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RESUMO

Mapeamento associativo para múltiplos ambientes e múltiplos locos, visando tolerância à seca em milho

A seca é um dos estresses abióticos mais importantes na cultura do milho, o qual ocasiona reduções

significativas na produção de grãos. A arquitetura genética da tolerância à seca é complexa, fazendo-se necessária a

melhor compreensão desse caráter. Estudos envolvendo mapeamento associativo são úteis por explorarem a variação

genética de caracteres quantitativos e, adicionalmente, levam em conta informações acerca de genótipos, ambientes e

interações genótipo por ambiente (G × E). Ao considerar efeitos de G × E em modelos de mapeamento associativo

há possibilidade de identificar regiões no genoma associadas à condições e ambientes específicos. Este trabalho teve

como objetivo detectar associações relacionadas à tolerância à seca em milho por meio de um modelo de mapeamento

associativo para múltiplos ambientes e múltiplos locos, o qual permitiu distinguir associações com efeitos ambiente-

específico daquelas com efeitos principais e de interação associação por ambiente (QEI). O painel associativo foi

composto por 190 linhagens, classificadas de acordo com os grupos heteróticos quanto ao tipo de grão. Marcadores

SNPs (∼500k) foram utilizados para a genotipagem do painel associativo. Duas linhagens (L228-3 e L3) foram usadas

como testadores comuns e os híbridos obtidos foram avaliados em duas localidades (Janaúba-MG e Teresina-PI), dois

anos agrícolas (2010 e 2011), sob duas condições de tratamento (irrigado e não irrigado). Ao total, consideraram-se

seis caracteres: peso de grãos, intervalo de florescimento, florescimento feminino e masculino, altura de planta e de

espiga. Consideraram-se dois grupos de mapeamento, agrupados de acordo com os testadores utilizados. SNPs foram

úteis para testar associações ao longo do genoma do milho e investigar o relacionamento genético entre indivíduos.

O modelo de mapeamento associativo, com inclusão de informações sobre interação G × E, detectou o total de 179

associações, e o maior número de associações foram relacionadas aos caracteres de florescimento. A maioria das

associações (168) apresentaram QEI significativo, sendo que o tamanho e a magnitude desses efeitos distinguiram-

se de acordo com o ambiente em avaliação. Apenas o caráter florescimento feminino não apresentou associações

com efeitos estáveis ao longo dos ambientes em estudo. A detecção de algumas associações em posições próximas

do genoma evidenciam possíveis efeitos de pleiotropia. Algumas associações foram co-localizadas em regiões do

genoma do milho relacionadas à tolerância à seca, sendo que algumas dessas associações estavam envolvidas a fatores

pertencentes à vias metabólicas de interesse. O presente estudo forneceu informações úteis para a compreensão da

base genética da tolerância à seca em milho sob os ambientes específicos em avaliação.

Palavras-chave: Zea mays, GWAS, G×E, Tolerância à seca
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ABSTRACT

Multi-environment-multi-locus association mapping for drought tolerance in maize

Drought is a severe stress factor in maize production and causes significant reduction in grain yield. Ge-

netic architecture of drought tolerance is complex and a better understanding of this trait is required. Association

mapping studies are useful to explore quantitative traits and simultaneously account for genetic backgrounds including

genotype, environment and genotype-by-environment (G × E) interactions. By accounting for G × E into association

mapping models it is possible to identify regions associated with specific environment and conditions. The main

goal of this study was detect significant associations related to drought tolerance in maize via multi-environment-

multi-locus association mapping model, distinguishing information about specific-environment effects from main and

association-by-environment (QEI) effects. Our association panel was composed by 190 inbred lines classified accor-

ding to heterotic groups. The panel was genotyped with ∼500K SNPs. Two inbred lines (L228-3 and L3) were used

as common testers and testcrosses were assessed in two locations (Janaúba-MG e Teresina-PI), two years (2010 and

2011), under two treatment conditions (well-watered and water-stressed). A total of six traits were evaluated including

grain yield, anthesis-silking interval, female and male flowering time, plant and ear height. Two mapping groups were

considered, grouped by common testers. SNPs were used to test significant association along the maize genome and

also to account for population structure and relatedness coefficient. Our mapping model detected a total of 179 asso-

ciations and the highest number of associations were related to the flowering time measures. The most associations

(168) showed significant QEI and the size and magnitude of those effects were distinguished by environment conditi-

ons. Only female flowering trait did not show stable effects across all environments. Mapped associations in nearby

positions indicate plausible pleiotropy effects. Some associations were co-located in maize genome regions related to

metabolic pathway factors. Our study support the detection of significant associations along the maize genome and

contributes for understanding of the genetic basis of drought tolerance in maize.

Keywords: Zea mays, GWAS, G×E, Drought tolerance
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1 INTRODUÇÃO

O milho é uma das culturas mais importantes produzidas mundialmente. Além de ser fonte principal para

produção de amido, é matéria-prima de produtos como óleo, açúcar, etanol, entre outros, constituindo-se como base

para a alimentação humana e animal (Xue et al., 2013). Com o aumento da população e, consequentemente, do con-

sumo de alimentos e produtos derivados do milho, há demanda por maior produção por unidade de área plantada. O

aumento da sua produtividade em regiões tropicais, como o Brasil, é um desafio. Isto porque, além da produção ser

influenciada por vários tipos de estresses bióticos e abióticos, sabe-se que grande parte dos caracteres de importância

agronômica e econômica do milho possui natureza quantitativa e sofre grande influência ambiental. Diante deste cená-

rio, o melhoramento de plantas, mostra-se como uma ferramenta útil pois, além de possibilitar maior informação sobre

a natureza complexa dos caracteres em estudo, permite a seleção de genótipos superiores sob condições específicas em

avaliação, contribuindo para a obtenção de ganhos em produtividade dessa cultura.

Botanicamente, o milho pertence à família Poaceae, subfamília Panicoideae, tribo Maydeae, gênero Zea, es-

pécie Zea Mays L. É uma espécie alógama e diploide, com o número de cromossomos x=10, 2n=2x=20. O tamanho de

seu genoma é de aproximadamente 2500 megabases (Mb) e sua característica notável é a grande diversidade molecu-

lar, caracterizada principalmente pela existência de elementos transponíveis (Lisch, 2012). Muito embora o milho seja

uma das espécies mais estudadas, sua origem e domesticação não são muito bem definidas (Borem et al., 2015). No

entanto, a abundância de diversidade existente permite que novos conhecimentos sejam incorporados constantemente

na compreensão do processo de domesticação bem como no aperfeiçoamento dos programas de melhoramento dessa

espécie (Buckler et al., 2006).

De modo geral, as etapas dos programas de melhoramento de milho baseiam-se no desenvolvimento de

linhagens a partir de populações parentais, avaliação de tais linhagens em cruzamento, seguido da identificação e

seleção de híbridos superiores. Para tanto, realiza-se seleção fenotípica dos caracteres de importância comercial e

agronômica, os quais são controlados por muitos genes e são influenciados pelo ambiente (Hallauer and Carena,

2009).

A maioria dos programas de melhoramento de milho para regiões de clima subtropical e tropical enfrentam

o desafio de produzir materiais tolerantes à seca, uma vez que nessas regiões tais materiais desenvolvem-se sob condi-

ções não favoráveis, como altas temperaturas e déficit hídrico (Farfan et al., 2015). De fato, a seca é um dos maiores

estresses abióticos na produção do milho, o qual ocasiona perdas significativas na produtividade de grãos. Especifica-

mente no Brasil, nos últimos anos, a precipitação anual ficou abaixo da média na maior parte das regiões produtoras

no país (INMET, 2015). Consequente ao aquecimento global e aos baixos níveis de precipitação, problemas no abas-

tecimento de água em grandes centros urbanos bem como a utilização desse bem pelo setor elétrico fazem com que

a disponibilidade de água ao setor agrícola seja menor. Além disso, uma grande parcela dos produtores não possuem

a irrigação como tecnologia disponível para suprir as condições de déficit hídrico na agricultura. Diante desses fatos,

nota-se a demanda por materiais que possuam alta eficiência no uso da água e, nesse contexto, o desenvolvimento de

materiais tolerantes à seca tem se tornado prioridade dos programas de melhoramento de milho (Ribaut et al., 2009).

A tolerância à seca é um caráter bastante complexo, difícil de ser quantificado e melhorado, e, além de ser
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regulado por milhares de genes (Campos et al., 2004), está associado à várias vias metabólicas (Rengel et al., 2012).

Adicionalmente, há níveis diferentes de tolerância, os quais dependem da quantidade, intensidade e tempo decorrido

do estresse (Bruce et al., 2002). Em milho, o estresse hídrico é um fator limitante principalmente durante o período

de florescimento e enchimento de grãos, sendo que maiores perdas na produtividade são observadas quando o estresse

ocorre nesses estágios de desenvolvimento (Bolanos and Edmeades, 1996). Alterações significativas como redução

na altura da planta, peso de espiga e área foliar; maior incidência de tombamento de plantas; aborto de embriões;

senescência prematura das folhas; redução da atividade fotossintética; entre outras, são também observadas (Ribaut

et al., 2009). Devido à complexidade genética, para a obtenção de ganhos no melhoramento objetivando tolerância

à seca, faz-se necessários estudos que permitam o entendimento da arquitetura genética desse caráter e ainda levem

em consideração informações acerca de genótipos, ambientes e interações genótipo por ambiente (G × E) (Xue et al.,

2013). Isto porque espera-se que a performance diferencial de genótipos tolerantes em relação aos não-tolerantes ao

estresse produza interação G × E; portanto, uma análise adequada dessa interação é pré-requisito para o sucesso dos

programas de melhoramento (Van Eeuwijk et al., 2007).

A compreensão dos mecanismos genéticos da tolerância à seca em milho tem sido estudada corriqueiramente

por meio de marcadores moleculares. Além de acessarem a variação do genoma do milho via diversidade genética (Be-

tran et al., 2003; Laborda et al., 2005; Schnable et al., 2009; Maron et al., 2013) e construção de mapas genéticos

(Sibov et al., 2003; Courtial et al., 2013; Azevedo et al., 2015; Khanal et al., 2015), por exemplo, estudos envol-

vendo o uso de marcadores moleculares exploram associações entre genótipos e caracteres fenotípicos, permitindo a

identificação de genes funcionais ou marcadores ligados à genes que se expressam durante o estresse hídrico. Vá-

rios estudos com o objetivo de detectar associações relacionadas à tolerância à seca em milho foram conduzidos por

meio do mapeamento de locos para caracteres quantitativos (do inglês, quantitative trait loci - QTL), considerando

populações biparentais e técnicas diferentes de mapeamento (Ribaut et al., 1996, 1997; Tuberosa et al., 2002; Lu

et al., 2010; Almeida et al., 2013). No entanto, as associações identificadas nessas condições geralmente não podem

ser extrapoladas para outros tipos de populações e não são capazes de acessar a diversidade alélica existente ao longo

de todo o genoma (Xue et al., 2013). Por outro lado, estudos envolvendo mapeamento associativo, além de serem

uma ferramenta útil para a detecção de associações relacionadas às características de interesse, apresentam vantagens

quando comparados com o mapeamento de QTLs, como por exemplo i) aumento da resolução e precisão de mapea-

mento para a localização de associações, ii) maior variação alélica, iii) redução no tempo de pesquisa e consequente

redução nos custos, visto que não há necessidade do desenvolvimento de populações experimentais (Zhu et al., 2008).

Outra opção que tem se tornado comum é realizar simultaneamente mapeamento associativo e mapeamento de QTLs,

combinando as vantagens de ambos (Yu et al., 2008; McMullen et al., 2009).

Em linhas gerais, o mapeamento associativo, também conhecido como mapeamento por desequilíbrio de

ligação, consiste na identificação de locos que controlam caracteres quantitativos, de modo que a associação detectada

possa ser atribuída ao desequilíbrio de ligação entre marcadores e polimorfismos funcionais em um conjunto de genó-

tipos (Yu et al., 2006). Em estudos de associação o foco está na detecção de mutações antigas que se mantiveram ao

longo da população. Uma vez que neste último cenário há aumento do número de gerações de recombinação, regiões
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muito menores do genoma contendo a mutação original serão herdadas e então, a associação de marcadores com o ca-

ráter de interesse é detectada mais precisamente (Zhu et al., 2008). Por explorar eventos de recombinação evolutivos e

históricos em nível de população, o mapeamento associativo tem se tornado uma ferramenta alternativa para o entendi-

mento da variação de características quantitativas (Nordborg and Tavaré, 2002). Estudos de mapeamento associativo

são realizados considerando dois interesses principais, sendo que o primeiro deles envolve o estudo de um gene candi-

dato, enquanto que o segundo considera o estudo do genoma como um todo (do inglês, genome-wide association study

- GWAS). Esta segunda abordagem foi facilitada pela atual disponibilidade de plataformas de sequenciamento de nova

geração. Muito embora o mapeamento associativo de um gene candidato seja útil para estabelecer associações entre

genes específicos e determinados caracteres complexos, a maioria dos estudos de associação em milho relacionados

à seca foram realizados considerando a abordagem de GWAS (Hao et al., 2011; Liu et al., 2013; Xue et al., 2013;

Thirunavukkarasu et al., 2014; Farfan et al., 2015).

Em estudos de associação, um dos grandes fatores de confundimento é o grau de relacionamento genético

entre indivíduos, o qual pode ocasionar detecção de associações falso-positivas. Por esse motivo, a fim de controlar

tais efeitos, uma prática comum é utilizar a estrutura populacional e o parentesco como fatores dentro de um modelo

de associação (Pritchard et al., 2000). Neste sentido, para a maioria das estratégias de mapeamento associativo, pri-

meiramente verifica-se a informação de parentesco e a existência de estrutura populacional entre indivíduos, usando-as

eventualmente para inferência de correlações genéticas em um modelo de mapeamento. Assim, ao considerar tais

fatores, a associação marcador-caráter (do inglês, marker trait association - MTA) é testada dentro de cada subgrupo,

removendo as correlações genéticas devido ao efeito de grupos (Malosetti et al., 2007). Investigar o grau de relaci-

onamento genético em milho é fundamental para que as associações detectadas por meio do mapeamento associativo

sejam, de fato, devidas ao desequilíbrio de ligação. Isto porque sabe-se que a maioria dos programas de melhoramento

estabelecidos ao redor do mundo trabalham com o desenvolvimento de materiais a partir da exploração de grupos he-

teróticos distintos (Unterseer et al., 2014) e, uma característica marcante de grande parte dos germoplasmas desses

programas, é a subdivisão dos materiais vegetais em grupos heteróticos. Além disso, espera-se que parte dos mate-

riais que compõem o germoplasma de milho apresentem algum grau de relacionamento genético, seja pelo fato de

coincidências de suas origens geográficas, locais de adaptações ou ainda histórias de melhoramento (Cooper et al.,

2014).

Uma ferramenta útil e efetiva que permite a incorporação nas análises da informação de estrutura de popula-

ção e parentesco em estudos de mapeamento associativo são os modelos mistos lineares, mais popularmente conheci-

dos por modelos mistos (Zhou and Stephens, 2012). Ao contrário dos modelos lineares tradicionais, os quais assumem

independência estatística entre observações, ao considerar o GWAS via modelagem mista é possível incorporar a cor-

relação ou dependência existente entre indivíduos por meio de informações de estrutura populacional e parentesco

(Hoffman, 2013). Geralmente, a correlação entre indivíduos é modelada por meio da regressão dos fenótipos em fun-

ção de uma matriz de marcadores moleculares, usando a estrutura populacional, representada por exemplo, por scores

de componentes principais, como covariável fixa do modelo genético estatístico. Já o coeficiente de parentesco, ge-

ralmente estimado com base em marcadores moleculares (do inglês, realized relationship matriz) é incluído na parte
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aleatória do modelo, na forma de matriz de variâncias e covariâncias (VCOV), a qual representa a dependência entre

os indivíduos (Kang et al., 2010). Adicionalmente, os modelos mistos são úteis para a avaliação de dados fenotí-

picos de programas de melhoramento, os quais muitas vezes são também utilizados em estudos de associação. Isto

porque dados fenotípicos de programas de melhoramento geralmente são provenientes de ensaios realizados em vários

ambientes (do inglês, multi-environment trials - MET) (van Eeuwijk and Kroonenberg, 1998), avaliados ao longo de

localidades e anos agrícolas diferentes e, apresentam corriqueiramente grau elevado de desbalanceamento (Möhring

and Piepho, 2009). Neste contexto, ao usar a abordagem de modelos mistos, é possível tratar o desbalancemento de

dados e, ainda, inferir correlações entre localidades e anos agrícolas bem como a ocorrência de interações G × E por

meio da estruturação de matrizes de VCOV apropriadas (Piepho, 1997; van Eeuwijk and Kroonenberg, 1998; Cullis

et al., 1998; Smith et al., 2001, 2005).

Existem inúmeros procedimentos para a realização de uma análise envolvendo modelos mistos, sendo que

tais procedimentos variam de acordo com o objetivo do estudo. Segundo Piepho et al. (2012), especificamente em es-

tudos envolvendo mapeamento associativo, é conveniente considerar a modelagem mista de acordo com a abordagem

em dois estágios (do inglês, two-stage approach) (Smith et al., 2001) pelo fato de ser mais simplificada e computacio-

nalmente mais rápida. De fato, a maioria dos trabalhos de GWAS em milho para caracteres relacionados à seca foram

realizados considerando a abordagem de modelagem mista em dois estágios (Hao et al., 2011; Liu et al., 2013; Xue

et al., 2013; Thirunavukkarasu et al., 2014; Farfan et al., 2015). Resumidamente, em tais trabalhos, no primeiro

estágio realizou-se a análise dos caracteres fenotípicos, avaliados ao longo de localidades, anos agrícolas e condições

de tratamento (estresse ou não estresse hídrico) diferentes, por meio de um modelo misto apropriado. Em algumas

situações, houve modelagem de variâncias e covariâncias genéticas e ou residuais e então, médias ajustadas foram ob-

tidas para cada ambiente, ou conjuntamente de acordo com as condições de tratamento, ou considerando uma análise

conjunta de todos os ambientes simultaneamente (característica de análise envolvendo dados do tipo MET). Então, no

segundo estágio da análise, médias ajustadas foram utilizadas como informação dos fenótipos dos indivíduos dentro do

modelo de mapeamento associativo, juntamente com a inclusão de informações sobre o grau de relacionamento entre

eles, seja pela incorporação de estrutura de população e/ou do parentesco.

Muito embora a maioria dos trabalhos de GWAS em milho visando tolerância à seca envolvam caracteres

fenotípicos de natureza complexa, avaliados em condições que remetem a dados de MET, tradicionalmente, ajusta-se

um modelo misto apropriado para cada caráter e ambiente e, então, realiza-se o GWAS para cada ambiente, descon-

siderando informações que dizem respeito à interação G × E e QTL (ou associação) por ambiente (do inglês, QTL

by environment interaction - QEI). Apenas Farfan et al. (2015) relatam explicitamente a exploração da interação G

× E na avaliação dos caracteres fenotípicos em milho relacionados à seca, via modelagem mista de uma matriz de

VCOV de um modelo não-estruturado, sendo que a exploração da QEI foi realizada de maneira informal, por meio da

análise de gráficos e tabelas. Malosetti et al. (2004), afirmam que embora a interação G × E possua papel funda-

mental em modelos de respostas fenotípicas, poucos trabalhos reunem esforços para a incorporação da base genética

da interação G × E , expressa por meio da QEI. Boer et al. (2007) sugerem que testes explícitos devem ser realiza-

dos para a presença, magnitude e forma da interação G × E, com o intuito de compreender a arquitetura genética dos
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caracteres complexos. Adicionalmente, Van Eeuwijk et al. (2007) endossam que uma opção atrativa para estudos da

base genética da tolerância ao estresse abiótico e interação G × E é o desenvolvimento de uma abordagem que trate

simultaneamente da modelagem da interação G × E e do mapeamento de QTLs.

No nosso conhecimento, o único trabalho de GWAS que considera a incorporação da interação G × E

no modelo de mapeamento associativo foi desenvolvido por Gutiérrez et al. (2015). Neste trabalho, considerou-se

um modelo misto no contexto de GWAS para múltiplos ambientes e múltiplos QTLs, para caracteres relacionados à

resistência à doença em cevada. Em milho, nenhum trabalho de mapeamento associativo relata o estudo da interação

G × E dentro do modelo de associação. No entanto, considerar tais aspectos no GWAS, visando tolerância à seca em

milho é importante, não apenas pelo fato dos caracteres relacionados ao estresse hídrico apresentarem interação G × E,

como comentado anteriormente, mas também por ser possível distinguir associações com efeitos principais daquelas

com efeitos ambiente-específico. Tais aspectos, além de auxiliarem na compreensão da base genética dos caracteres

em estudos, são aplicáveis aos programas de melhoramento, uma vez que torna-se possível a identificação de regiões

associadas à genes expressos em condições e ambientes específicos, bem como o uso de tais informações, na seleção

de genótipos superiores por meio da seleção assistida por marcadores, dentre outras aplicações.

Neste sentido, o objetivo do presente trabalho foi o desenvolvimento de um modelo misto para mapeamento

associativo considerando múltiplos ambientes e múltiplos locos, visando estudar a arquitetura genética de caracteres

relacionados à tolerância à seca para germoplasma brasileiro de milho. Para tanto, considerou-se o estudo da interação

G × E por meio da modelagem de uma matriz de VCOV para os ambientes em avaliação, bem como a realização de

testes explícitos para detecção de associações com efeitos principais ou ambiente-específicos.





17

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estudos de mapeamento associativo são conduzidos corriqueiramente considerando cada vez mais maiores

quantidades de dados genotípicos e fenotípicos. A motivação principal para tal fato é a possibilidade de explicar

a variação fenotípica em termos de mudanças na sequência de DNA (polimorfismos). Este é o primeiro estudo de

mapeamento associativo visando tolerância à seca em milho realizado para múltiplos ambientes e múltiplos locos

simultaneamente, o qual incorporou informações de interação G×E e QEI diretamente no modelo de mapeamento.

Ao fazer uso de ferramentas baseadas na abordagem de modelos mistos, aumentou-se o poder das análises

de mapeamento por considerar modelos de estruturas de VCOV específicos, os quais apresentaram variâncias hetero-

gêneas e existência de correlações entre as observações. Adicionalmente, a inclusão de informações sobre relaciona-

mento genético entre os indivíduos em estudo, controlou possíveis fatores de confundimento, intrínsecos à estudos de

associação.

A exploração da estrutura populacional e do parentesco possibilitou inferir que a maioria dos indivíduos

pertencentes ao painel associativo da Embrapa Milho e Sorgo apresentam-se como um grupo intermediário aos grupos

heteróticos Dent e Flint, o que é justificável pela recente história de melhoramento desses materiais. Assim, a subdi-

visão em dois grupos de mapeamento associativo, organizados de acordo com os testadores, é de grande valia para a

compreensão da arquitetura genética da tolerância à seca dentro de cada grupo de mapeamento.

Adicionalmente, é válido mencionar que a inclusão de informações sobre interação G×E e QEI, demons-

trou a importância de considerar tais fatores no presente mapeamento associativo. Para todos os caracteres e grupos

de mapeamento em estudo, um número grande de associações foram encontradas e, notou-se a expressão significa-

tiva da interação genótipo por ambiente ou associação por ambiente. De fato, os experimentos de campos, os quais

incluíram diferentes localidades, anos agrícolas e condições de tratamento, foram delineados para que tais interações

fossem expressas. No entanto, essas condições representam situações enfrentadas corriqueiramente pelos melhoristas

ao avaliarem certos materiais em diferentes ambientes.

Diante desse cenário é possível concluir que os resultados aqui obtidos são importantes e servem como base

não apenas para estudos futuros que objetivem a compreensão de vias metabólicas e mecanismos genéticos do estresse

hídrico, mas também para auxiliar os melhoristas de milho, seja por meio da seleção assistida por marcadores ou em

etapas do melhoramento convencional.
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