamos 12.836.763 meSNPs de acordo 

com o padrão de variação criado por cada SNP em um sítio CpG. Também 

analisamos a distribuição genômica desses meSNPs, sendo a maioria deles 

localizados em regiões intergênicas (68,00%) e intrônicas (26,32%). 

Globalmente, os meSNPs representam 22,53% dos 56.969.697 SNPs descritos 

na base de dados e 12,35% deles estão localizados em CGIs. Comparando o 

número observado com o número esperado de meSNPs nas CGIs e nos 

tecidos submetidos ao MIRA-seq, verificamos um enriquecimento médio 

(P<0,01) para meSNPs de 2,47 vezes em CGIs relaxadas e 1,90 vezes em 

CGIs rigorosas. Nos tecidos, o enriquecimento foi de 1,52 vezes em 

longissimus dorsi e 2,09 vezes em intestino delgado. Dez meSNPs com 

metilação diferencial, sendo 1 em longissimus dorsi e 9 em intestino delgado, 

causaram uma alteração na sequência genômica, a qual está associada ao 

fenótipo de eficiência alimentar em bovinos.  

 

Palavras-chave: genoma, ilhas de CpG, metilação de DNA, polimorfismo de 

nucleotídeo único, repressão epigenética 



 
 

 
 

IDENTIFICATION OF SNPS IN CPG SITES LOCATED IN GENOMIC 

REGIONS RELATED TO PRODUCTION IN CATTLE 

 

SUMMARY – The aim of this study was to identify single nucleotide 

polymorphisms (SNPs) potentially subject to epigenetic control exerted by DNA 

methylation via their involvement in creating, removing or displacement CpG 

sites (meSNPs) and from this identification create a database for meSNPs, as 

well as to determine its possible association with CpG islands (CGIs) and the 

methylation profile of tissues submitted to the methylated-CpG island recovery 

assay combined with next generation sequencing platforms (MIRA-seq) in 

cattle. Using the variant annotations for SNPs identified in Run5 of the 1000 bull 

genomes project and the UMD3.1.1 bovine reference genome sequence 

assembly, we identified and classified 12,836,763 meSNPs according to the 

pattern of variation caused at the CpG site. We have also analyzed the genomic 

distribution of the meSNPs, with the majority being located in intergenic regions 

(68.00%) and then in introns (26.32%) and the remainder distributed among 

proximal promoters (3.93%), coding regions (1.27%), untranslated regions 

(UTRs) (0.29%), non-coding RNAs (0.11%) and splice regions (0.08%). Overall, 

meSNPs represent 22.53% of 56,969,697 SNPs described in the database of 

which 12.35% are located in CGIs. Comparing the observed number with the 

expected number of meSNPs in the CGIs and tissues submitted to the MIRA-

seq we found a mean enrichment (P<0.01) for meSNPs of 2.47 times in the 

relaxed CGIs and 1.90 times in the strict CGIs. In the tissues the enrichment 

was of 1.52 times in ribeye and 2.09 times in small intestine. Ten meSNPs, 

differing in methylation status, 1 in ribeye and 9 in small intestine, caused an 

alteration in the genomic sequence which is associated with a feed efficiency 

phenotype in cattle. 

 

Keywords: CpG islands, DNA methylation, epigenetic repression, genome, 

single nucleotide polymorphism 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A metilação do DNA é uma modificação epigenética indispensável em 

muitos processos celulares, tendo um importante papel como regulador da 

expressão gênica. 

Os níveis de metilação do DNA e transcrição estão amplamente 

associados, embora a relação entre variação genética e os padrões de 

metilação de DNA ainda não estejam estabelecidos. No entanto, é sabido que 

variações genéticas em sítios de pares de Citosina-fosfato-Guanina (CpG) 

podem perturbar os sítios de metilação e, por consequência, mudar o estado 

de metilação. A introdução ou remoção de um sítio CpG, que são locais 

passíveis de metilação do DNA, tem sido sugerida como um potencial 

mecanismo pelo qual polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) podem afetar 

a função do gene via alteração epigenética. Sendo assim, SNPs 

potencialmente sujeitos a controle epigenético exercido por metilação do DNA 

(meSNPs) podem alterar a regulação epigenética da região, podendo também 

resultar em uma alteração na expressão gênica. Portanto, a identificação de 

tais marcadores na sequência genética é justificada.  

Diante desse contexto, vimos a importância de criar um banco de dados 

com as informações anotadas para meSNPs encontradas em nosso estudo, 

que possa ser utilizado em pesquisas futuras, assim como em programas de 

melhoramento genético, uma vez que informações sobre polimorfismos no 

DNA têm sido utilizadas para estimar valores genéticos aditivos de animais. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

2.1 Epigenética e seus processos 

No termo epigenética o sufixo “epi” significa acima ou sobre, a 

expressão foi usada pela primeira vez na década de 1940, por Conrad 

Waddington, para descrever as interações de genes com o meio ambiente e os 

possíveis caminhos que cada célula pode tomar durante o desenvolvimento 

(TOST, 2008), e refere-se ao controle da expressão gênica baseado na 

organização da cromatina ao invés de informações da sequência primária 

(genética) do DNA, pois a organização da cromatina exerce função chave na 

determinação de padrões de expressão gênica: regiões menos compactadas 

da eucromatina são mais acessíveis à transcrição. Assim, a mesma sequência 

gênica pode ser normalmente expressa ou transcricionalmente silenciada, 

dependendo da conformação da cromatina (BENDER, 2004). Deste modo, a 

epigenética torna-se imprescindível para a genômica funcional revolucionando 

a genética molecular.  

A epigenética é definida como processos que regulam a expressão 

gênica sem afetar o código genético. Através do controle de sequências 

gênicas sem alterar a sequência nucleica em si, células geneticamente 

idênticas são capazes de se distinguir fenotipicamente, dependendo de sua 

localização e/ou função (LEVENSON; SWEATT, 2005). As mudanças na 

expressão gênica causadas por esses processos epigenéticos são herdáveis 

pelo processo mitótico e ao longo das gerações. A programação epigenética 

dos gametas, e dos embriões em início de desenvolvimento, é condição vital 

para o desenvolvimento de um novo organismo (TANG; HO, 2007). Esta 

programação envolve a integração dos três processos epigenéticos: metilação 

do DNA, remodelamento das histonas e ação de RNA não-codificadores. Estes 

eventos epigenéticos regulam a expressão gênica através do controle da 

transcrição e/ou tradução. Segundo Lund e Lohuizen (2004), o remodelamento 

das histonas e o padrão de metilação do DNA modificam a acessibilidade da 
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cromatina para a regulação da transcrição localmente ou globalmente, pelas 

modificações no DNA e pelas modificações ou rearranjos dos nucleossomos. 

Já os RNAs não codificadores podem atuar interferindo na transcrição e 

tradução de genes (TANG; HO, 2007). 

 

2.2 Metilação do DNA 

A metilação do DNA é a adição de um grupo metil (-CH3, ou seja, um 

átomo de carbono ligado a três átomos de hidrogênio) no carbono 5 do anel 

pirimídico de citosinas adjacentes a guaninas (dinucleotídeosCpG) (SILVA; 

JASIULIONIS, 2014). 

A citosina metilada, 5-metilcitosina (m5Cyt) (Figura 1), foi descoberta no 

DNA do timo de bezerro há 69 anos (HOTCHKISS, 1948). Desde então, a 

metilação do DNA tem se mostrado uma modificação epigenética fundamental 

em muitos processos celulares, tais como o desenvolvimento, manutenção da 

estrutura da cromatina, estabilidade cromossômica, imprinting parental 

e inativação do cromossomo X nas fêmeas (CHOW et al., 2005; DELAVAL; 

FEIL, 2004; ROBERTSON, 2005), desempenhando também um importante 

papel como regulador epigenético da expressão gênica (BIRD, 2002). Ademais, 

a perda dos padrões de metilação é letal em embriões murinos, demonstrando 

o papel vital deste processo epigenético (LI et al., 1992). 

 

 

 

 

 

 

http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=6&fid=8957074&jid=THG&volumeId=16&issueId=04&aid=8957073&bodyId=&membershipNumber=&societyETOCSession=&fulltextType=RA&fileId=S1832427413000303#ref9
http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=6&fid=8957074&jid=THG&volumeId=16&issueId=04&aid=8957073&bodyId=&membershipNumber=&societyETOCSession=&fulltextType=RA&fileId=S1832427413000303#ref14
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Fonte: adaptado de Attwood et al., 2002. 
 
FIGURA 1- Formação de 5-metilcitosina. A enzima DNA metiltransferase 

catalisa a transferência de um grupo metil (CH3) da S-
adenosilmetionina (SAM) em (desoxi)citosina, produzindo 5-
(desoxi)metilcitosina e S-Adenosil L-homocisteína (SAH). 

 

 

Em vertebrados, a metilação é dispersa em grande parte do genoma, um 

padrão referido como metilação global. A variedade de padrões de metilação 

do DNA em animais salienta a possibilidade de que diferentes distribuições 

refletem diferentes funções para o sistema de metilação do DNA (COLOT; 

ROSSIGNOL, 1999). 

Os padrões de metilação são estabelecidos e mantidos nos sítios 

dinucleotídeos CpG (pares de Citosina-fosfato-Guanina) por uma família de 

enzimas, as DNA metil-transferases (DNMTs – Tabela 1), que colocam 

metilação em loci sem metilação prévia (metilação de novo), como é o caso 

das metiltransferases DNMT3, e também reconhecem os dinucleotídeos CpG 

hemimetilados, após a replicação do DNA (metiltransferases DNMT1) 

(FEINBERG, 2001). A maioria das ilhas CpG (regiões ricas em dinucleotídeos 

CpG) estão localizados nas regiões promotoras de genes e apresentam 

tamanho igual ou superior à 200 pares de bases (BIRD, 2002). Em tecidos 

somáticos, aproximadamente 3-5% das citosinas do DNA encontram-se 

metiladas, 

 

DNA metiltransferase 

Citosina 5-metilcitosina 
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Tabela 1- Enzimas envolvidas no processo de metilação do DNA 

Nome da enzima Abreviação Função 

 
 

DNA metil-transferase 

DNMT1 Mantêm os padrões de metilação 
normais da célula 

DNMT3a  e 
DNMT3b 

Promovem uma nova metilação de 
novo no DNA, principalmente nos 
sítios CpG 

Fonte: Adaptado de D´Alessio; Szyf, 2006. 

 

 

A metilação das ilhas CpG na região promotora dos genes tem sido 

amplamente estudada por estar envolvida em uma variedade de processos 

biológicos e doenças, tais como o desenvolvimento embrionário 

(SMALLWOOD et al., 2011; SMITH et al., 2012) e tumorigênese 

(DEDEURWAERDER et al., 2011; RONNEBERG et al., 2011). Estudos sobre 

os padrões de metilação do DNA em todo o genoma estão aumentando (LIU et 

al., 2017a). Diversos mapeamentos da metilação do DNA foram descritos em 

muitos tecidos e organismos distintos, como em ratos (HON et al. 2013), 

chimpanzé (PAI et al., 2011) e humanos (SLIEKER et al. 2013; DAVIES et al., 

2012; DAY et al., 2013).  

A cromatina inativa e a metilação do DNA estão intimamente 

correlacionadas (RAZIN; CEDAR, 1977), ou seja, a metilação geralmente 

silencia a expressão dos genes (MULLER; PRADO, 2008; D´ALESSIO; SZYF, 

2006), e a hipometilação do DNA está associada à transcrição ativa dos genes 

(Figura 2). 
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Fonte: retirado de Konkel, 2014. 
 
FIGURA 2- Mecanismos epigenéticos. 
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2.3 Metilação do DNA e o controle da expressão gênica  

A regulação da transcrição gênica não depende somente da presença 

ou ausência de ligação de fatores de transcrição ao DNA que ativam ou 

desativam os genes, mas também envolvem processos que determinam a 

capacidade do fator de transcrição de obter acesso e ligar-se ao seu DNA alvo. 

A metilação do nucleotídeo citosina leva à inacessibilidade de elementos 

regulatórios do DNA por seus fatores de transcrição por uma série de 

mecanismos (ATTWOOD et al., 2002). 

A metilação do DNA interfere na expressão dos genes por meio de 

mecanismos diretos e indiretos (MULLER; PRADO, 2008). No primeiro, a 

metilação de sítios CpG presentes nas regiões promotoras dos genes impede 

diretamente, por meio de uma barreira física, o seu reconhecimento pelos  

fatores de transcrição, e maquinário transcricional, causando a inativação do 

gene (COMB; GOODMAN, 1990; PRENDERGAST et al., 1991). No segundo, a 

metilação ocorre em uma região que apresenta domínios de ligação “Methyl-

CpG-binding domain” (MBD), que se localizam ao redor de um sítio de 

regulação da transcrição e que atraem de forma indireta as proteínas MBD, que 

por sua vez recrutam correpressores e histonas deacetilases (HDACs) 

alterando a configuração da cromatina ao redor do gene, causando o 

desligamento do mesmo (NAN et al., 1998a; NAN et al., 1998b) (Figura 3). 
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Fonte: retirado de Attwood et al., 2002. 
 
FIGURA 3- Mecanismos pelos quais a metilação do DNA inibe a transcrição 

gênica. (A) A hipometilação de dinucleotídeos CpG dentro de uma 
região promotora permite que os fatores de transcrição se liguem ao 
DNA e a transcrição ocorra. (B) A metilação de dinucleotídeos CpG 
inibe a ligação do fator de transcrição e, consequentemente, a 
transcrição gênica. (C) A presença de proteínas MBD ligadas a CpGs 
dentro de uma região promotora também bloqueia o acesso de 
fatores de transcrição aos seus sítios de ligação. (D) Proteínas MBD 
ligadas a sítios CpG na região promotora formam complexos com 
histonas deacetilases e correpressores, levando a deacetilação de 
histonas, condensação de cromatina e uma estrutura de cromatina 
transcricionalmente inativa. 

 

 

Estudos recentes mostram a ampla associação entre os níveis de 

metilação e a variação da expressão dos genes (DAYEH et al., 2013; 

GUTIERREZ-ARCELUS et al., 2013; ZHI et al., 2013). No entanto, a 

associação entre variação genética e metilação do DNA, assim como, os 

determinantes genéticos dos padrões de metilação de DNA ainda não são 

claros (BANOVICH et al., 2014, BELL et al., 2011; GUTIERREZ-ARCELUS et 

al., 2013; ZHI et al., 2013). Há evidências da correlação entre variação genética 

em locus específico e a característica quantitativa de metilação do DNA 

(meQTL) (BANOVICH et al., 2014, BELL et al., 2011; GIBBS et al., 2010; 

SHOEMAKER et al., 2010; ZHANG et al., 2010).  
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Diversos autores sugerem que a relação entre a metilação do DNA e os 

níveis de expressão gênica dependem do contexto genômico nos sítios CpG 

(BELL et al., 2011; GIBBS et al., 2010; GUTIERREZ-ARCELUS et al., 2013). 

Variações genéticas em sítios CpG podem perturbar os sítios de metilação e, 

portanto, mudar drasticamente o estado de metilação (GERTZ et al., 2011; 

HELLMAN; CHESS, 2010).  A introdução ou remoção de um sítio CpG, que 

são locais passíveis de metilação do DNA, tem sido sugerida como um 

potencial mecanismo pelo qual polimorfismos de um nucleotídeo único (“Single 

Nucleotide Polymorphisms” - SNPs) podem afetar a função do gene via 

alteração epigenética (DAYEH et al., 2013).  

 

2.4 Polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) 

Uma variação em uma única posição na sequência de DNA entre 

indivíduos da mesma espécie é denominada polimorfismo de nucleotídeo único 

ou SNP. A sequência de DNA é formada a partir de uma cadeia de quatro 

bases de nucleotídeos adenina (A), timina (T), citosina (C) e guanina (G). Se 

mais de 1% de uma população não tiver o mesmo nucleotídeo em uma posição 

específica na sequência de DNA, então essa variação pode ser classificada 

como um SNP (WANG et al., 1998) (Figura 4). 
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FIGURA 4- Representação da ocorrência de um polimorfismo de nucleotídeo 
único (SNP) na sequência de DNA, sendo uma posição na qual duas 
bases alternativas ocorrem em frequência maior que 1%. 

 

 

Os SNPs representam a forma mais abundante de variação genética em 

ambos os genomas de plantas e animais (JIANG et al., 2008). Essas variações 

têm como base as alterações mais elementares da molécula de DNA, ou seja, 

mutações em bases únicas da cadeia de bases nitrogenadas (adenina (A) ou 

timina (T) ou citosina (C) ou guanina (G)) (CAETANO, 2009). Quimicamente, os 

nucleotídeos podem ser agrupados em purinas (A - G) e pirimidinas (C - T). 

SNPs dentro dos grupos são chamadas transições e aqueles entre os grupos 

são chamados transversões. Portanto, há duas transições possíveis (C ↔ T e 

A ↔ G) e quatro transversões possíveis (A ↔ C, G ↔ T, A ↔ T, C ↔ G), sem 

considerar as direções das mutações. Geralmente, as mutações de transição 

ocorrem mais frequentemente nos genomas de plantas e animais (JIANG et al., 

2008).  

“Genome Wide Selection” (GWS), proposta por Meuwissen et al. (2001), 

emprega dados de marcadores SNPs para predizer valores genéticos. Estes 

marcadores SNPs vêm ganhando grande atenção no cenário científico mundial 

devido ao seu alto grau de novas informações, e também a quantidade de 

polimorfismos encontrados nos genomas. Assim, há grande probabilidade de 

População geral 

SNP 

96% 

 4% 
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um SNP estar diretamente correlacionado com genes que favoreçam a 

expressão de uma característica de interesse econômico. Esta probabilidade é 

analisada por estudos de associação do genoma completo (“Genome Wide 

Association Studies – GWAS”) (revisado por UTSUNOMIYA, 2010). 

Portanto, SNPs são importantes marcadores que vinculam os genes às 

mudanças fisiológicas normais, doenças, resposta a agentes patogênicos, 

produtos químicos, medicamentos, vacinas e outros agentes nos seres 

humanos (RILEY et al., 2000.; KIM; MISRA, 2007). O estudo dos SNPs 

também é importante em programas de melhoramento genético de plantas e 

bovinos, pois a informação obtida pode ser usada para localizar genes que 

afetam caracteres quantitativos, identificar regiões cromossômicas sob seleção, 

história da população estudada e caracterizar/gerenciar recursos genéticos e 

diversidade (RAFALSKI, 2002; DU et al., 2007). 

Diferenças de nucleotídeos nas regiões promotoras dos genes 

codificadores de proteínas podem causar ganhos/perdas de elementos de 

resposta e resultar em uma regulação diferencial da transcrição (JIANG et al., 

2007). De maneira similar, polimorfismos em regiões controladas por metilação 

podem alterar a regulação epigenética de região, podendo também resultar em 

uma alteração na expressão gênica. 

Diante de tal contexto, determinar qual a relação entre variação genética 

e metilação do DNA torna-se fundamental para compreender como os SNPs 

podem afetar a função do gene via mecanismos epigenéticos, processo este 

ainda não esclarecido, especialmente em animais de produção.  

 

2.5 Ensaio de recuperação de ilhas CpG metiladas (MIRA) 

O ensaio de recuperação de ilhas CpG metiladas (MIRA), que se baseia 

na alta afinidade do complexo proteico MBD2b-MBD3L1 com dinucleotídeos 

CpG metilados na sequência de DNA, tem como finalidade identificar e 

caracterizar os padrões de metilação do DNA em tecidos específicos (JUNG et 

al., 2015; RAUCH; PFEIFER, 2009). Várias técnicas estão disponíveis para 

analisar os padrões de metilação do DNA em uma escala genômica (DAYEH et 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2535713/#bib17
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2535713/#bib17
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2535713/#bib17
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2535713/#bib12
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2535713/#bib15
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2535713/#bib15
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2535713/#bib15
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2535713/#bib4
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al., 2013; GERTZ et al., 2011; HARRIS et al., 2010; JUNG et al., 2015; 

RAUCH; PFEIFER, 2009; RAUCH; PFEIFER, 2010; SERRE et al., 2010), 

porém apesar do MIRA-seq (Figura 5) ser um método menos intensivo, ele é 

confiável e mais acessível para comparar os padrões de metilação do genoma 

entre tecidos. Entretanto, ele tem resolução moderada, não analisando todos 

os sítios CpG, sendo mais adequado para análise de sequências genômicas 

com conteúdo médio a alto de CpGs, mas por outro lado, raramente é 

necessário ter informação sobre cada sítio CpG genômico (JUNG et al., 2015). 

 

 

Fonte: adaptado de Taylor et al., 2010. 
 
FIGURE 5- Diagrama do ensaio de recuperação de ilhas CpG metiladas 

(MIRA); MBD: Domínio de ligação de grupo metil. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Serre%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19906696
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2.6 Influência da metilação do DNA sobre características fenotípicas 

A metilação do DNA provou desempenhar um importante papel como 

regulador da expressão gênica (BIRD, 2002; HEYN et al., 2013; ZHANG et 

al., 2012) e estudos recentes descrevem sua influência sobre o 

desenvolvimento de características fenotípicas. 

Liu et al. (2017b) sugerem que a expressão do gene EEF1D, importante 

para características associadas  à produção de leite em bovinos, é regulada 

pelo estado de metilação da primeira ilha CpG em sua região promotora.  

Dayeh et al. (2013) examinaram 40 SNPs anteriormente associados a 

diabetes do tipo 2 que introduzem ou removem um sítio CpG  e relataram que 

16 desses SNPs, representando os genes candidatos TCF7L2, KCNQ1, 

PPARG, HHEX, CDKN2A, SLC30A8, DUSP9, CDKAL1, ADCY5, SRR, WFS1, 

IRS1, DUSP8, HMGA2, TSPAN8 e CHCHD9, foram associados à metilação 

diferencial do DNA em ilhotas pancreáticas humanas. 

Alterações nos padrões de metilação do DNA podem aparecer em 

organismos com idade avançada e nos estágios iniciais da carcinogênese 

(BAYLIN; HERMAN, 2000; BIRD, 2002; HERMAN; BAYLIN, 2003). Na 

ocorrência de câncer em humanos, os padrões de metilação do DNA são 

marcadamente alterados nas regiões promotoras de genes supressores de 

tumor e oncogenes (JIRTLE; SKINNER, 2007).  

Em bovinos, diversos genes candidatos importantes foram identificados, 

através de estudo de GWAS, e associados a características de produção de 

leite (JIANG et al., 2010; LIU et al., 2017a), produção sêmen (LIU et al., 2017a), 

tempo de vida produtiva (SAOWAPHAK et al., 2017), biossíntese de ácidos 

graxos (ZHU et al., 2017), entre outras características. No entanto, o 

mecanismo subjacente ao controle da expressão de tais genes, e o seu 

consequente impacto sobre o fenótipo, ainda não é claramente compreendido 

em muitos casos.  

É importante salientar que desvendar tais mecanismos é de grande 

importância para o aprimoramento da seleção de animais com características 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10709-017-9974-x#CR19
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10709-017-9974-x#CR49
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28673243
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saowaphak%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28671246
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhu%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28615065
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genéticas de interesse, possibilitando a criação de uma cadeia produtiva da 

pecuária de corte e leite cada vez mais eficiente. 

 

 

3 HIPÓTESE 

Uma grande quantidade das variantes anotadas para os polimorfismos 

de nucleotídeo único (SNPs), identificadas no 1000 Bull Genomes Project, 

estão potencialmente sujeitas ao controle epigenético exercido por metilação 

do DNA em sítios CpG (meSNPs), permitindo a criação de um banco de dados 

de informações complexas. 

 

 

4 OBJETIVOS 

 

 

4.1 Objetivo geral  

Identificar polimorfismos de nucleotídeo único sujeitos a controle 

epigenético exercido por metilação do DNA em sítios CpG (meSNPs), criando 

um banco de dados inédito para meSNPs, bem como determinar sua possível 

associação com perfis metilacionais e ilhas CpG (CGIs). 

 

4.2 Objetivos específicos 

1) Identificar SNPs potencialmente sujeitos ao controle epigenético 

exercido por metilação do DNA via seus envolvimentos na criação, remoção ou 

deslocamento de sítios CpG (meSNPs); 

 2) Determinar a possível associação desses meSNPs com CGIs, 

anotadas no banco de dados do Centro Nacional de Informações 

Biotecnológicas (NCBI);   

3) Investigar a relação desses meSNPs com o perfil metilacional de 

longissimus dorsi e intestino delgado submetidos à técnica de MIRA-seq em 

bovinos;  
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4) Investigar a correlação entre os meSNPs presentes em regiões 

diferencialmente metiladas e genótipos associados ao fenótipo de eficiência 

alimentar; e 

5) Verificar se os meSNPs presentes em regiões diferencialmente 

metiladas, associados ao fenótipo de eficiência alimentar, estão presentes em 

Quantitative Trait Loci (QTLs) de interesse econômico. 

 

 

5 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

5.1 Análise de compatibilidade entre o Run 5 do projeto 1000 Bull 

Genomes e o genoma de referência UMD3.1.1 

Para determinar a porcentagem de compatibilidade entre as variantes 

anotadas para os SNPs identificados no Run5 do projeto 1000 Bull Genomes 

(DAETWYLER et al., 2014) e a sequência genômica bovina de referência 

UMD3.1.1, baixada do banco de dados do NCBI (NCBI, 2017) disponível em 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/?term=Bos_taurus_UMD_3.1.1 e verificar 

a existência de dados repetidos dentro da base de dados, desenvolvemos um 

“script” usando a linguagem de programação python (versão 2.7.12, padrão 

Nov 19 2016) que verifica: 1) se a base nitrogenada de referência do SNP 

anotado no projeto 1000 Bull Genomes é compatível com a anotação no 

genoma de referência, 2) se uma mesma posição do SNP se repete dentro do 

banco de dados e 3) se existem anotações divergentes para o número do 

cromossomo. As posições que se repetiram foram deletadas mantendo-se 

somente uma anotação. Os INDELs anotados no projeto 1000 Bull Genomes 

não foram considerados neste estudo. 

 

5.2 Mapeamento de SNPs em sítios CpG 

Para mapear os SNPs em sítios CpG, que são potencialmente sujeitos 

ao controle epigenético exercido por metilação do DNA, criamos e executamos 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geno
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um “script” usando a linguagem de programação python que considerou 

somente as variantes anotadas para os SNPs do Run 5 do projeto 1000 Bull 

Genomes que, em comparação com o genoma de referência, criaram, 

removeram ou deslocaram um sítio CpG. Esses SNPs foram considerados 

meSNPs, ou seja variantes genéticas em sítios CpG (ZHI et al., 2013). 

Por meio de outro “script” em python quantificamos e classificamos os 

meSNPs de acordo com a variação que eles causaram nos sítios CpG. Três 

classes foram estabelecidas para esses meSNPs considerando aqueles que 1) 

criaram um sítio CpG; 2) destruíram um sítio CpG; ou 3) deslocaram um sítio 

CpG (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6- Exemplificação das variações causadas por meSNP em sítios CpG 
localizados na sequência genômica do bovino. 

 

 

5.3 Associação entre meSNPs e suas anotações funcionais variantes  

As implicações funcionais das anotações de variantes genômicas para 

cada meSNP foram avaliadas pelo Ensembl´s Variant Effect Predictor (VEP) 

(MCLAREN et al., 2016). Utilizando um “script” usando a linguagem de 

programação perl (v5.10.1, Copyright 1987-2009, Larry Wall) fizemos a 

associação entre as informações contidas no arquivo em Variant Call Format 

(VCF) gerado pelo VEP e os meSNPs mapeados a partir do projeto 1000 Bull 

     Sequências no genoma de referência Sequências mutadas 

Criação de um sítio CpG 

Eliminação de um sítio CpG 

Deslocamento de um sítio CpG 

A T G  

C C G 

C C G 

 

A C G  

C T G 

C G G 

  meSNP   meSNP  
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Genomes. Esse “script” criou separadamente, para cada cromossomo, 

arquivos contendo as informações dos meSNPs contidos no Run5 do 1000 Bull 

Genomes, juntamente com as informações extraídas do VCF para tais 

meSNPs.  

Nós também contamos e classificamos os meSNPs em 13 diferentes 

categorias a partir dos 35 termos de sequência ontológica (SO term), obtidos 

em http://www.ensembl.org/info/genome/variation/predicted_data.html,  

conforme descrito na Tabela 2. Para fazer a contagem dos meSNPs contidos 

nos arquivos supracitados, utilizamos a linha de comando wc -l (word count -

line), executada dentro do terminal Linux, que fornece o número de linhas 

contidas no arquivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ensembl.org/info/genome/variation/predicted_data.html
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Tabela 2- Classificação do meSNPs  a partir da anotação da sequência 
ontológica (SO term) fornecida pelo Ensembl 

Categorias Variáveis que englobam cada categoria (SO term) 

Promotor proximal  Upstream gene variant 

Região intrônica Splice acceptor variant 

 Splice donor variant 

 Intron variant 

Região codante Stop gained 

 Frameshift variant 

 Stop lost 

 Start lost 

 Inframe insertion 

 Inframe deletion 

 Missense variant 

 Protein altering variant 

 Incomplete terminal codon variant 

 Stop retained variant 

 Synonymous variant 

 Coding sequence variant 

 NMD transcript variant 

Região não codante do RNA Mature miRNA variant 

 Non coding transcript exon variant 

 Non coding transcript variant 

Região intergênica Downstream gene variant 

 Intergenic variant 

Região regulatória TFBS ablation  

 TFBS amplification 

 TF binding site variant 

 Regulatory region ablation 

 Regulatory region amplification 

 Regulatory region variant 

5’UTR 5 prime UTR variant 

3’UTR 3 prime UTR variant 

Região de deleção de transcrito Transcript ablation 

Região de amplificação de transcrito Transcript amplification 

Região de splice Splice region variant 

Região de alongamento Feature elongation 

Região de truncamento Feature truncation 



37 
 
 
 

 
 

5.4 Identificação de meSNPs em CGIs 

O banco de dados para identificação de ilhas CpG no genoma bovino foi 

extraído do NCBI (NCBI, 2017) em ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/MapView/ 

Bos_taurus/sequence/BUILD.6.1/initial_release/. Esse banco de dados mostra 

regiões com alta incidência de G + C na montagem da sequência do genoma. 

Dois conjuntos de critérios foram utilizados para encontrar ilhas CpG um 

"rigoroso" e outro "relaxado" conforme descrito em https://www.ncbi.nlm.nih.gov 

/projects/mapview/static/cowsearch.html#cpg e por isso o processamento dos 

dados foi feito separadamente para cada critério. Somente as anotações 

referentes à montagem UMD3.1 foram consideradas. A diferença entre 

UMD3.1.1 e seu antecessor UMD3.1 é a supressão de 173 “contigs” 

contaminantes, contudo, o sistema de coordenadas cromossomais é idêntico 

entre UMD3.1 e UMD3.1.1.(ELSIK et al., 2016) Os meSNPs que estavam 

contidos dentro de CGIs rigorosas ou CGIs relaxadas foram mapeados por 

meio de “script” usando a linguagem de programação python. A contagem da 

quantidade de meSNPs que se encontravam dentro de CGIs foi feita pela linha 

de comando wc -l (word count -line), executada dentro do terminal Linux, que 

fornece o número de linhas contidas no arquivo. 

 

5.5 Identificação de meSNPs em tecidos submetidos a MIRA-seq 

Oito animais da raça Angus (quatro de alta eficiência alimentar e quatro 

de baixa eficiência alimentar) tiveram amostras de longissimus dorsi e intestino 

delgado coletadas para determinação de regiões do genoma diferencialmente 

metiladas através do MIRA-seq segundo métodos descritos por Rauch e Pfeifer 

(2009). Essas amostras foram coletadas em uma fazendo localizada na região 

central do estado do Missouri, nos Estados Unidos da América, para estudos 

realizados anteriormente pelo grupo da Divisão de Ciência Animal da 

“University of Missouri”, comandado pelo Dr. Jeremy Francis Taylor. Os 

resultados encontrados foram aproveitados em nosso estudo para associar o 

banco de dados para meSNPs com dados biológicos. 

ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/MapView/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/mapview/static/cow
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Os dados de sequenciamento basearam-se no enriquecimento de 

frações metiladas do genoma reconhecidas pelo complexo MBD2b-MBD3L1. O 

teste de qualidade dos arquivos no formato Fastq, obtidos após o 

sequenciamento de nova geração, foi feito por meio da ferramenta de pré-

processamento Trimmomatic (BOLGER et al., 2014). O alinhamento das reads 

ao genoma de referência foi feito através do software TopHat (TRAPNELL et 

al., 2009). A determinação dos picos de metilação assim como a análise de 

metilação diferencial foram feitas pelo algoritmo MACS2 (ZHANG et al., 2008), 

sendo que os animais de baixa eficiência alimentar foram utilizados como 

grupo tratamento, ou seja, os picos representantes das regiões 

diferencialmente metiladas foram detectados nesse grupo. Os meSNPs que 

estavam contidos dentro das regiões diferencialmente metiladas para cada 

tecido foram mapeados por meio de “script” usando a linguagem de 

programação python executado separadamente para cada tecido.  

Para esses tecidos também quantificamos e classificamos os meSNPs 

de acordo com a variação que eles causaram nos sítios CpG, assim como 

quando realizamos o mapeamento de SNPs em sítios CpG, descrito 

anteriormente.  

 

5.6 Análise estatística para determinação do grau de enriquecimento de 

meSNPs 

Consideramos a quantidade de meSNPs encontrada em cada 

cromossomo, o comprimento das regiões diferencialmente metiladas por 

cromossomo e o comprimento de cada cromossomo em pares de base obtidos 

em https://ccb.jhu.edu/bos_taurus_assembly.html, estimamos a quantidade 

esperada de meSNPs que deveria ser encontrada em cada cromossomo 

dentro de CGIs rigorosas, CGIs relaxadas ou nos tecido processado por MIRA-

seq. Para determinar a diferença estatística entre a quantidade observada e a 

quantidade esperada de meSNPs e calcular o grau de enriquecimento de 

meSNPs nas CGIs ou nos tecido submetidos ao MIRA-seq utilizamos a 

distribuição de Qui-quadrado com nível de significância de 1%. 

https://ccb.jhu.edu/bos_taurus_assembly.html
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5.7 Correlação entre os meSNPs identificados em tecidos submetidos a 

MIRA-seq e dados de genotipagem associados ao fenótipo de eficiência 

alimentar 

Os meSNPs identificados dentro dos picos de metilação diferencial dos 

tecidos submetidos a MIRA-seq foram correlacionados às variações dos 

genótipos dos animais de baixa e alta eficiência alimentar, também em cada 

tecido de interesse, contidas em arquivos em formato Variant Call Format 

(VCF), que são arquivos de texto usados em bioinformática para armazenar 

informações sobre variações da sequência de genes.  

Para fazer tal correlação, criamos e executamos um “script” usando a 

linguagem de programação python que mapeia os meSNPs que estão dentro 

das regiões de pico metilacional marcadas pelo MIRA-seq e que também 

encontram-se inseridos no VCF, ou seja, foi realizada uma junção entre dados 

em comum para determinar quais meSNPs associados às regiões 

conhecidamente metiladas, possuíam informações de genotipagem para 

animais de alta e baixa eficiência alimentar.  

Através do cálculo de frequência alélica entre 3 ou 4 animais para o 

grupo de alta eficiência alimentar (AEF) e 3 ou 4 animais para o grupo de baixa 

eficiência alimentar (BEF), onde Frequência alélica = 

                                                

                                 
  

                                                

                                 
, foi 

possível determinar meSNPs possivelmente associados ao fenótipo de 

eficiência alimentar. Foram consideradas somente as frequências alélicas 0,5 

para alteração monoalélica e 1 e 1,5 para alteração bialélica, na sequência 

genômica, associadas aos fenótipos de eficiência alimentar, pois somente tais 

frequências poderiam, de fato, predizer uma potencial influência do meSNP 

sobre o fenótipo de eficiência alimentar. 

Para realizar esse cálculo três possibilidades de genótipos foram 

levadas em consideração: 1) 0/0 0/0 0/0 0/0; 2) 1/1 1/1 1/1 1/1; e 3) 0/1 0/1 0/1 

0/1, essas possibilidades foram combinadas entre si gerando 150 combinações 

que foram utilizadas para o cálculo de frequência, sendo que cada 

agrupamento de dois números, por exemplo 0/1, representa um animal. 
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Tais genótipos são classificados como alelo/alelo para cada animal 

pertencente ao grupo de alta ou baixa eficiência alimentar, portanto ”./.” 

significa que a informação de genótipo foi perdida em ambos os alelos; “0/0” 

representa referência/referência, onde a base marcada em ambos os alelos 

correspondem a do genoma de referência; “0/1” representa 

referência/alternativo, onde um dos alelos apresentou o polimorfismo; “1/1” 

representa alternativo/alternativo, onde ambos alelos apresentaram o 

polimorfismo. 

Após a realização do cálculo de frequência alélica entre os grupos de 

alta e baixa eficiência alimentar, foram selecionados apenas os meSNPs que 

apresentaram sinal de metilação do DNA compatível com a alteração que os 

mesmos causavam no sítio CpG. Como os picos para regiões diferencialmente 

metiladas, que representam regiões hipermetiladas, foram detectados nos 

animais de baixa eficiência alimentar é esperado que nessas regiões haja 

criação de sítio CpG para que ocorra a ligação do grupo metil ao sítio CpG e, 

consequentemente, metilação do DNA; o oposto é esperado para os animais 

de alta eficiência alimentar. 

 

5.8 Identificação dos meSNPs associados ao fenótipo de eficiência 

alimentar inseridos em Quantitative Trait Loci (QTLs) 

O banco de dados para identificação de QTLs no genoma bovino foi 

extraído do “Bovine Genome Database” (ELSIK et al., 2016), disponível em 

http://bovinegenome.org/?q=node/61. 

Utilizamos o arquivo Animalgenome_UMD3.1_QTL.gff3.gz. que contém 

os QTLs para o genoma de referência UMD3.1 conforme fornecido pelo 

animalgenome.org. 

A posição dos meSNPs que apresentaram associação com o fenótipo de 

eficiência alimentar foi utilizada para verificar se os mesmos encontravam-se 

inseridos em QTLs. 
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5.9 Fluxograma do estudo  

As etapas realizadas nesse estudo encontram-se resumidamente 

descritas no fluxograma abaixo (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7- Fluxograma das etapas realizadas no estudo. 
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6 RESULTADOS 

 

 

6.1 Compatibilidade entre o Run5 do projeto 1000 Bull Genomes e a 

sequência genômica bovina de referência UMD3.1.1 

Considerando a fundamental importância de se ter uma anotação de 

SNPs com alto grau de compatibilidade com o genoma de referência utilizado, 

checamos a porcentagem de acertos entre as variantes anotadas para os 

SNPs identificados no Run5 do projeto 1000 Bull Genomes e a sequência 

genômica bovina de referência UMD3.1.1 e verificamos que as anotações entre 

ambos possuem 100% de compatibilidade o que tornou totalmente plausível o 

uso das variantes anotadas para os SNPs contidas na base de dados. Os 

marcadores de inserção/deleção (INDELs) não foram considerados nesse 

estudo devido ao seu grau de repetibilidade dentro do Run5 do projeto 1000 

Bull Genomes. Com a presença dos INDELs, 815.938 anotações se repetiam 

dentro do banco de dados o que reduzia a confiabilidade das mesmas. Ao 

retirarmos as anotações para esses marcadores encontramos somente cinco 

repetições dentro da base de dados, presentes nos cromossomos 4, 15, 19, 21 

e 29, que foram excluídas mantendo-se somente uma das informações para 

cada anotação.  

 

6.2 Identificação e quantificação de meSNPs de acordo com o padrão de 

variação causado em um sítio CpG 

Identificamos e anotamos 12.836.763 meSNPs que representam 22,53% 

dos 56.969.697 SNPs anotados no Run5 do projeto 1000 Bull Genomes (Figura 

8). Também determinamos a quantidade de meSNPs presente em cada 

cromossomo (Tabela 3). Devido ao possível impacto de uma alteração na 

sequência do genoma, causada pelo meSNP, e a consequência  dessa 

alteração no controle da expressão de genes, nós quantificamos e 

classificamos os meSNPs de acordo com a variação que causaram nos sítios 

CpG por cromossomo (Tabela 4). 
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FIGURA 8- Número de meSNPs identificados em comparação com o número 

de SNPs anotados no Run5 do projeto 1000 Bull Genomes por 
cromossomo.  
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Tabela 3- Quantidade de SNPs anotados e de meSNPs identificados no Run5 
do projeto 1000 Bull Genomes por cromossomo 

Cromossomo 
Quantidade de 

SNPs 
Quantidade de 

meSNPs 
% de meSNPs em  

relação ao total de SNPs 

1 3.426.925 710.562 1,25 

2 2.896.750 623.534 1,09 

3 2.479.781 551.403 0,97 

4 2.618.374 570.575 1,00 

5 2.551.395 566.935 1,00 

6 2.532.727 527.642 0,93 

7 2.304.545 503.117 0,88 

8 2.333.003 506.959 0,89 

9 2.218.802 475.586 0,83 

10 2.178.966 484.571 0,85 

11 2.185.300 515.527 0,90 

12 2.515.166 506.143 0,89 

13 1.735.058 430.866 0,76 

14 1.773.515 414.976 0,73 

15 1.996.896 438.984 0,77 

16 1.819.786 424.372 0,74 

17 1.652.839 374.176 0,66 

18 1.386.034 353.610 0,62 

19 1.326.105 344.415 0,60 

20 1.579.121 350.451 0,62 

21 1.537.647 371.682 0,65 

22 1.244.115 306.917 0,54 

23 1.442.448 351.291 0,62 

24 1.389.493 334.277 0,59 

25 939.143 267.955 0,47 

26 1.098.204 264.034 0,46 

27 1.016.714 247.459 0,43 

28 1.079.253 249.140 0,44 

29 1.259.923 313.983 0,55 

X 2.451.669 455.621 0,80 

Total 56.969.697 12.836.763 22,53 
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Tabela 4- Quantificação e classificação de meSNPs  de acordo com o padrão 
de variação causado em um sítio CpG, em um total de 12.836.763 
meSNPs 

Cromossomo 
Criação de 

um sítio CpG 
% 

Destruição de 
um sítio CpG 

% 
Deslocamento de 

um sítio CpG 
% 

1 331.266 2,58 374.131 2,91 5.165 0,04 

2 286.089 2,23 332.345 2,59 5.100 0,04 

3 248.693 1,94 297.706 2,32 5.004 0,04 

4 260.690 2,03 305.178 2,38 4.707 0,04 

5 255.625 1,99 306.213 2,39 5.097 0,04 

6 243.815 1,90 279.834 2,18 3.993 0,03 

7 228.011 1,78 270.713 2,11 4.393 0,03 

8 231.166 1,80 271.667 2,12 4.126 0,03 

9 215.600 1,68 256.171 2,00 3.815 0,03 

10 218.695 1,70 261.782 2,04 4.094 0,03 

11 224.534 1,75 285.744 2,23 5.249 0,04 

12 244.606 1,91 257.742 2,01 3.795 0,03 

13 184.502 1,44 242.025 1,89 4.339 0,03 

14 182.869 1,42 228.305 1,78 3.802 0,03 

15 199.706 1,56 235.545 1,83 3.733 0,03 

16 187.079 1,46 233.294 1,82 3.999 0,03 

17 165.861 1,29 204.661 1,59 3.654 0,03 

18 149.413 1,16 199.793 1,56 4.404 0,03 

19 142.988 1,11 196.753 1,53 4.674 0,04 

20 157.402 1,23 190.181 1,48 2.868 0,02 

21 162.161 1,26 205.731 1,60 3.790 0,03 

22 130.358 1,02 173.493 1,35 3.066 0,02 

23 154.706 1,21 192.864 1,50 3.721 0,03 

24 144.810 1,13 186.311 1,45 3.156 0,02 

25 106.921 0,83 157.543 1,23 3.491 0,03 

26 113.731 0,89 147.737 1,15 2.566 0,02 

27 106.800 0,83 138.189 1,08 2.470 0,02 

28 112.764 0,88 134.260 1,05 2.116 0,02 

29 135.654 1,06 175.098 1,36 3.231 0,03 

X 211.563 1,65 240.603 1,87 3.455 0,03 

Total 5.738.078 44,70 6.981.612 54,39 117.073 0,91 
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6.3 Inclusão das anotações de variantes genômicas aos meSNPs 

Depois de identificarmos quais dos SNPs anotados no Run5 do 1000 

Bull Genomes eram potencialmente sujeitos ao controle epigenético, exercido 

por metilação do DNA, via seus envolvimentos na criação, remoção ou 

deslocamento de sítios CpG (meSNPs), vimos a relevância de incluir as 

anotações funcionais para esses meSNPs com o intuito de desenvolver um 

banco de dados com o máximo de variantes genômicas anotadas para 

meSNPs em bovinos. Essas anotações funcionais foram adicionadas por meio 

do software Variant Effect Predictor (VEP) do Ensembl, assim o banco de 

dados para meSNPs que desenvolvemos além de fornecer informações sobre 

posição cromossômica, determinação da base nitrogenada do marcador SNP 

no genoma de referência e sua alteração, e a frequência com que a variante 

aparece em uma população, também fornece informações sobre a identificação 

rs (rs ID, do NCBI), o tipo de consequência da variante, o gene correlacionado 

e seu símbolo, funcionalidade, biotipo do transcrito ou função regulatória, 

posição da variante em relação ao intron ou exon, entre  outras. Ao todo, 

adicionamos 14 informações para a variante e somente os dados anotados 

para o genoma de referência foram incluídos. Um exemplo da conformação do 

banco de dados para 10 meSNPs anotados no cromossomo 1 está 

demonstrado na Figura 9. 
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FIGURA 9- Exemplo da conformação do banco de dados para meSNPs 
desenvolvido a partir das anotações contidas no Run5 do projeto 
1000 Bull Genomes e no Variant Effect Predictor (VEP). Na coluna 
“Genoma” a segunda base nitrogenada representa a posição onde 
ocorre o meSNP, marcada no genoma de referência UMD3.1.1, 
anotada na coluna “Posição”; tal base também está descrita na coluna 
“Referência”. A coluna “Alteração” representa a alteração causada 
pelo meSNP na sequência genômica.  

 

 

6.4 Análise da classificação dos meSNPs de acordo com a sequência 

ontológica  

Após a montagem do banco de dados para meSNPs, analisamos a 

distribuição genômica dos mesmos, sendo a maioria deles localizados em 

regiões intergênicas e intrônicas, os outros meSNPs encontraram-se 

distribuídos entre promotores proximais, regiões codantes e uma pequena 

porção deles em 5’ UTR, 3’ UTR, RNAs não codificantes e regiões de “splice”. 

(Figura 10).  
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FIGURA 10- Distribuição genômica dos meSNPs. 

 

 

6.5 meSNPs em CGIs 

Para identificar os meSNPs que se encontravam dentro de CGIs 

utilizamos as classificações e marcações fornecidas pelo banco de dados do 

NCBI. Apenas 12,35% dos meSNPs  estavam em CGIs, sendo a maioria 

(10,36%) encontrada em CGIs relaxadas e o restante em CGIs rigorosas. Para 

ambas as classificações de CGIs, a maior parte dos marcadores encontraram-

se em regiões intergênicas, intrônicas e em promotores proximais; 

respectivamente (Figura 11). 

 A distribuição dos meSNPs contidos nas CGIs por cromossomos pode 

ser observada na Tabela 5. 
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B 
Região intergênica (44,53%)

Região intrônica (25,82%)

Promotor proximal (18,03%)

Região codante (8,36%)

5' UTR (1,98%)

3' UTR (0,52%)

Região não codante do RNA (0,41%)
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FIGURA 11- Distribuição genômica dos meSNPs identificados em CGIs 

relaxadas (A) e CGIs rigorosas (B).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Região intergênica (56,42)

Região intrônica (29,84%)

Promotor proximal (7,37%)

Região codante (4,85%)

5' UTR (0,49%)

3' UTR (0,45%)

Região não codante do RNA (0,32%)

Região de splice (0,26%)

56,42% 29,84% 

44,53% 

25,82% 

18,03% 
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Tabela 5- Distribuição dos meSNPs identificados em CGIs por cromossomo, 
em um total de 12.836.763 meSNPs 

Cromossomo 
meSNPs em 

CGIs relaxadas 
% 

meSNPs em 
CGIs rigorosas 

% 

1 50.386 0,39 8.127 0,06 

2 52.508 0,41 9.358 0,07 

3 53.945 0,42 10.997 0,09 

4 52.517 0,41 10.679 0,08 

5 58.389 0,45 10.191 0,08 

6 45.406 0,35 8.085 0,06 

7 47.065 0,37 10.957 0,09 

8 45.373 0,35 10.589 0,08 

9 47.077 0,37 9.478 0,07 

10 41.654 0,32 8.846 0,07 

11 59.271 0,46 11.541 0,09 

12 44.811 0,35 7.172 0,06 

13 46.969 0,37 7.654 0,06 

14 42.020 0,33 7.563 0,06 

15 38.450 0,30 6.501 0,05 

16 43.487 0,34 7.346 0,06 

17 43.153 0,34 8.406 0,07 

18 51.040 0,40 11.114 0,09 

19 51.814 0,40 11.535 0,09 

20 31.778 0,25 4.967 0,04 

21 42.513 0,33 7.902 0,06 

22 41.210 0,32 7.303 0,06 

23 47.656 0,37 9.448 0,07 

24 38.240 0,30 6.706 0,05 

25 49.157 0,38 11.502 0,09 

26 32.560 0,25 5.966 0,05 

27 32.810 0,26 6.292 0,05 

28 20.847 0,16 4.550 0,04 

29 40.902 0,32 7.506 0,06 

X 37.062 0,29 7.615 0,06 

Total 1.330.070 10,36 255.896 1,99 
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Por meio do teste estatístico Qui-quadrado estimamos o enriquecimento 

de meSNPs em CGIs comparando o número de meSNPs observado com o 

número esperado. Para CGIs relaxadas houve um enriquecimento médio 

(P<0,01) de 2,47 vezes mais meSNPs que o esperado e para CGIs rigorosas o 

enriquecimento médio (P<0,01) foi de 1,90 vezes mais meSNPs que o 

esperado. O enriquecimento de meSNPs em CGIs relaxadas e rigorosas por 

cromossomo está descrito na Tabela 6.   
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Tabela 6- Estimativa do enriquecimento de meSNPs em CGIs relaxadas e 
rigorosas por meio do teste Qui-quadrado 
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6.6 meSNPs em tecidos submetidos a MIRA-seq 

Amostras de longissimus dorsi e intestino delgado foram utilizadas para 

o processamento do MIRA-seq com um percentual médio de mapeamento de 

92,16% e 98,86%, respectivamente. Através do algorítimo MACS2 detectamos 

24.732 regiões diferencialmente metiladas em longissimus dorsi e 10.443 

regiões diferencialmente metiladas em intestino delgado. 

Por meio do teste estatístico Qui-quadrado estimamos o enriquecimento 

de meSNPs nos tecidos submetidos ao MIRA-seq comparando o número de 

meSNPs observado com o número esperado. Para longissimus dorsi 

encontramos um enriquecimento médio (P<0,01) de 1,52 vezes mais meSNPs 

que o esperado e para intestino delgado o enriquecimento médio (P<0,01) foi 

de 2,09 vezes mais meSNPs que o esperado. O enriquecimento de meSNPs 

nos tecidos submetido ao MIRA-seq por cromossomo está descrito na Tabela 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 
 
 

 
 

Tabela 7- Estimativa do enriquecimento de meSNPs em tecidos submetidos a 
MIRA-seq por meio do teste Qui-quadrado  

 
 



55 
 
 
 

 
 

Em cada tecido verificamos quantos meSNPs criaram, destruíram ou 

deslocaram sítios CpG. No longissimus dorsi, dos 59.777 meSNPs 35.268 

(59,00%) destruíram sítios CpG, 23.423 (39,18%) criaram novos sítios CpG e 

apenas 1.086 (1,82%) causaram o deslocamento do sítio CpG. No intestino 

delgado, dos 39.317 meSNPs 23.036 (58,59%) destruíram sítios CpG, 14.999 

(38,15%) criaram novos sítios CpG e apenas 1.282 (3,26%) causaram o 

deslocamento do sítio CpG.  

 

6.7 Correlação entre meSNPs presentes em regiões diferencialmente 

metiladas e genótipos associados ao fenótipo de eficiência alimentar 

Dos 99.094 meSNPs presentes em regiões diferencialmente metiladas, 

6.482 foram identificados no VCF dos quais 2.949 em longissimus dorsi e 3.533 

em intestino delgado. 

Após a realização do cálculo de frequência alélica entre os grupos de 

alta e baixa eficiência alimentar, e identificação de meSNPs com sinal de 

metilação do DNA compatível com a alteração que os mesmos causam no sítio 

CpG,  identificamos 10 meSNPs com frequências 1,5 ou 0,5, sendo 1 em 

longissimus dorsi e 2 em intestino delgado. Nos dois tecidos, tais marcadores 

causaram uma alteração na sequência genômica possivelmente associada a 

um dos fenótipos de eficiência alimentar, conforme descrito na tabela 8. 

Nenhum meSNP com frequência 1 foi identificado. 
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Tabela 8- Descrição dos meSNPs que causaram uma alteração na sequência 
genômica a qual está associada ou ao fenótipo de alta eficiência 
alimentar ou ao fenótipo de baixa eficiência alimentar em bovinos 

Tecido Chr Ref Alt 
Situação no 

sítio CpG 
Genótipo Fq Região GB 

ID 2 G A Destruindo Alta eficiência alimentar 0.5 Intergênica BTSAT4 

ID 4 A G Criando Baixa eficiência alimentar 0.5 Intergênica BTSAT2 

LD 4 G A Destruindo Alta eficiência alimentar 0.5 Intergênica BTSAT4 

ID 8 C G Destruindo Alta eficiência alimentar 0.5 Intergênica BTSAT4 

ID 9 T C Criando Baixa eficiência alimentar 1.5 Intergênica BTSAT4 

ID 21 C T Destruindo Alta eficiência alimentar 0.5 Intergênica BTSAT4 

ID 21 C A Destruindo Alta eficiência alimentar 0.5 Intergênica BTSAT4 

ID 26 G A Destruindo Alta eficiência alimentar 0.5 Intergênica - 

ID 26 C T Destruindo Alta eficiência alimentar 0.5 Intergênica - 

ID 26 C G Destruindo Alta eficiência alimentar 0.5 Intergênica - 

Legenda: 
Chr = Cromossomo 
Ref = Referência 
Alt = Alternativo (meSNP) 
Fq = Frequência alélica 
GB = Genome Browser 
ID = Intestino delgado 
LD = Longissimus dorsi 

 

 

Através do Genome Browser (https://genome.ucsc.edu/) observamos 

que 7 meSNPs estão associados às regiões repetitivas BTSAT2 e BTSAT4 e 3 

meSNPs ainda não possuem informações genômicas anotadas. Utilizando 

como referência o banco de dados para Quantitative Trait Loci (QTLs) do 

Bovine Genome Database, observamos que os 8 meSNPs também encontram-

se dentro de QTLs, conforme demonstrado na tabela 9. 
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Tabela 9- Quantitative Trait Loci (QTLs) aos quais os meSNPs associados ao 
fenótipo de eficiência alimentar encontram-se inseridos 

Tecido Cromossomo QTLs 

Intestino delgado 

2 Produção 

2 Carne e Carcaça 

2 Reprodução 

4 Produção 

4 Carne e Carcaça 

4 Reprodução 

4 Leite 

8 Produção 

8 Carne e Carcaça 

8 Reprodução 

21 Reprodução 

21 Leite 

21 Produção 

21 Carne e Carcaça 

26 Reprodução 

26 Produção 

 

 

7 DISCUSSÃO 

 

 

Os padrões de metilação são estabelecidos e mantidos nos sítios 

dinucleotídeos CpG (FEINBERG, 2001) e SNPs em regiões controladas por 

metilação do DNA podem alterar o perfil epigenético dessas regiões, 

acarretando uma possível alteração na expressão gênica. Diante desse 

contexto, autores sugerem que a relação entre a metilação do DNA e os níveis 

de expressão gênica dependem do contexto genômico em sítios CpGs (GIBBS 

et al., 2010; GUTIERREZ-ARCELUS et al., 2013). No presente estudo, 

observamos que uma grande quantidade de SNPs (22,53%), anotados na 

Run5 do Projeto 1000 Bull Genomes, causam perturbações em sítios CpG, ou 

seja, eliminando, criando ou deslocando esses sítios e, dessa forma, esses 

SNPs em regiões sujeitas a metilação do DNA (meSNPs) podem alterar a 

regulação epigenética da região, exercida pela metilação do DNA. De fato, ao 
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analisar a distribuição de SNPs em DNA extraído de leucócitos humanos, Gertz 

et al. (2011) demonstram que SNPs que destroem sítios CpG alteram o estado 

de metilação em sua posição, devido a alteração causada na sequência do 

DNA, e também influenciam a metilação de sítios CpGs próximos. Dados 

similares foram encontrados por Hellman e Chess (2010) em linhagens 

celulares de linfócitos B humano, onde a presença de um SNP em sítio CpG 

está correlacionada positivamente com a metilação de CpGs próximas. 

Em diversas pesquisas, autores reportam o impacto que o SNP exerce 

sobre o controle da transcrição e expressão gênica dentro de regiões 

promotoras e/ou regiões codantes (BELL et al., 2001; DAYEH et al., 2013; 

GUTIERREZ-ARCELUS et al., 2013; LIU et al., 2017a; LIU et al., 2017b; 

TAYLOR et al., 2007). Esse impacto se deve a possíveis mudanças na 

sequência proteica, ou ainda na modificação de elementos regulatórios em cis, 

alterando o controle da transcrição (JIANG et al., 2007). No entanto, quando 

esses marcadores encontram-se posicionados fora de tais regiões, torna-se 

mais difícil elucidar sua função no contexto do controle da expressão gênica.   

É plausível pensar que os polimorfismos em regiões controladas por metilação 

podem alterar a regulação epigenética da região, provocando uma alteração na 

expressão gênica. No presente estudo constatamos que a maioria dos 

meSNPs identificados no Run5 do projeto 1000 Bull Genomes localizam-se em 

regiões intergênicas (68,00%), que poderiam abrigar regiões reguladoras de 

expressão controladas por metilação, e que os meSNPs posicionados dentro 

de CGIs (12,35%) também encontram-se em sua maioria em regiões 

intergênicas e intrônicas. Nossos dados complementam o resultado descrito 

por Gertz et al. (2011) que mostraram que SNPs que perturbam CpGs tendem 

a estar localizados em regiões intergênicas que não são CGIs.  

A segunda categoria mais rica em meSNPs em nosso estudo foi a de  

regiões intrônicas (26,32%). SNPs em regiões intrônicas também podem 

exercer um papel importante sobre os padrões globais de metilação, fato 

concordante ao resultado encontrado por Bell et al. (2011) que, ao utilizarem 

DNA extraído de linhagens celulares linfoblastóides para testar a associação 
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entre SNPs e níveis de metilação, mostraram a importante associação do SNP 

rs10876043, que está situado dentro de um intron do gene DIP2B em 

humanos, com os padrões de metilação. Os autores observaram ainda que os 

SNPs associados com metilação foram também enriquecidos para associação 

com sítios CpG próximos (2kb).  

Além de determinar a distribuição genômica para cada meSNPs, 

incluímos também suas anotações funcionais, criando assim um banco de 

dados inédito contendo o máximo de variantes genômicas anotadas para 

meSNPs em bovinos. Tal banco de dados pode fornecer informações capazes 

de determinar o papel de meSNPs como controladores da expressão gênica e 

sua influência sobre o desenvolvimento das mais diversas características 

fenotípicas.  

Em bovinos os efeitos aditivos dos SNPs podem explicar de 32 a 80% 

da variação genética, dependendo do fenótipo (GODDARD; WHITELAW, 2014; 

HAILE-MARIAM et al., 2013), porém, a relação entre SNPs e o estado de 

metilação é difícil de esclarecer (LIU et al., 2017b). Ao compararmos o número 

de meSNPs observado com o número esperado, verificamos um 

enriquecimento (P<0,01) em média duas vezes maior do que o esperado para 

os marcadores em CGIs, sendo a maioria desses marcadores localizados em 

região intergênica. Partindo do pressuposto de que variações genéticas em 

sítios CpG podem perturbar os sítios de metilação e, portanto, mudar o perfil 

metilacional da região (GERTZ et al., 2011; HELLMAN; CHESS, 2010), esse 

enriquecimento sugere que os meSNPs, ao inserirem ou deletarem sítios CpG, 

possam controlar os padrões de metilação em CGIs, podendo afetar o controle 

da expressão gênica e, consequentemente, tendo influência na expressão de 

determinados fenótipos.  

 A maioria dos dinucleotídeos CpG inseridos dentro de CGIs, que 

constituem entre 1 e 2% do genoma total, e tendem a apresentar uma 

hipometilação, enquanto os dinucleotídeos CpG que ocorrem fora das CGIs 

são amplamente metilados (ATTWOOD et al., 2002; BIRD, 2002;  LISTER et 

al., 2009; WEBER et al., 2007). Nesse estudo, dos 12.836.763 meSNPs 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10709-017-9974-x#CR16
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fgene.2014.00247/full#B13
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fgene.2014.00247/full#B13
https://elifesciences.org/articles/00523#bib6
https://elifesciences.org/articles/00523#bib33
https://elifesciences.org/articles/00523#bib33
https://elifesciences.org/articles/00523#bib55
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identificados no Run5 do projeto 1000 Bull Genomes, 99.094 (0,77%) foram 

mapeados em regiões diferencialmente metiladas para o fenótipo de eficiência 

alimentar, dentro de CGIs identificadas em tecidos (longissimus dorsi e 

intestino delgado), submetidos ao MIRA-seq. Ao estimarmos o enriquecimento 

(P<0,01) de meSNPs também observamos um enriquecimento maior do que o 

esperado para os marcadores em regiões ricas em metilação, o que reforça a 

ideia de que tais meSNPs podem, de fato, alterar os padrões de metilação da 

região e, possivelmente, regular a expressão gênica influenciando na 

expressão de determinados fenótipos. 

Tendo em vista a importância da eficiência alimentar dentro da cadeia de 

produção de bovinos, correlacionamos meSNPs identificados em regiões 

diferencialmente metiladas para o fenótipo de eficiência alimentar, detectadas 

por MIRA-seq em longissimus dorsi e intestino delgado, com os dados de 

genotipagem também associados ao mesmo fenótipo. Encontramos 10 

meSNPs que causaram uma alteração na sequência genômica, segregando os 

animais de acordo com o fenótipo de eficiência alimentar, sendo 8 associados 

ao fenótipo de alta eficiência alimentar e 2 associados ao fenótipo de baixa 

eficiência. Diversos estudos identificaram SNPs associados à eficiência 

alimentar em bovinos, inseridos em genes candidatos, através da utilização do 

chip de genotipagem Illumina BovineSNP50 v3 BeadChip  (ABO-ISMAIL et al., 

2014; ROLF et al., 2102; SEABURY et al., 2017). Apesar desse chip abranger 

uniformemente todo o genoma bovino ele possui uma cobertura restrita para 

53.714 marcadores. Em nosso estudo, no entanto, fizemos uma análise global 

do genoma de alta cobertura utilizando 56.969.697 de anotações para SNPs, 

identificados no Run5 do projeto 1000 Bull Genomes, que possibilitaram o 

reconhecimento de 12.836.763 meSNPs, ampliando de forma significativa a 

possibilidade de estabelecer uma relação entre meSNPs e o fenótipo de 

eficiência alimentar, bem como viabilizar a utilização desses dados para 

identificação de “polimorfismos epigenéticos” funcionais em outros fenótipos.  

Partindo do princípio de que métodos baseados em sequenciamento 

apresentam uma oportunidade única de atribuir marcas epigenéticas e 
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transcritos a alelos específicos, Harris et al. (2010) identificaram SNPs em 

1.000 loci de CGIs de células-tronco embrionárias humanas que continham 

extensa sobreposição entre sinais de MRE-seq e MeDIP-seq. Dos 1.000 loci 

examinados, 203 continham um SNP informativo sendo que 31% deles 

exibiram metilação monoalélica do DNA. Em nosso estudo, observamos que 

dos 10 meSNPs encontrados em regiões intergênicas diferencialmente 

metiladas para o fenótipo de eficiência alimentar 9 meSNPs exibem alteração 

monoalélica, dos quais 7 encontram-se dentro das regiões repetitivas BTSAT2 

e BTSAT4, além de estarem dentro de QTLs associados à reprodução, carne e 

carcaça, produção e leite. Segundo Su et al. (2012) regiões satélite 

diferencialmente metiladas entre células-tronco embrionárias e fibroblastos 

fetais estavam localizadas principalmente em regiões intergênicas e intrônicas, 

sugerindo que, em humanos, tais regiões repetitivas diferencialmente metiladas 

foram enriquecidas em regiões genômicas não codificantes, assim como 

observamos em nosso estudo.  

Sabe-se que grande parte do genoma de mamíferos é composta por 

regiões repetitivas que englobam uma alta quantidade de sítios CpG e que são, 

portanto, um alvo para modificação por metiltransferases nas células (LEES-

MURDOCK et al., 2003; YODER et al., 1997). As regiões repetitivas também 

compõem mais da metade do genoma humano e contêm aproximadamente 

52% de todos os dinucleotídeos CpG (CORDAUX; BATZER, 2009). Da mesma 

forma, regiões repetitivas compõem 27% do genoma bovino (ELSIK et al., 

2009). Os meSNPs presentes nos tecidos foram identificados em regiões 

diferencialmente metiladas com alta quantidade de sítios CpG devido ao ensaio 

utilizado, portanto é de se esperar que boa parte dos meSNPs estejam 

localizados em regiões repetitivas, como as regiões identificadas no estudo do 

fenótipo alimentar. Nosso achado é semelhante ao descrito por Xie et al. (2009) 

que, em células germinativas humanas, observaram que elementos repetitivos, 

duplicações segmentares e repetições sintênicas de DNA em tandem foram 

enriquecidas em metilação associadas com grupos de SNPs. De fato, em 

células adultas de humanos, as regiões repetitivas geralmente são altamente 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0888754303001058
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0888754303001058
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metiladas sendo que este estado está associado à manutenção da estrutura 

cromossômica e integridade do genoma (BOCK et al., 2010; DONNELLY et al., 

1999; KATO et al., 2007). As alterações de metilação do DNA em regiões 

repetitivas estão associadas ao conteúdo de CG e à densidade de CpGs da 

sequência (EDWARDS et al., 2010; SU et al., 2012). Em regiões satélite, Su et 

al. (2012) observaram altos níveis de metilação do DNA em regiões com alto 

conteúdo de CG e densidade de CpG, em células-tronco embrionárias e 

fibroblastos fetais humanos. Ainda neste estudo, os autores relatam que 

regiões satélite são propensas a alterações de metilação do DNA, e que tais 

alterações estão associadas à regulação da transcrição em 5.818 genes em 

fibroblastos fetais, quando comparados com células-tronco embrionárias. No 

entanto, nenhum de nossos 10 meSNPs estão próximos a regiões codantes de 

genes que poderiam justificar os fenótipos de alta e baixa eficiência alimentar. 

É sabido que SNPs que formam um CpG têm influência positiva sobre a 

metilação de sequências circundantes em cis, em regiões próximas (<50 bp) 

(HELLMAN; CHESS, 2010). Porém, os autores não verificaram uma possível 

influência em regiões acima de 1kb. Essa influência ocorre possivelmente 

devido ao recrutamento das enzimas metiltransferases, o que tornaria possível 

a alteração de regiões mais distantes. 

Em nosso estudo, a principal limitação é o fato que a técnica de MIRA-

seq avalia principalmente sequências genômicas com conteúdo médio a alto de 

CpGs, não fornecendo informação sobre loci mais pobres em CG, que podem 

ser também altamente informativos. Técnicas como o sequenciamento global 

após tratamento com bisulfito (BS-seq) fornecem cobertura dos sítios sem 

seleção por conteúdo de CpG na sequência (GERTZ et al., 2011; HARRIS et 

al., 2010). Uma segunda limitação que tivemos foi o número de animais 

utilizados para a realização do sequenciamento, o que se justificou pelo alto 

custo de tal processo. Porém, através da correlação entre os resultados do 

sequenciamento e os meSNPs, provenientes de nosso banco de dados, foi 

possível localizar pontos de interesse para a análise do padrão de metilação, 

tornando possível a identificação de pontos específicos que poderão então ser 
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analisados em um número maior de animais. O banco de dados que montamos 

pode, portanto, ser de extrema importância para a avaliação do perfil 

metilacional dos meSNPs em uma variedade de fenótipos. 

Diante deste contexto, sugerimos que esses meSNPs possam 

mecanisticamente induzir uma diferença quantitativa de metilação, entre 

animais de alta e baixa eficiência alimentar, através da criação ou destruição 

de um sítio CpG. 

 

 

8 CONCLUSÃO 

 

 

Em nosso estudo, identificamos uma grande quantidade de 

polimorfismos de nucleotídeo único sujeitos a controle epigenético exercido por 

metilação do DNA em sítios CpG, proporcionando a criação de um inédito 

banco de dados para meSNPs. Esse banco foi utilizado com sucesso na 

identificação de SNPs controlados por metilação, possivelmente associados a 

eficiência alimentar em bovinos. 
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