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Era pós genoma

“Hipótese da origem fetal" 

“Manifestação de um fenótipo, que pode ser transmitida para 
a próxima geração de células , sem alterações na seqüência do 

DNA (genótipo)“. (Tang & Ho, 2007)



Alteração
Expressão gênica

Silenciamento

Modificação de hitonas Metilação do DNA

Mecanismo Epigenéticos:



Modificação de hitonas

Compactação do genoma em eucariótos



Metilação do DNA

DNA metilases

DNMT 3a
DNMT 3b

DNMT1
Memória para gerações seguintes

Como a Metilação do DNA e a
modificação de histonas se relacionam?

DNMT 
HDAC

MeCP2

Hipermetilado =  cromatina condensada/inativa = histonas desacetiladas





•Na fase fetal 

•Na fase pré-púbere 

•Na puberdade 

• Gestação e 1° lactação 

•Involução mamária 

35: linha mamária do estrato germinativo.
60: botão mamário se aprofunda na derme
100: formação de canais na extremidade do botão

Crescimento isométrico

Crescimento alométrico

Primeira gestação, ocorrerá a maturação das glândulas 
mamárias e a completa diferenciação. 

Diminuição no número de células epiteliais mamárias e da 
atividade por célula.  

FATORES
Irreversíveis e Reversíveis

Fatores externos
Ambiente uterino



Modelo proposto por Berger et al, 2009, para a regulação epigenética

Acetilação de histonas
Cromatina ativa

Circulo vermelho 
Metilação do DNA
Cromatina Inativa





1° gravidez: Efeitos sobre o desempenho da lactação seguinte.

Epigenética

Número de células
Desempenho da lactação seguinte

Aumento  gradual na  alimentação

Metilação menor
Aumento mRNA da β-caseina

Através da divisão celular mitótica



Aumento da metilação
do gene αA1-caseina bovina

Escherichia coli
Streptococcus uberis  

Mantida para lactações seguintes



Fotopériodo

Estresse térmico

Frequência de ordenha

Involução Mamária

Regulação das respostas celulares subjacentes

Melatonina e prolactina

αA1-caseína bovina

Expressão de proteínas do leite

Ambiente uterino



Estrutura molecular mecanismos dentro do glândula mamária

Fase crítica da gestação

Tecnologias para melhorar a vida desempenho da actação

Estudar +

Seleção através da epigenética 

Mais estudos para compreeder 

Com os anos..



indicação



pmontagner@hotmail.com


