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Na especie bovina. os genes do fator do crescimento semelhante a insulina tipo 1 (IGF1), do harmonia do
crescimento (GH) e do fator de transcri<;ao da pituitaria (PIT1) podem estar associados com caracteristicas de
crescimento e reprod1:ltivas,pais estao envolvidos em processos de regi1la<;aodo desenvolvimento animal. Desta
forma. 0 objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos dog marcadores moleculares de IGF1 (225.227,229 e 231),
GH (1 e V) e PITI (+ e -) sabre as estimativas dog valores geneticos para perimetro escrotal medidos aDs 12 (PE12)
e 18 (PE18) meses de idade. Os dados utilizados saD provenientes do rebanho de bovinos da ra<;a Canchim da
Embrapa Pecuaria Sudeste. As anaIises J?araestima<;ao dog valores geneticos de PE12 (VGpE1Je PE18 (VGpE1S)
foram efetuadas pelo metoda de maxima verossimilhan<;a restrita, em modelo animal bi-caracteristica de idade ao
primeiro parto (IPP) com PE12 e com PE18. 0 modelo animal de IPP,PE12 e PE18 incluiram os efeitos aleat6rios.
aditivo direto e residual e 0 efeito fixo de grupo de contemporaneo (GC) e de grupo genetico do pai. Alem destes
efeitos. foi considerada para IPP a co-variavel idade da mae como efeito linear e quadratico e para PE12 e PE18 a
idade em que foi mensurada a observa<;aocomo co-variavellinear. Estas analises foram realizadas com 1916,2538e
2538 animais que possuiam informa<;6es de IPp, PE12 e PE18.respectivamente. As estimativas de herdabilidade de
IPP,PE12e PE18 foram iguais a 0.09.0,48 e 0,51. Apesar de PE18 ter apresentado maior estimativa de herdabilidade,
a correla<;ao genetica de PE18 com IPP teve men or magnitude (-0,11) do que a correla<;ao genetica de PE12 com
IPP (-0,16). Analises pelo metoda dog quadrados minimos foram efetuadas para verificar 0 efeito do genotipo dog
animais quanta aDs marcadores de IGF1, GH e PIT1 sabre VGpEl2e VGpE1S'
0 modelo estatistico incluiu os efeitos
fixos de sexo e da classe de genotipo de IGF1, GH ou PIT1, considerando 1393, 756 e 516 animais que possuiam
informa<;6es de IGF1, GH e PIT1, respectivamente. Quando houve efeito significativo dog gen6tipos, as medias
foram comparadas pelo teste de Duncan a 5%.Apenas 0 IGF1 apresentou efeito significativo (P<O,05)sabre VGpEl2
e VGpE1S'
A compara<;ao de medias de VGPEJ2
indicou que os animais com genotipo 231/231 apresentaram mellor
media (P<O,05)do que os aQimais 225/225. Para VGpEJS'
os animais 231/225 apresentaram mellor media (P<0,05)
do que os 225/227 e 227/229, que foram estatisticamente iguais aDs225/225. Considerando que 0 alelo 225 esteve
presente nos melhores animais geneticamente tanto para PE12 quanta para PE18, a sele<;aoa favor de animais
portadores deste alelo e gem 0 alelo 231, seria indicada para obter maio res perimetros escrotais nestas idades.
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