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A2A2

POR NATUREZA
Com o crescimento da demanda por leite A2, a raça
Jersey, que apresenta a maior parte de sua população
composta por animais A2A2, tem oportunidade para
se destacar ainda mais no cenário da pecuária leiteira
nacional, com grande valorização de seus plantéis
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PARA ACELERAR O
PROCESSO DE FORMAÇÃO
DE ANIMAIS A2A2, UMA
ESTRATÉGIA DE DESTAQUE É
O USO EXCLUSIVO DE TOUROS
GENOTIPADOS PARA ESSES ALELOS

O
O aumento
aumento do
do consumo
consumo de
de leite
leite oriundo
oriundo de
de vacas
vacas que
que produzem
produzem exclusivamente
exclusivamente
os
os alelos
alelos A2
A2 da
da beta-caseína
beta-caseína éé notável
notável ee tem
tem ganhado
ganhado cada
cada vez
vez mais
mais força
força em
em todo
todo
mundo.
mundo. Inúmeros
Inúmeros países
países já
já regulamentaram
regulamentaram oo produto,
produto, popularmente
popularmente chamado
chamado
de
de “Leite
“Leite A2”,
A2”, ee muitas
muitas indústrias
indústrias já
já oferecem
oferecem ao
ao consumidor
consumidor essa
essa opção
opção nas
nas
prateleiras
prateleiras dos
dos supermercados.
supermercados.
Hoje,
Hoje, cerca
cerca de
de 20%
20% aa 25%
25% da
da população
população mundial
mundial apresenta
apresenta algum
algum problema
problema
relacionado
relacionado àà digestão
digestão do
do leite
leite ee seus
seus derivados.
derivados. Mas,
Mas, estima-se
estima-se que
que apenas
apenas 5%
5% da
da
população,
população, de
de fato,
fato, tenha
tenha intolerância
intolerância àà lactose.
lactose. Nesse
Nesse cenário,
cenário, qual
qual éé oo papel
papel da
da
raça
raça Jersey
Jersey na
na produção
produção desse
desse leite?
leite? AA explicação
explicação pode
pode estar
estar no
no fato
fato de
de que,
que, nessa
nessa
raça,
raça, cerca
cerca de
de 75%
75% dos
dos animais
animais produzem
produzem oo leite
leite somente
somente com
com beta-caseína
beta-caseína A2.
A2.
Quando
Quando analisamos
analisamos os
os componentes
componentes do
do leite,
leite, 80%
80% da
da proteína
proteína éé composta
composta pela
pela
Caseína,
Caseína, dividida
dividida em
em alfa-caseína,
alfa-caseína, beta-caseína
beta-caseína ee Kappa-caseína.
Kappa-caseína. AA beta-caseína
beta-caseína
representa
representa 30%
30% das
das caseínas
caseínas do
do leite,
leite, sendo
sendo os
os tipos
tipos mais
mais comuns
comuns encontrados
encontrados
nos
nos bovinos
bovinos aa beta-caseína
beta-caseína A1
A1 ee beta-caseína
beta-caseína A2.
A2. Cada
Cada uma
uma dessas
dessas proteínas
proteínas éé
composta
composta por
por 209
209 aminoácidos
aminoácidos ee aa diferença
diferença entre
entre as
as proteínas
proteínas A1
A1 ee A2
A2 está
está no
no 67º
67º
aminoácido
aminoácido da
da cadeia.
cadeia. Enquanto
Enquanto nesse
nesse local
local aa proteína
proteína A1
A1 apresenta
apresenta oo aminoácido
aminoácido
Histidina,
Histidina, aa proteína
proteína A2
A2 apresenta
apresenta oo aminoácido
aminoácido Prolina.
Prolina. AA vaca
vaca se
se diferencia
diferencia dos
dos
outros
outros mamíferos
mamíferos pela
pela presença
presença da
da Histidina
Histidina na
na cadeia
cadeia de
de aminoácidos
aminoácidos da
da proteína
proteína
A1
A1 no
no leite.
leite.
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Já
Já oo leite
leite humano,
humano, de
de caprinos
caprinos ee outros
outros mamíferos
mamíferos contêm
contêm oo aminoácido
aminoácido Prolina
Prolina
na
na sua
sua cadeia,
cadeia, assim
assim como
como oo leite
leite proveniente
proveniente de
de vacas
vacas A2A2.
A2A2. AA beta-caseína
beta-caseína A1,
A1,
após
após ser
ser digerida
digerida no
no intestino
intestino delgado,
delgado, produz
produz um
um peptídeo
peptídeo denominado
denominado betabetacasomorfi
casomorfina-7
na-7 (BCM-7),
(BCM-7), um
um opioide
opioide que
que permanece
permanece fifisiologicamente
siologicamente ativo
ativo após
após
hidrólise
hidrólise (peptídeo
(peptídeo bioativo)
bioativo) ee que
que está
está associado
associado ao
ao desconforto
desconforto intestinal,
intestinal, entre
entre
outros
outros sintomas,
sintomas, muito
muito em
em função
função de
de diminuir
diminuir aa passagem
passagem do
do alimento
alimento pelo
pelo
intestino
intestino (assim
(assim como
como outros
outros opioides),
opioides), consequentemente
consequentemente dando
dando mais
mais tempo
tempo para
para
aa fermentação
fermentação da
da lactose.
lactose. Já
Já aa beta-caseína
beta-caseína A2,
A2, por
por ter
ter oo aminoácido
aminoácido Prolina
Prolina na
na 67ª
67ª
posição
posição da
da cadeia,
cadeia, não
não sofre
sofre clivagem
clivagem e,
e, portanto,
portanto, não
não forma
forma BCM-7.
BCM-7.
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AA forma
forma original
original do
do leite
leite produzido
produzido pela
pela vaca
vaca seria
seria oo que
que contém
contém somente
somente aa betabetacaseína
caseína A2,
A2, mas,
mas, acredita-se
acredita-se que
que uma
uma mutação
mutação natural
natural ocorrida
ocorrida principalmente
principalmente
em
em animais
animais das
das raças
raças europeias
europeias fez
fez com
com que
que alguns
alguns animais
animais passassem
passassem aa produzir
produzir
leite
leite com
com oo alelo
alelo A1.
A1.
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genomacertamente
certamenteééuma
umadas
dasmais
maispoderosas
poderosas
OOgenoma
ferramentasde
deseleção
seleçãogenética
genéticaeeseu
seuimpacto
impactono
no
ferramentas
melhoramento
é
de
uma
intensidade
nunca
vista
melhoramento é de uma intensidade nunca vista
antes.Nas
Nasfêmeas,
fêmeas,por
porexemplo,
exemplo,sua
suaimportância
importância
antes.
relevante,sobretudo
sobretudona
nafacilidade
facilidadede
deidentifi
identificar
caroo
éérelevante,
pontode
departida
partidapara
paraos
osacasalamentos.
acasalamentos.Conhecer
Conheceras
as
ponto
vacasA2A2,
A2A2,A2A1
A2A1ou
ouA1A1
A1A1do
dorebanho
rebanhopossibilitará
possibilitaráao
ao
vacas
produtorsaber
saberquanto
quantotempo
tempolevará
levarápara
paratransformar
transformar
produtor
osdescendentes
descendentesdos
dosseus
seusanimais
animaisem
emA2A2.
A2A2.Isso
Isso
os
representaooencurtamento
encurtamentodo
dointervalo
intervaloentre
entregerações
gerações
representa
e
a
segmentação
de
animais
em
grupos
superiores
e a segmentação de animais em grupos superiores
inferiores,por
pormeio
meioda
daaplicação
aplicaçãode
deestratégias
estratégias
eeinferiores,
genéticasotimizadas,
otimizadas,dando
dandovelocidade
velocidadeao
aoprocesso
processode
de
genéticas
melhoramento.
melhoramento.

DESTAQUEPARA
PARAAAJERSEY
JERSEY
DESTAQUE
Comaapopularização
popularizaçãoeeooaumento
aumentodo
doconsumo
consumodo
do
Com
leiteoriundo
oriundode
devacas
vacasA2A2,
A2A2,principalmente
principalmenteentre
entreaa
leite
parcelada
dapopulação
populaçãoque
queapresenta
apresentaalgum
algumdesconforto
desconforto
parcela
digestivoao
aoingerir
ingerirlácteos,
lácteos,aaraça
raçaJersey
Jerseyse
sedestaca
destaca
digestivo
entreas
asdemais,
demais,pois
poisaamaioria
maioriado
dorebanho
rebanhopossui
possui
entre
exclusivamenteesse
essetipo
tipode
debeta-caseína.
beta-caseína.
exclusivamente
Portanto,seleção
seleçãogenética
genéticacombinada
combinadacom
comaa
Portanto,
avaliaçãogenômica
genômicadas
dasfêmeas
fêmeaseeoouso
usode
detouros
touros
avaliação
genotipadostorna-se
torna-seoocaminho
caminhona
nabusca
buscapor
por
genotipados
animaisA2A2.
A2A2.OOque
querepresenta
representaaaoportunidade
oportunidadede
de
animais
transformaçãogenotípica
genotípicado
dorebanho
rebanhoeeaaagregação
agregaçãode
de
transformação
valor
do
plantel.
•
valor do plantel. •
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Médicoveterinário,
veterinário,especialista
especialistaem
em
Médico
MelhoramentoGenético
GenéticoAnimal
AnimaleeGenética
Genética
Melhoramento
Bovinaeediretor
diretorde
deMercados
Mercadosda
daSemex
SemexBrasil
Brasil
Bovina

Asvacas
vacasse
sediferenciam
diferenciamde
deoutros
outrosmamíferos
mamíferospela
pelapresença
presençada
daHistidina
Histidinana
nacadeia
cadeiade
de
As
aminoácidosda
daproteína
proteínaA1
A1no
noleite
leite
aminoácidos

Existemtrês
trêsgenótipos
genótipospossíveis
possíveispara
paraaaprodução
produçãoda
dabeta-caseína
beta-caseínano
noleite,
leite,
Existem
sendoA1A1,
A1A1,que
quedetermina
determinaque
queooanimal
animalproduza
produzaapenas
apenasaabeta-caseína
beta-caseínaA1
A1
sendo
(homozigotoA1),
A1),A2A2
A2A2que
quesão
sãoas
asvacas
vacasque
queproduzem
produzemsomente
somentebeta-caseína
beta-caseína
(homozigoto
A2(homozigoto
(homozigotoA2),
A2),eeainda
aindaaquelas
aquelasfêmeas
fêmeascom
comgenótipo
genótipoA1A2,
A1A2,que
queproduzem
produzem
A2
osdois
doistipos
tiposde
decaseína
caseína(heterozigoto).
(heterozigoto).Essa
Essavariação
variaçãona
nacomposição
composiçãoda
dabetabetaos
caseína
se
justifi
ca
de
acordo
com
a
genética
do
animal.
Visando
produzir
animais
caseína se justifica de acordo com a genética do animal. Visando produzir animais
homozigotosA2A2,
A2A2,oocaminho
caminhoééaautilização
utilizaçãode
detouros
tourosque
quesejam
sejamhomozigotos
homozigotos
homozigotos
paraesses
essesalelos,
alelos,por
pormeio
meioda
dainseminação
inseminaçãoartifi
artificial
cial(IA).
(IA).Atualmente,
Atualmente,os
ostouros
touros
para
utilizadosem
emIA
IAsão,
são,em
emsua
suamaioria,
maioria,testados
testadosgenomicamente
genomicamentepara
parabeta-caseína,
beta-caseína,
utilizados
informandose
seele
eleééA2A2,
A2A2,A1A2
A1A2ou
ouainda
aindaA1A1.
A1A1.
informando
TESTEGENÔMICO
GENÔMICO
TESTE
testegenômico
genômicodas
dasfêmeas,
fêmeas,com
comaainclusão
inclusãode
deteste
testepara
parabeta-caseína,
beta-caseína,
OOteste
revelaráaacomposição
composiçãodos
dosrebanhos.
rebanhos.Com
Combase
basenisso,
nisso,éépossível
possívelsaber
sabercomo
comoserá
será
revelará
progêniedo
doplantel.
plantel.Para
Paraacelerar
acelerarooprocesso
processode
deformação
formaçãode
deanimais
animaisA2A2,
A2A2,
aaprogênie
umaestratégia
estratégiade
dedestaque
destaqueééoouso
usotouros
tourosgenotipados
genotipadospara
paraesses
essesalelos.
alelos.
uma
combinaçãode
deum
ummacho
machoA2A2
A2A2com
comfêmeas
fêmeasA1A1,
A1A1,que
quena
naraça
raçaJersey
Jersey
AAcombinação
representaapenas
apenas9%
9%da
dapopulação,
população,jájáproduz
produz100%
100%da
daprogênie
progêniecom
comaapresença
presença
representa
doalelo
aleloA2.
A2.Isso
Issosignifi
significa
caque
queem
emoito
oitogerações,
gerações,ou
oumenos,
menos,éépossível
possívelcontar
contarcom
com
do
umrebanho
rebanhode
deanimais
animaiscom
comos
osalelos
alelosA2A2.
A2A2.Esse
Esseperíodo
períodoserá
serámais
maiscurto
curtopara
paraas
as
um
fêmeasque
quejájápossuem
possuemalelo
aleloA2
A2e,e,obviamente
obviamenteimediato
imediatopara
paraas
asque
quejájásão
sãoA2A2.
A2A2.
fêmeas
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