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RESUMO GERAL 

 

O objetivo deste trabalho foi verificar a existência de associações 

significativas entre alelos de locos pertencentes ao MHC (Major 

Histocompatibility Complex) de ovinos (OLA - ovine leucocyte antigen) com 

características de desempenho, carcaça e resistência às parasitas 

gastrintestinais em ovelhas puras e cruzadas das raças Santa Inês, 

Bergamácia, Texel e Ile de France oriundas de diferentes localidades. Também 

foi avaliada a diversidade genética desta região genômica em populações de 

ovinos da raça Sana Inês pertencente a três localidades diferentes do Centro-

Oeste Brasileiro e no rebanho da UnB num período de três anos. Foram 

utilizados 13 locos microssatélites localizados no cromossomo 20 de ovinos. 

Os marcadores utilizados demonstraram ter uma alta variabilidade genética 

entre os indivíduos. Foi observada uma associação significativa (p<0,05) entre 

características de carcaça e OPG nestes marcadores presentes no MHC ovino. 

Foi observada uma diminuição da variabilidade genética nas populações 

analisadas, de maneira que algumas estavam significativamente estruturadas. 

Estes resultados necessitam de maior amostragem e confirmação em outras 

populações para os estudos de associação, mas demonstraram o poder do uso 

da região do MHC para estudos de manejo de rebanhos. 

 

 

Palavras chaves: Ovis aries, Microssatélite, OLA – antígeno leucocitário ovino, 

recursos genéticos animais.  
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ABSTRACT 

The objective of this study was to verify the existence of significant 

associations between alleles of the ovine MHC (OLA - ovine leucocyte antigen) 

with characteristics of performance, carcass and resistance to gastrointestinal 

parasites in purebred Santa Inês sheep and their crosses with Bergamasca, 

Texel and Ile de France sires from different localities. The genetic diversity of 

this genomic region in populations of Santa Inês sheep from three different 

farms in the Brazilian Center-West and that of the University of Brasilia. 

Thirteen microsatellite loci, located on chromosome 20, were used. The 

markers studied showed high genetic variability between individuals. A 

significant association (p<0,05) between carcass characteristics and OPG was 

observed in the ovine MHC. The studied genomic region was shown to be 

highly polymorphic, coinciding with the consulted bibliography. The populations 

analysed showed a reduction in genetic variability, causing subdivision of the 

same. The association results should be verified by larger sampling and 

confirmation in other populations, as well the MHC region was suitable to 

studies of herd management. 

  

Key words: Ovis aries, Microsatellite, OLA - ovine leucocyte antigen, animal 

genetic resources. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

A ovinocultura apresenta grande importância para a humanidade, pela 

produção de lã, pele, carne e leite. Sua produção está difundida em quase 

todas as regiões do mundo, ora como atividade de subsistência, ora como 

sistema de produção avançado (Alvarenga 2003).  

O rebanho ovino no Brasil é destaque dentro da América Latina. São 

14,5 milhões de animais, dos quais o Centro-Oeste possui 650 mil cabeças 

(Oliveira 1999). Estatísticas indicam uma tendência de crescimento dos 

rebanhos para Região Centro-Oeste, em razão principalmente, à inserção da 

ovinocultura nos sistemas integrados de produção de bovino de corte (Barreto 

Neto 2003). O mesmo autor notou que as perspectivas de incremento dos 

rebanhos estimam um cenário otimista para os próximos vinte anos, quando o 

efetivo populacional deverá situar-se em torno de 20 milhões de cabeças. 

A carne ovina no Brasil possui baixo consumo, principalmente pelo fato 

da má qualidade do produto comercializado (Garcia et al., 2000) e pela 

desorganização da cadeia produtiva (Alves et al., 2002). Segundo o mesmo 

autor, a produção brasileira apresenta baixa oferta e a maioria dos produtores 

não estão conscientizados da necessidade de se produzir carne de boa 

qualidade, levando ao mercado animais com idade avançada. 

Na busca pela diminuição da idade ao abate e melhorias da qualidade 

de carcaça, têm-se utilizado a introdução de raças de corte precoces. Em teoria 

a obtenção de cordeiros com pesos mais elevados em menor espaço de 

tempo, com altos rendimentos de carcaça pode atender as exigências 

crescentes do mercado consumidor por qualidade (Carvalho et al. 1980). 

Contudo, as raças importadas, por serem consideradas de alta produtividade, 

podem substituir genótipos bem adaptados às condições de criação dos 

trópicos (Amarante et al., 2004). 

As raças ovinas naturalizadas ou locais como, por exemplo, a Santa Inês 

se destaca pela rusticidade e capacidade de adaptação a regiões de clima 

tropical e subtropical. Características como capacidade de resistir aos períodos 

de restrição alimentar, imposto, pelo período de seca, assim como a 
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capacidade de apresentar resistência a diversos tipos de agentes patogênicos, 

conferem a estas raças os atributos necessários para classificá-las como 

detentoras de recursos genéticos importantes para uso futuro. A existência de 

cruzamentos absorventes destas raças com animais considerados de alta 

produtividade pode levar os estoques puros das raças locais à extinção. Dessa 

forma, é importante realizar estudos que procurem identificar características de 

interesse nestas raças de modo a manter este acervo genético, valioso pelos 

pontos de vista social, cultural, histórico e até mesmo econômico. 

O estudo de polimorfismos presentes no genoma de um indivíduo 

como medidor da diversidade biológica, foi um dos temas que, com maior 

interesse, desenvolveu-se nos últimos anos dentro do campo da Genética 

Animal. O interesse na análise destes polimorfismos está amplamente 

justificado, já que o conhecimento da variabilidade genética das populações é 

indispensável no estabelecimento de planos de melhoramento na produção 

animal. O desenvolvimento recente das técnicas de biologia molecular 

incrementou as possibilidades de detecção de variabilidade genética no DNA 

de um individuo. Entre as diferentes fontes de polimorfismos disponíveis no 

genoma, os locos de microssatélites podem ser considerados os principais 

marcadores utilizados nos últimos dez anos. Estes marcadores são utilizados 

para responderem várias perguntas na área da genética (Oliveira et al., 2006). 

Os microssatélites são seqüências curtas (em torno de 300 pb) compostas de 

repetições em tandem de um a seis nucleotídeos (Litt & Luty, 1989). O mesmo 

autor aponta que estas repetições são encontradas espalhadas em abundância 

pelo genoma de plantas e animais e são, em geral, marcadores neutros. 

A extensa variedade de aplicações dos microssatélites se deve 

principalmente ao fato de apresentar grande polimorfismo (vários alelos), 

possuir herança codominante, possuir alta reprodutibilidade, possuir alta 

resolução e poder ser detectado a partir da técnica de PCR (Polymerase Chain 

Reaction) (Oliveira et al., 2006). Estes marcadores contribuíram na geração da 

alta densidade do mapa genético humano, e têm contribuído como uma das 

mais importantes ferramentas no mapeamento de QTL’s (Quantitative Trait 

Loci) (Guimarães, 2001). 
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QTL’s são locos que controlam características poligênicas, quantitativas 

ou de herança complexa de importância econômica, como teor de proteína, 

resistência a doenças, produção de leite, e vários outros que resultam da ação 

cumulativa de um conjunto de genes (Tanksley, 1993). Vários estudos 

reportaram QTL’s associados com a resistência de ovinos a nematódeos 

(Schwaiger et al., 1995; Coltman et al, 2001; Beh et al., 2002; Diez-Tascon et 

al., 2002; Janβen et al., 2002). 

O complexo maior de histocompatibilidade (MHC) é uma das regiões 

mais caracterizadas do genoma dos mamíferos.  A maioria dos locos do MHC 

são altamente polimórficos (Gruszczynska et al., 2002). O polimorfismo de 

moléculas do MHC, uma conseqüência do polimorfismo dos genes que o 

compõe, é responsável por auxiliar no reconhecimento de patógenos pelo 

sistema imune (Gruszczynska et al., 2002). Existem poucos estudos sobre a 

região do MHC em pequenos ungulados de importância econômica, como os 

ovinos e caprinos (Charon, 2004). O trabalho de Paterson et al. (1998), foi um 

dos primeiros que demonstraram uma associação significativa entre 

polimorfismo no MHC ovino e a resistência à parasitas gastrintestinais. 

Nos ovinos, a região do MHC está localizada no cromossomo 20 (De 

Gotari et al., 1998) e sua porção mais polimórfica e estudada é conhecida como 

OLA (Antígeno Leucocitário Ovino). Trabalhos de associação de marcadores 

moleculares do tipo microssatélites a resistência de helmintos gastrintestinais, 

mais especificamente a Haemonchus contortus, foram realizados por Janβen et 

al., (2002) na Alemanha.  No Brasil, Benavides et al., (2002), a partir de seis 

marcadores microssatélites em rebanhos da raça Corriedale tentaram 

correlacionar variabilidade destes marcadores com a quantidade de ovos por 

grama de fezes (OPG). Contudo, eles não encontraram associação 

significativa. 

As doenças parasitárias ocupam lugar de destaque na ovinocultura, 

sendo atualmente, um dos maiores gargalos para o seu desenvolvimento.  As 

perdas econômicas são elevadas, em decorrência de crescimento retardado, 

perda de peso, redução do consumo de alimentos, queda na produção de leite, 

baixa fertilidade e, nos casos de infecções maciças, altas taxas de mortalidade 
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(Vieira et al., 1997). Portanto, é de esperar que raças européias introduzidas no 

Brasil apresentem suscetibilidade às infecções causadas por parasitas que são 

favorecidos pelas condições tropicais. Este fato foi constatado no trabalho de 

Amarante et al. (2004), em que se verificou grande susceptibilidade de ovinos 

Suffolk e Ile de France (raças européias) em comparação com ovinos Santa 

Inês (raça brasileira). Freqüentemente, as raças importadas, por serem 

consideradas de alta produtividade, substituem genótipos bem adaptados às 

condições de criação dos trópicos. O presente trabalho visa testar a hipótese 

da existência de associações genéticas significativas entre a taxa parasitária e 

característica de desempenho (por exemplo, ganho de peso) com 

polimorfismos no MHC.  Além da análise dos locos pertencentes ao OLA 

(Antígeno Leucocitário Ovino) presentes no MHC, serão usados marcadores 

microssatélites que flanqueiem o MHC ovino. A presença de alelos 

relacionados à resistência a endoparasitos ou ao aumento de produtividade no 

rebanho poderá ter inúmeras aplicações diretas e indiretas à ovinocultura 

brasileira. 

Seus impactos diretos estão relacionados à redução do uso de 

vermífugos, em sua maioria, extremamente tóxicos e danosos para o ambiente, 

assim como para o próprio produtor. Os parasitos possuem capacidade de 

adquirir resistência aos vermífugos (Amarante et al., 2004). 

Conseqüentemente, o uso de animais naturalmente mais resistentes poderá 

diminuir a quantidade de uso de vermífugos, aumentando, consequentemente, 

a lucratividade de qualquer produção.  Indiretamente, esses resultados 

contribuirão para a conservação e manutenção das raças naturalizadas de 

ovinos brasileiras bem como poderão ser utilizados em futuros experimentos de 

introgressão gênica para as raças comerciais. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Raças naturalizadas 

 

O Brasil possui diversas raças de animais domésticos que se 

desenvolveram a partir de raças trazidas pelos colonizadores portugueses e 

espanhóis logo após o descobrimento (Mariante et al., 1999). Estas raças 

evoluíram, ao longo dos séculos, adaptando-se às condições sanitárias, de 

clima e manejo encontrados nos mais diversos habitats, dando origem as raças 

naturalizadas brasileiras, também denominadas de locais ou num termo mais 

genérico crioulas (Egito et al, 2002). 

O Brasil não é o berço natural de nenhuma das espécies domésticas 

mais conhecidas. Contudo, é possível encontrar aqui essas espécies e suas 

raças naturalizadas, tais como: bovinos (Caracu, Junqueira, Curraleiro, etc.); 

ovinos (Santa Inês, Morada Nova, Cara-curta, etc.); caprinos (Canindé, Moxotó, 

Azul, Marota, Repartida, etc.); suínos (Piau, Moura, etc.); eqüinos (Campeiro, 

Crioula, Lavradeira, Nordestino, e Pantaneira) e muares (Jumento Nordestino). 

Todas estas raças foram resultados de gerações sem manejo direto do homem 

de maneira que o principal agente foi o ambiente e suas variáveis (Oliveira et 

al, 2003). 

Segundo Primo (2000), a origem dos ovinos naturalizados é objeto de 

controvérsia no Brasil. As raças deslanadas, segundo o mesmo autor (Primo, 

1999), devem ter origem africana e descendem de ovinos procedentes de 

países entre Angola e Nigéria, tendo desembarcado no país nos séculos XVII e 

XVIII. 

Devido a cruzamentos absorventes indiscriminados, varias raças 

naturalizadas estão sendo substituídas com raças exóticas que passaram a ser 

importadas a partir do final do século XIX e inicio do século XX (Morais, 2001). 

As raças naturalizadas de ovinos brasileiras são, em geral, animais de pequeno 

porte, e, até o momento, foram submetidas a baixas taxas de seleção artificial e 

melhoramento genético, sendo pouco especializadas na produção intensiva de 

leite e/ou carne. Possuem, em geral, alta resistência às doenças e parasitas 



 

6 

 

(Paiva, 2005). Por exemplo, foi verificado que ovelhas da raça Santa Inês foram 

mais resistentes a infecções causadas por parasitas como o Haemonchus 

contortus do que raças tradicionalmente comerciais como Ile de France e 

Suffolk no Estado de São Paulo (Amarante et al., 2004). 

 

A Raça Santa Inês 

Segundo Figueiredo et al. (1990), a Santa Inês é descendente do 

cruzamento da raça Bergamácia (lanada) com a Morada Nova (deslanada) e 

animais crioulos do Nordeste, tendo sido selecionada, no nordeste brasileiro, 

pelo maior porte e ausência de lã e devido a seu comportamento no pastejo, 

semelhante ao do caprino, aceitando o pastejo em vegetação arbustiva 

adaptou-se muito bem àquela região. Existe muita controvérsia acerca da 

origem destes animais. Miranda (1990) argumenta que a raça Bergamácia 

chegou ao Brasil apenas há cerca de 70 anos, um tempo muito curto para 

formar uma nova raça. Adicionalmente, a partir da década de 90, percebe-se 

na morfologia externa dos animais Santa Inês a presença de características da 

raça Somali Brasileira e de outras raças lanadas, principalmente, a raça inglesa 

Suffolk (Paiva, 2005). 

São animais de grande porte, produtivos, de pêlo curto e perfeitamente 

adaptado às condições climáticas do Brasil (Mason, 1980). As ovelhas 

apresentam excelente capacidade leiteira para criar os cordeiros, boa 

prolificidade e, em condições favoráveis, podem ser férteis durante todo o ano 

(Oliveira, 2001). Os resultados de pesquisas realizadas no Departamento de 

Zootecnia da Universidade Federal de Lavras-MG (Furusho, 1995), 

demonstraram que a raça Santa Inês apresenta alta velocidade de crescimento 

e produz uma carcaça de boa qualidade, sendo uma raça potencial para 

produção de meio sangue em cruzamentos industriais. 

 

A Raça Bergamácia 

A raça Bergamácia, introduzida no Brasil na década de 30, foi aos 

poucos substituída, na preferência dos criadores, por ovinos deslanados. 

Trazida da Itália, esta raça deve sua fama ao fato do seu leite ser empregado 
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na fabricação do queijo Gorgonzola. A raça, na origem, é notável pela produção 

de carne e como produtora de lã em regime de duas tosquias anuais (Meirelles 

& McManus, 2000).  

Trata-se de um ovino rústico, muito andador, de grande robustez e 

pouco exigente na alimentação. As ovelhas têm alta taxa de partos duplos e 

grande aptidão leiteira. Os cordeiros engordam bem, atingindo já no primeiro 

mês o peso de 12 Kg e com cerca de dois anos chegam a pesar de 130 a 140 

Kg. São de grande porte, com altura média de 80 cm. É uma raça fácil de ser 

manejada, devido ao seu temperamento dócil. Sua lã é de coloração branca e 

de espessura média, apresenta baixa qualidade e sua pele muitas vezes é 

exportada, dada à valorização destes produtos no mercado (Alzugaray & 

Alzugaray, 1986). 

 

A Raça Texel 

A raça é originária da Holanda e criada também na Alemanha, 

Dinamarca e França. Trazida para o Brasil na década de 70, está presente, 

principalmente, em todas as áreas de ovinos do Rio Grande do Sul. Seus 

reprodutores estão sendo utilizados em cruzamentos com matrizes de raças de 

dupla aptidão (carne e lã) (Carvalho et al., 1980.).   

A raça Texel possui grande potencial para produção de carne magra, 

sendo viável a sua utilização como raça paterna em cruzamentos industriais 

(O'Ferral e Tinon, 1979). A característica mais marcante da raça Texel é o 

desenvolvimento muscular e o rápido ganho de peso.  

No aspecto geral, os indivíduos são de tamanho médio, tendendo para 

grande, muito compactos, com massas musculares volumosas e arredondadas, 

não muito cumprido conferindo bom porte e boa conformação corpórea. A raça 

Texel é prolífera, pois atinge índices de nascimento de até 160% (ARCO, 

2005).  

 

A Raça Ile de France 

Originária na província francesa de Ile de France, como o próprio nome 

já identifica, é originada a partir do cruzamento de Dishley (Leicester) ingleses 
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com Merinos Rambouillet. Sua introdução recente (1973), no sul do Brasil 

através da importação de animais de excelente qualidade. Inicialmente 

considerada uma raça de duplo propósito, com um equilíbrio zootécnico 

orientado 60% para a produção de carne e 40% para a produção de lã, porém 

hoje, os seus criadores consideram-na como uma raça, por excelência, como 

produtora de carne (Alzugaray & Alzugaray, 1986). Segundo os mesmos 

autores, esta raça teve uma boa aceitação, em virtude de produzir lã de melhor 

qualidade em relação às demais raças de carne. São animais de grande porte, 

com bom desenvolvimento de massa muscular nas regiões nobres (pernil, 

lombo e paleta).  

Sua estacionalidade reprodutiva não é tão marcante, o que permite o 

nascimento de cordeiros, e a comercialização dos mesmos, por vários meses 

do ano. As fêmeas apresentam altos índices de fertilidade de prolificidade, com 

média de 1,40 a 1,70 cordeiros por parto. Os cordeiros são bastante precoces, 

apresentando ótimo ganho de peso, o que propicia a obtenção de carcaças de 

boa qualidade. 

 

2.2. Complexo Maior de Histocompatibilidade (MHC) 

 

O Complexo Maior de Histocompatibilidade (MHC) foi o descoberto, 

durante estudos de transplante de tecido em ratos (Gorer 1937). Em humanos 

foi identificado por Jean Dausset na França, no ano 1958 e hoje já é conhecido 

que o mesmo está relacionado a resposta imune específica (Benacerraf and 

McDevitt 1972; Benacerrat 1981). No MHC humano duas regiões são bem 

conhecidas, as classes I e II, além de uma terceira região não muito 

caracterizada, a classe III. Contudo, as três regiões já são diferenciadas por 

diferenças na estrutura e na função (Janeway et al., 1994). 

 

Diferenças estruturais 

Os genes da classe I do MHC codificam proteínas envolvidas na 

apresentação de peptídeos derivados de células T citotóxicas. As moléculas da 

classe I compreendem uma cadeia α que está associada não covalentemente 
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com uma molécula β2-microglobulina, a qual não é codificada pelo MHC. Os 

domínios α1 e α2 formam uma fenda que acomoda os peptídeos antigênicos 

que são apresentados às células T citotóxicas exibindo o marcador CD8+ 

(cluster of differentation antigen).  

Os genes da classe II codificam proteínas que apresentam peptídeos 

processados derivados de antígenos extracelulares a células T colaboradoras 

exibindo um marcador CD4+. As moléculas de classe II são formadas por 

associação não covalente de cadeias α e β codificadas por diferentes genes 

dentro do MHC. Nas moléculas de MHC classe II, os domínios α1 e β1 formam 

o sítio de união do antígeno. As moléculas do MHC de classe I consistem em 

duas cadeias polipeptídicas: a cadeia α, formada por três domínios 

extracelulares, uma região transmembrana e uma cauda citoplasmática, e outra 

cadeia menor associada a esta de forma não covalente, a β2-microglobulina, a 

qual não é codificada pelo MHC. As moléculas de MHC classe II consistem em 

um complexo não covalente formado por duas cadeias α e β, ambas 

transmembrana e formadas por dois domínios (Janeway et al., 1994). 

 

Diferenças funcionais 

Os genes de classe I do MHC codificam proteínas envolvidas na 

apresentação de peptídeos derivados de células T citotóxicas. Os domínios α1 

e α2 formam uma fenda que acomoda os peptídeos antigênicos os que são 

apresentados às células T citotóxicas exibindo o marcador CD8+ (cluster of 

differentation antigen). Os genes da classe II codificam proteínas responsáveis 

por apresentar peptídeos processados derivados de antígenos extracelulares 

às células T colaboradoras (helpers).  Estas exibem um marcador CD4+ e estão 

divididas em duas classes, Th1, que ativam macrófagos para fagocitar os 

agentes patogênicos vesiculares que albergam, e a células Th2 ou células 

cooperadoras, que ativam as células B que produzem anticorpos (Janeway et 

al., 1994). 
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Polimorfismo do MHC 

Segundo Janeway et al. (1994), duas propriedades do MHC possibilitam 

o reconhecimento dos agentes patogênicos na resposta imune. Em primeiro 

lugar, o MHC é poligênico, isto é, existem diversos genes no MHC de classe I e 

II que codificam diferentes proteínas com diferentes espectros de 

especificidade de união. Em segundo lugar, o MHC é altamente polimórfico de 

maneira que existem múltiplos alelos para cada gene. 

A estrutura geral do MHC é relativamente conservada entre as 

espécies de mamíferos (Amills et al., 1998). O MHC inclui uma região 

cromossômica, no cromossomo 23 de bovinos e caprinos (Fries et al., 1986; 

Vaiman et al., 1996) enquanto que nos ovinos, a região do MHC está localizada 

no cromossomo 20 (De Gotari et al., 1998) entre as bandas q15 e q23 (Mahdy 

et al., 1989; Hediger et al., 1991). O MHC de bovinos, e provavelmente de 

ovinos e caprinos, possui uma única organização genética (Amills et al., 1998). 

Dependendo da espécie que esteja sendo estudada, a porção mais polimórfica 

do MHC possui uma denominação determinada. Por exemplo, o MHC bovino é 

designado como Bola (Bovine Leococyte Antigen - antígeno leucocitário 

bovino), ao mesmo tempo em que o MHC ovino é denominado OLA (ovine 

leucocyte antigen - antígeno leucocitário ovino) (Klein et al., 1990). Dez anos 

depois o complexo foi denominado por Rothschild et al. (2000) como “Ovar-

MHC” (“Ovar” representa Ovis aries), embora este sistema de nomenclatura 

ainda não tenha sido adotado universalmente.  

Por meio do mapeamento físico e genético dos cromossomos 

portadores do MHC foi identificada uma diferença na organização genética do 

complexo de ruminantes comparado com humanos e ratos. Nos ruminantes 

existe uma divisão da região Classe II em duas sub-regiões, Classe IIa e 

Classe IIb (Andersson et al., 1988; Van Eijk et al., 1995). Em ovinos a região de 

classe I está localizada próxima ao telômero, a região Classe II próxima ao 

centrômero e a região Classe III encontra-se no intervalo central das duas 

anteriores (Klein, 1976). A estrutura do MHC ovino pode ser visualizada na 

Figura 1. 
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Figura 1. Esquema da estrutura do MHC ovino localizado no cromossomo 20 
(Dukkipati et al., 2006). 

 

Polimorfismo do MHC Classe I 

Em bovinos, a região denominada classe I contém em torno de 10 a 20 

genes (Lindberg & Andersson, 1988; Bensaid et al., 1991), já em caprinos o 

numero de genes estimado para a esta região é de 10 a 13 (Cameron et al., 

1990). Em ovinos a região de genes Classe I está pouco caracterizada e possui 

controvérsias significativas sobre o número de locos (Dukkipati et al., 2006). 

Evidencias da existência de dois locos Classe I situados muito próximos, 

designados como OLA-A e OLA-B, foram provadas por Millot em 1978. Outros 

estudos confirmaram a existência destes locos (Stear & Spooner, 1981; Cullen 

et al. 1982; Garrido et al., 1995; Stear et al., 1996; Jugo & Vicário, 2001; Jugo 

et al., 2002). Três diferentes estudos, um baseado em ensaio de micro-

linfocitotoxicidade (Millot, 1984), outro baseado em imunoprecipitação seguido 

de análise em gel bidimencional (Puri et al., 1987) e um terceiro baseado na 

técnica de análise de Polimorfismos de Fragmentos de Restrição (RFLP) 

(Grossberger et al., 1990) indicaram a existência de três locos para a Classe I. 

Por outro lado Miltiadou et al. (2005), identificaram quatro locos polimórficos 

diferentes realizando uma caracterização haplotípica de transcritos de genes 

MHC Classe I de ovinos. 
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Polimorfismo do MHC Classe II 

Por meio da técnica de RFLP, Davies et al. (1997) e Russell, et al. 

(1997) determinaram o número de genes da Classe II bem como observaram 

que os locos DQ e DR estavam em forte fase de desequilíbrio de ligação. Em 

ovinos, a região da Classe II foi elucidada usando também análise de RFLP 

(Chardon et al., 1985; Scott et al., 1987; Grain et al., 1993; Escayg et al., 1996), 

de forma que demonstraram, na região IIa, a existência de um gene DRA, 

quatro DRB, um DQA1, dois DQA2, um DQB1 e um DQB2. Na região IIb foram 

identificados os genes DNA, DOB (Wright et al.,1995 e 1996), DYA, DYB 

(Wright et al.,1994), DMA e DMB (Schwaiger et al., 1996). 

Segundo Russell, et al. (1997) e Schwaiger, et al. (1996) a maior 

concentração de polimorfismos está no gene DRB. Variações de expressões 

associadas a polimorfismos nos genes DQ e DR também foram observados 

(Dutia et al., 1993; Hopkins et al., 1993). 

Na sub-região IIb do MHC, os genes DY foram identificados 

unicamente em ruminantes e exibem baixos níveis de polimorfismos. O gene 

DYA foi seqüenciado em bovinos (Van der Poel et al. 1990) e ovinos (Wright et 

al., 1994). O gene DYB foi seqüenciado somente para ovinos (Wright et al., 

1994). 

 

2.3. Associação do MHC com resistência a doenças em animais 

domésticos  

 

A diversidade genética do MHC, provavelmente, é um importante fator 

para determinar a resistência ou susceptibilidade de um indivíduo a doenças 

infecciosas. Os locos do MHC desempenham um papel central na resposta 

imune pelo qual constituem genes candidatos para o estudo de associação 

entre marcadores genéticos e resistência/susceptibilidade a doenças 

infecciosas (Diaz et al., 2005). A caracterização de polimorfismos no MHC e a 

rápida implementação de métodos de tipificação (Van Eijk et al., 1992) 

constituem uma ferramenta muito importante e poderosa na identificação de 
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variantes alélicas que possam diminuir a aparição e a severidade de doenças 

em espécies de animais domésticos. A compreensão dos mecanismos que 

explicam a variação genética na resistência e susceptibilidade pode também 

ser valiosa no desenvolvimento de vacinas eficientes. A descrição de 

associações do MHC com doenças em ruminantes é muito ampla (Lewin, 1996; 

Obexer-Ruff et al., 1996; Schwaiger et al., 1996). 

 

Resistência a doenças 

No MHC existem várias classes de genes que são de grande 

importância para a eficiência do sistema imune e que estão relacionados com 

doenças em humanos (Nicholas, 1999).  Estudos similares são escassos na 

maioria dos animais domésticos, embora existam alguns exemplos. No casso 

apresentado por Ferrer et al. (1978), que inocularam animais com o vírus da 

leucemia bovina (BLV), somente um terço dos animais infectados 

desenvolveram linfocitose persistente a expansão policlonal de células B, e, 

aproximadamente, 1% a 5% do gado infectado apresentaram tumores. Por 

outro lado, Xu et al. (1993) relacionaram um polimorfismo encontrado no BoLA-

DRB3 com a resistência para infecção com BLV. 

 

Resistência à parasitas gastrintestinais em ovinos 

As doenças parasitárias ocupam lugar de destaque na ovinocultura, 

sendo atualmente, um dos maiores gargalos para o seu desenvolvimento. As 

perdas econômicas são elevadas, em decorrência de crescimento retardado, 

perda de peso, redução do consumo de alimentos, queda na produção de leite, 

baixa fertilidade e, nos casos de infecções maciças, altas taxas de mortalidade 

(Vieira et al., 1997).  

A habilidade dos ovinos adquirirem e expressarem imunidade contra os 

nematódeos gastrintestinais apresenta um componente genético e, portanto, 

varia substancialmente entre as diferentes raças, bem como entre os indivíduos 

de uma mesma raça (Stear & Murray, 1994). A interação entre o parasito e o 

sistema de defesa do hospedeiro pode resultar na morte e eliminação dos 
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vermes, o que ocorre nos animais resistentes ou, no outro extremo, na 

persistência dos parasitos, aparentemente inativos, o que ocorre nos animais 

susceptíveis. Em uma situação intermediaria, a infecção pode persistir, porém 

com prejuízos à sobrevivência e a fecundidade dos nematódeos. Isto ocorre 

nos animais com resiliência (Amarante et al., 2004). Segundo o mesmo autor 

em um rebanho a proporção de animais resistentes, susceptíveis ou com 

resistência intermediaria varia em função, entre outras, da raça e da idade dos 

animais. 

O aumento de resistência dos nematódeos aos anti-helmínticos 

provocou uma intensificação de pesquisas na área. A identificação de animais 

geneticamente resistentes aos endoparasitos poderia ser mais efetiva caso o 

loco genômico responsável pela maior variação genética em hospedeiros 

resistentes fosse conhecido (Janβen et al., 2002). Os estudos do Douch & 

Outteridge (1989) definem uma associação do alelo SY1 da Classe I do MHC 

com alta resistência a Trichostrongylus columbriformis. Outros estudos 

focalizaram-se em alelos de genes da Classe II do MHC que apresentaram 

resistência a Ostertagia circumcincta (Schwaiger et al., 1996; Buitkamp, et al., 

1996). Como exemplo, Schwaiger et al. (1995) observaram que o loco Ovar-

DRB1 influenciou em 11% da variação do número de ovos por grama de fezes 

(OPG). No estudo realizado por Paterson et al. (1998), foi demonstrada uma 

associação entre alelos de Classe II DRB e resistência à parasitas 

gastrintestinais em ovinos da raça Soay. Schwaiger et al. (1995), identificaram 

associações entre alelos do loco DRB1 e quantidades de OPG de Ostertagia 

circumcincta, com uma diminuição do OPG. Janβen et al. (2002), observaram a 

existência de alelos no gene DYA responsáveis pela resistência a Haemonchus 

contortus em animais da raça Rhönschaf. 

 

2.4. Associação de genes relacionados a características quantitativas 

 

Genes candidatos 

Define-se gene candidato como sendo um gene já clonado, seqüenciado 

e de ação biológica conhecida, relacionado com o desenvolvimento de uma 
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determinada característica (Guimarães, 2001). Segundo a mesma autora, estas 

seqüências gênicas podem ser genes estruturais ou regulatórios em uma via 

bioquímica que afeta determinada característica. Segundo Grattaplaglia & 

Ferreira (2006), a abordagem do mapeamento de associação com genes 

candidatos baseia-se na premissa de que determinado gene, com função 

conhecida ou inferida, pode afetar o controle da característica quantitativa de 

interesse. Este gene é considerado, então, um candidato ao controle daquela 

característica.  Os genes candidatos são identificados na espécie de interesse 

e os polimorfismos detectados. Estes genes podem ser identificados por 

estarem envolvidos na determinação de um caráter, pela função da proteína 

que codificam ou por comparação com genes associados a doenças similares 

em outras espécies (Díaz et al., 2005). 

Em termos gerais, o estudo de associação a doenças consiste na 

identificação de um gene candidato polimórfico. Na comparação das 

freqüências alélicas do gene entre o grupo afetado e o grupo controle. De igual 

modo que na estratégia de rastreamento, o objetivo final consiste em identificar 

no gene candidato a mutação causal da susceptibilidade/ resistência, e desta 

forma confirmar o loco como responsável da associação (Diaz, 2005). 

Outteridge et al. (1996) estudaram a possível associação entre os 

polimorfismos do OLA e as variações na resistência a parasitos intestinais. 

Para realizar este estudo os autores utilizaram os genes do DRB que se 

encontram na região de Clase II do MHC ese basearam na existência de uma 

relação inversa entre o nível de anticorpos e o número de ovos de parasitas 

nas fezes, deste modo à resistência/susceptibilidade aos parasitos poderia ser 

determinada pelo polimorfismo do DRB. Para isso foram utilizadas três famílias 

de ovelhas da raça Merino. Os autores encontraram uma associação entre 

altos níveis de anticorpos, baixo número de ovos na matéria fecal e 

polimorfismo do DRB. 

 

QTL (Quantitative Trait Loci) ou Locos de Caracteres quantitativos 

Foram encontrados, em vários trabalhos de melhoramento animal, 

estudos de associação de QTL’s (quantitative trait loci) ou locos de 
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características quantitativas. Os QTL’s são regiões cromossômicas 

relacionadas com a variação fenotípica das características quantitativas 

(Guimarães, 2001). Segundo esta autora, como poucos locos economicamente 

importantes são conhecidos, e os QTL’s não têm suas bases moleculares 

definidas, estes atualmente têm sido referidos mais como uma associação 

estatística do que propriamente como uma entidade biológica, sendo a herança 

acompanhada pelos marcadores. William (1998) elaborou outra definição: 

QTL’s de maneira que eles são identificados como associações estatísticas 

significativas entre os valores genotípicos e a variabilidade fenotípica na 

progênie segregante. Experimentos usando mapeamento de QTL são 

conduzidos visando três objetivos básicos: 1) localizar regiões responsáveis 

pela variação genética em fenótipos economicamente importantes, como ponto 

inicial para a seleção assistida por marcadores no melhoramento animal e 

vegetal; 2) a longo prazo, realizar a clonagem posicional dos genes 

responsáveis pelos fenótipos específicos; e 3) responder questões básicas 

sobre os processos evolutivos (Paterson, 1998). 

Procedimentos para detectar QTL são tipicamente baseados em 

estatísticas que possuem algum poder para detectar uma alteração na média 

da característica entre classes de indivíduos definidos por um marcador ou 

intervalo de marcadores. A maioria destes procedimentos é baseada nos 

métodos de regressão ou probabilidade. Enquanto muita discussão tem surgido 

sobre qual teste estatístico é melhor, duas questões são essenciais: o poder 

para detectar o QTL e o rigor dos procedimentos para as pressuposições do 

modelo. Na prática, o teste t ou o teste F da ANOVA são freqüentemente 

usados (Churchill & Doerge, 1998). Entre os principais problemas encontrados 

para o mapeamento dos QTL’s estão à dificuldade na detecção correta de 

todos os fatores genéticos que possuem efeitos sobre a característica e estão 

segregando independentemente na população, a localização do QTL em 

relação ao marcador genômico empregado e, por fim, a correta estimação dos 

efeitos do QTL e suas interações. Em razão dos QTL’s serem caracterizados 

por testes estatísticos que utilizam médias fenotípicas para as análises, existem 

vários aspectos que podem levar a confundimento dos dados obtidos. Entre 



 

17 

 

estes podem ser citados: o uso de diferentes marcadores genômicos em 

diferentes estudos, as linhas parentais utilizadas nos diferentes experimentos 

não serem as mesmas e as diferenças nos ambientes de estudo. Ou seja, cada 

QTL identificado em uma população, a menos que se prove o contrario, pode 

não ter o mesmo efeito em outra, mesmo que oriunda da mesma raça 

(Guimarães, 2001). 

Segundo Ledur & Schmidt (2000), nas estratégias utilizadas para o 

mapeamento de QTL por meio de marcadores existem três componentes 

essenciais que devem ser considerados em experimentos com animais: (1) 

Uma grande população experimental deve ser utilizada, a qual esteja 

segregando tanto para o marcador genético como para os alelos do QTL que 

controlam a característica de interesse; (2) Há a necessidade do conhecimento 

de vários marcadores moleculares já mapeados em todo genoma para que a 

procura por QTLs cubra regiões de todos os cromossomos; (3) Métodos 

estatísticos apropriados devem ser utilizados para a obtenção de estimativas 

precisas do número de QTLs, localização, efeito e ação do gene. Esses 

métodos devem combinar a análise de dados categóricos (informação provinda 

dos marcadores moleculares, como por exemplo: 1, 2, 3) e contínuos (dados de 

produção, que são expressos em unidades, como o quilograma).  

 

2.5. Marcadores moleculares 

 

Marcador molecular pode ser considerado qualquer fenótipo molecular 

oriundo de um segmento específico de DNA, correspondente a regiões 

expressas ou não do genoma (Ferreira & Grattapaglia, 1996). Quando os 

marcadores moleculares apresentam um comportamento Mendeliano simples, 

eles podem ser empregados como marcadores genéticos. Outra característica 

muito importante dos marcadores moleculares é que os mesmos,em geral, não 

influenciam na variação fenotípica. Segundo os mesmo autores (1998), 

inicialmente foram desenvolvidos os marcadores genéticos isoenzimáticos, que 

se comportam como caracteres mendelianos simples e co-dominantes, 

permitindo a identificação de genótipos homozigotos e heterozigotos. Também 
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denominados marcadores de proteínas, ou marcadores bioquímicos, inúmeras 

investigações têm feito uso desta técnica. 

Uma das técnicas que permitiu que os estudos com marcadores 

moleculares se desenvolvessem foi à amplificação do DNA a partir da PCR 

(Polymerase Chain Reaction – Reação em Cadeia da Polimerase), criada por 

Kary Mullis em 1983. Desde sua concepção, esta tecnologia causou uma 

verdadeira revolução na biologia. A facilidade, rapidez, versatilidade e 

sensibilidade da PCR a torna particularmente poderosa para estudos genéticos 

moleculares envolvendo grande número de indivíduos de qualquer organismo 

vivo (Ferreira & Grattapaglia, 1998; Nicholas, 1999). Cada vez mais, a técnica 

de PCR esta sendo aplicada em diagnóstico e na detecção de determinados 

genes (tanto favoráveis quanto danosos) em animais domésticos (Nicholas, 

1999). Esta técnica promove a síntese enzimática in vitro de milhões de cópias 

de um segmento específico de DNA (Ferreira & Grattapaglia, 1998; Nicholas, 

1999; Ramalho et al., 2000), requerendo pequenas quantidades de DNA, sem 

que necessariamente apresentem altos graus de pureza (Ramalho et al., 2000). 

A duplicação do DNA in vitro ocorre de forma semelhante ao que 

ocorre dentro da célula, exigindo basicamente os mesmo componentes: DNA 

molde, desoxiribunucleotídeos trifosfatados (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), DNA 

polimerase, iniciadores oligonucleotídeos (primers). A PCR inclui, em geral, de 

30 a 45 ciclos repetidos de amplificação, com três etapas em cada ciclo: 

inicialmente a desnaturação do DNA a temperaturas que podem variar de 90 a 

95ºC, em seguida o anelamento dos primers a uma temperatura que depende 

do primer utilizado e, por último o alongamento da cadeia pela enzima a 72ºC 

(Sereno, 2002). 

Marcadores microssatélites, também denominados STR (Short 

Tandem Repeat – Repetições Curtas em Tandem), SSRP (Simple Sequence 

Repeat Polymorphism – Polimorfismo de Seqüências Repetidas Simples) ou 

STMS (Sequence Tagged Microsatellite Sites – Sítios de Microssatélites 

Marcados por Seqüência) compreendem as repetições em tandem de menor 

tamanho, tipicamente de um a quatro ou seis pares de nucleotídeos. São 

amplamente utilizadas para estudos de caracterização, identificações 
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individuais, provas de paternidade, construção de mapas genéticos, estudo de 

genética de populações (Ferreira & Grattapaglia, 1998; Cañon et al., 2000; 

Bjornstad, Gumby & Roed, 2000; Cunningham et al., 2001) para identificação 

de raças (Bjornstad & Roed, 2001; Cañon et al., 2000) bem como para testes 

de associação para identificar regiões ligadas a um fenótipo de interesse 

(Collins et al., 1997). 

As principais vantagens desta técnica residem em sua expressão co-

dominante, hipervariabilidade, alto grau de polimorfismo alélico, ou seja, são 

multi-alélicos, e possibilidade de ampla cobertura do genoma (Powel et al., 

1996; Ferreira & Grattapaglia, 1998; Guimarães, 2001), razões pelas quais vem 

sendo empregada no estudo da diversidade genética nas diversas espécies 

domésticas (Morera et al., 1999; Cañon et al., 2000; Cunningham et al., 2001). 

Outra vantagem desta classe de marcadores, citada por Guimarães (2001), 

está na possibilidade de maior automação das análises por incorporação de 

seqüenciadores automáticos equipados com programas para análise de 

fragmentos. Estes equipamentos permitem inclusive que se façam análises 

multiplex, com amplificação e análise conjunta de vários sistemas de 

microssatélites com alto grau de confiabilidade nos resultados obtidos. 

Como estão presentes em todos os organismos e espalhados 

abundantemente pelo genoma, pode-se admitir que existam microssatélites 

próximos a regiões cromossômicas ainda não identificadas que influenciam a 

variação das características quantitativas, ou seja, QTLs. Partindo desta 

premissa, pode-se relacionar QTLs às características econômicas pela 

presença de um marcador tipo microssatélite que seja ligado a esta região 

genômica (Guimarães, 2001). 

Os marcadores microssatélites são uma poderosa ferramenta para 

avaliar variabilidade genética dentro e entre rebanhos e para selecionar 

animais desde grupos divergentes para maximizar a variação genética e 

consequentemente o fitness (Smith, et al., 1998; Goudet & Keller, 2002). Com a 

utilização de marcadores microssatélites é possível realizar análises de 

exclusão de paternidade com alto grau de certeza (ex., Paiva et al., 2004). 
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2.6. Desequilíbrio de ligação 

 

O desequilíbrio de ligação (DL) é uma medida de independência entre 

alelos de dois ou mais locos (Hartl, 1987). Se dois alelos de locos distintos são 

encontrados segregando juntos num grupo de indivíduos analisados mais 

frequentemente do que seria esperado pelos simples produto das suas 

freqüências, diz-se que estes alelos estão em desequilíbrio de ligação 

(Grattapaglia & Ferreira, 2006). A vantagem em potencial do mapeamento de 

DL sobre o mapeamento de ligação convencional está na utilização da história 

meiótica, a qual providencia um mapeamento de alta resolução (Risch & 

Merikangas, 1996). O poder do método de mapeamento de DL depende de 

parâmetros populacionais, tal como freqüências alélicas do marcador e do loco 

da característica, bem como do nível de DL. A resolução depende da extensão 

do desequilíbrio entre um marcador e o loco da característica (Tenesa et al., 

2002).  

O coeficiente de desequilíbrio de ligação (D’) é estimado como a 

diferença entre a probabilidade de observar dois alelos no mesmo haplótipo e a 

probabilidade de observá-los independentemente na população, ou D’= f (A1 

B1) – f (A1)* f (B1), em que A e B referem-se a dois locos, com alelos “1” e “2”, 

e f (x) é a freqüência do genótipo ou alelo na população (Zondervan & Cardon, 

2004). O valor de D’ próximo à zero é evidência da independência dos locos, 

ou seja, do equilíbrio, já a medida que se aproxima de 1,0 é evidência de 

associação, isto é, de desequilíbrio (Grattapaglia & Ferreira, 2006). Kalinowski 

& Hedrick (2001) sugeriram que o tamanho da amostragem poderia afetar a 

acurácia da estimativa da freqüência gamética e os valores de D’. 

A extensão de DL pode variar ao longo do genoma e, do ponto de vista 

populacional, dentro e entre diferentes populações da mesma espécie 

(Nordborg et al, 2002). Forças evolutivas como recombinação, seleção natural, 

deriva genética, mutação, padrões de acasalamento ou migração têm 

importante impacto no padrão de DL numa população (Grattapaglia &Ferreira, 

2006). Em animais domésticos espera-se a extensão do DL que seja maior do 

que em humanos, em razão das forças que produzem o DL (miscigenação, 
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seleção e pequeno tamanho efetivo populacional) (Nsengimana, et al., 2004). 

Altos níveis de DL foram encontrados numa extensão de vários cM em bovinos 

(Farnir et al., 2000), ovinos (McRae et al., 2002), suínos (Nsengimana et al., 

2004) e eqüinos (Tozaki et al., 2005).  
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3. OBJETIVOS 

 
Objetivo geral: 

 

 Estudar o padrão de amplificação e diversidade de locos de 

microssatélites no cromossomo 20 de ovinos. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Associar a variabilidade genética de 13 loci de microssatélites com 

características de desempenho em pelo menos dois rebanhos da raça 

Santa Inês e cruzados; 

 

2. Associar a variabilidade genética de 13 loci de microssatélites com 

resistência à parasitas gastrintestinais em pelo menos dois rebanhos da 

raça Santa Inês e cruzados; 

 

3. Avaliar 13 loci de microssatélites para estudos de diversidade genética e 

manejo de rebanhos dentro da raça Santa Inês. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE MARCADORES MICROSSATÉLITES COM 

CARACTERÍSTICAS DE PRODUÇÃO EM ANIMAIS DA RAÇA SANTA INÊS 

E CRUZADOS 

 

 

RESUMO - O objetivo deste trabalho foi verificar a existência de associações 

significativas entre alelos de 13 locos de microssatélites (pertencentes ao 

Complexo Maior de Histocompatibilidade ovino – “Ovar-MHC”), localizados no 

cromossomo 20 de ovinos, com características de desempenho, carcaça e 

resistência às parasitas gastrintestinais em ovinos da raça Santa Inês e 

cruzados. Foram avaliadas 138 ovelhas puras e cruzadas das raças Santa 

Inês, Bergamácia, Texel e Ile de France oriundas de duas localidades 

diferentes do DF, 120 indivíduos pertencentes ao rebanho da UnB e 18 à 

fazenda particular Sítio Campo Alegre. Os marcadores utilizados demonstraram ter 

uma alta variabilidade genética entre os indivíduos. O estudo analisou dois 

grupos de animais, no primeiro grupo, formado por 44 indivíduos machos do 

rebanho da UnB, foram observadas oito associações significativas (p<0,05) 

com características de carcaça. No segundo grupo, que incluiu animais de 

ambos os rebanhos, foi estabelecida uma associação positiva entre o Peso à 

Desmama e três dos 13 locos analisados. Também foi identificada uma 

associação inversamente proporcional entre o OPG (quantidade de ovos por 

grama de fezes) do nematódeo Strongyloides e o protozoário Eimeria e dois 

marcadores presentes no MHC ovino.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ovis aries, MHC, recursos genéticos animais. 
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CHAPTER 1 

 

 

ASSOCIATION OF MICROSATELLITE MARKERS WITH 

CHARACTERISTICS OF PRODUCTION IN SANTA INÊS ANIMALS AND ITS 

CROSSES 

 

 

ABSTRACT – The objective of this study was to verify significant associations 

between thirteen microsatellite loci (belonging to the Sheep Major 

Histocompatibility Complex– Ovar-MHC), localized on chromosome 20, with 

performance, carcass and parasite resistance traits. One hundred and thirty 

eight purebred (Santa Inês) and crossbred (Santa Inês, Bergamasca, Texel and 

Ile de France) sheep from two different farms in the DF were used, 120 

individuals from the University of Brasília and 18 from a private farm. The 

markers used showed high genetic variability between individuals. Two groups 

of animals were used. In the first with 44 individuals from UNB eight significant 

associations (p<0.05) were found with carcass traits. The second group, with all 

animals, showed a significant association of weaning weight with three loci, as 

well as an inverse proportional association with OPG (number of eggs per gram 

of faeces) of the nematoid Strongyloides and number of protozoarias Eimeria 

and two markers in the sheep MHC. 

 

 

KEY-WORDS: Ovis aries, MHC, animal genetic resources  
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

As doenças parasitárias ocupam lugar de destaque na ovinocultura, 

sendo atualmente, um dos maiores gargalos para o seu desenvolvimento 

(Vieira et al., 1997), o autor também reconhece que as perdas econômicas são 

elevadas, em decorrência de crescimento retardado, perda de peso, redução 

do consumo de alimentos, queda na produção de leite, baixa fertilidade e, nos 

casos de infecções maciças, altas taxas de mortalidade. O aparecimento de 

raças de nematódeos com resistência aos anti-helmintos tem dificultado a 

profilaxia das helmintoses em ruminantes (Amarante et al., 2004). 

A habilidade dos ovinos adquirirem e expressarem imunidade contra os 

nematódeos gastrintestinais apresenta um componente genético e, portanto, 

varia substancialmente entre as diferentes raças, bem como entre os indivíduos 

de uma mesma raça (Stear & Murray, 1994). A idade e raça dos animais têm 

influência na proporção de indivíduos resistentes ou susceptíveis aos 

nematódeos de uma população de ovinos (Amarante et al., 2004). Diversos 

trabalhos confirmaram que as raças nativas brasileiras são mais resistentes à 

verminose quando comparadas com as raças comerciais (Moraes et al., 2000; 

Bueno, et al., 2002; Bricarello et al., 2003; Rocha et al., 2004; Amarante et al., 

2004). Estudos realizados em diferentes paises demonstram correlação 

negativa entre as contagens de ovos de nematódeos por grama de fezes 

(OPG) e o ganho de peso ou o peso de ovinos de diferentes raças, ou seja, 

animais mais resistentes são mais produtivos (Amarante et al., 2004), embora 

Eady et al. (1998) tenham demonstrado o contrário para a produção de lã, onde 

ovinos Merino apresentaram uma correlação positiva entre os valores de OPG 

e a produção de deste material.  

Uma estratégia paralela aos estudos de avaliação de resistência ou 

susceptibilidade a campo seria identificar marcadores moleculares associados 

a fenótipos de interesse econômico de maneira que, no futuro, a seleção dos 

animais posa vir a ser realizada de maneira precoce nos rebanhos.  Entre as 

diferentes fontes de polimorfismos disponíveis no genoma, os microssatélites 

são atualmente os marcadores mais utilizados. Estes marcadores, dentre 
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outras aplicações podem auxiliar na identificação de animais com 

características desejáveis para um aumento na produtividade (Benavides et al. 

(2002), Janβen et al., 2002; Bot et al., 2003; Davies et al., 2006; Geldermann et 

al., 2006). 

O complexo maior de histocompatibilidade (MHC) está envolvido na 

resposta imunológica e é altamente polimórfico (Gruszczynska et al., 2002; 

Diaz et al., 2005; Geldermann et al., 2006; Santucci et al., 2007). Nos ovinos, a 

região do MHC está localizada no cromossomo 20 (De Gotari et al., 1998) e 

sua porção mais polimórfica e estudada é conhecida como OLA - Antígeno 

Leucócitário Ovino (Millot, 1978). Desta forma, o objetivo deste trabalho foi 

associar a variabilidade genética de 13 loci de microssatélites da região do 

MHC com características de desempenho e de resistência a parasitas 

gastrintestinais em, pelo menos, dois rebanhos da raça Santa Inês e cruzados 

da região do DF. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Local de coleta 

 

A coleta de dados fenotípicos dos animais deste capítulo foi realizada 

em dois locais diferentes, no Centro de Manejo de Ovinos na Fazenda Água 

Limpa da Universidade de Brasília - UnB, localizado junto à cidade de Brasília – 

DF e numa fazenda particular denominada Sítio Campo Alegre a 15o 47' de 

latitude sul e 47o 56' de longitude Oeste, na rodovia DF-100, Colônia Agrícola 

Itapeti, Distrito Federal. 

O clima da região é do tipo AW pela classificação de Köppen, com 

temperatura média anual de 21,1°C, tendo 16°C e 34°C como mínima e 

máxima absoluta, respectivamente. A precipitação anual média é de 1.578,5 

mm3 e a média anual de umidade relativa do ar, é de 68%. O clima se 

caracteriza por duas estações bem definidas, uma das águas, em que ocorre 

quase toda a precipitação (de outubro a abril), e outra seca, quase sem chuvas 

(de maio a setembro). 
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2.2. Animais 

 

As coletas foram realizadas entre os anos de 2004 a 2006. Foram 

utilizados dois grupos de dados diferentes, o primeiro constituído por 44 indivíduos e o 

segundo, constituído por 138 indivíduos. O primeiro grupo, formado por apenas por borregos 

machos da UnB nascidos em 2004 e 2005, de raças puras e cruzadas, sendo 23 animais 

da raça Santa Inês (SI), 6 da raça Bergamácia (B), 7 animais provenientes do 

cruzamento de um reprodutor Santa Inês com ovelhas Bergamácia (SI X B), 5 

oriundos do cruzamento do Texel com ovelhas Santa Inês (T X SI) e 3 animais 

provenientes do cruzamento de um reprodutor Bergamácia com ovelhas Santa 

Inês (B X SI). O segundo grupo, constituído por 138 animais, incluiu todos os 

indivíduos do grupo anterior, mais 76 animais, entre machos e fêmeas, também 

do rebanho da UnB, oriundos de 5 grupos genéticos diferentes, 57 indivíduos 

puros da raça Santa Inês (SI), 11 animais da raça Bergamácia (B), 1 indivíduo 

da raça Texel (T), 4 originados num cruzamento entre um reprodutor Santa 

Inês e ovelhas Texel (SI X T), 3 oriundos do cruzamento de um reprodutor 

Santa Inês e ovelhas Ile de France (SI X IF), e 18 animais do rebanho do Sítio 

Campo Alegre, entre machos e fêmeas, todos da raça Santa Inês (SI). 

No primeiro grupo foi avaliada a existência de associação entre os 

marcadores moleculares analisados e os dados fenotípicos de desempenho e 

carcaça. As características analisadas foram: Perda ao jejum (PJp), Peso do 

corpo vazio (PCVKg), Peso da carcaça quente (PCQKg), Peso da carcaça fria 

(PCFKg), Perda ao resfriamento (PRp), Peso da meia carcaça (PMCKg), 

Rendimento da carcaça quente (RCQp), Rendimento da carcaça fria (RCFp), 

Rendimento verdadeiro (RVp), Peso das vísceras torácicos (PVTKg), Peso das 

vísceras abdominais (PVAKg), Peso da pele (PPELKg), PERNIL, LOMBO, 

PALETA, COSTELA, PESCOÇO e Área de olho de lombo (AOL cm2). Todos 

estes dados foram obtidos de Landim (2005). 

Na segunda população estudada, com 138 indivíduos, foram avaliadas 

as características: Peso ao nascimento (PN), Peso à desmama (PD), e a 

quantidade de ovos dos parasitas por grama de fezes (OPG). 
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2.3. Exame Parasitológico 

 

Os animais foram vermifugados logo após a desmama e a contagem de 

OPG foi feita a cada 3 semanas pelo menos duas vezes. Os gêneros 

monitorados foram os nematóides Strongyloides e Strongyloidea, o protozoário Eimeria 

e a tênia Moniezia. 

Para o monitoramento da quantidade de ovos por grama de fezes (OPG) 

foi seguida a metodologia de McEwan (1992) com modificações. A contagem 

de OPG foi realizada pela Técnica de Gordon e Whitlock (1939), modificada. 

Para esta técnica foi necessário uma lâmina denominada de “Câmara de 

McMaster”. As fezes foram coletadas diretamente do reto do animal. 

Aproximadamente 2g de fezes foram posicionadas num tamis e diluídas em 58 

mL de solução hipersaturada de NaCl, com auxílio de um bastão. A suspensão 

foi homogeneizada com uma pipeta, e uma alíquota da amostra foi coletada e 

usada para preencher as duas áreas da câmara. Cerca de 1 a 2 minutos após 

a preparação, a contagem foi realizada 1 cm² à esquerda e à direita. A 

observação microscópica utilizou ocular de 5x ou 8x e objetiva de 10x. O 

resultado do OPG foi obtido pela somatória do número de ovos das áreas 

esquerda e direita multiplicadas por 100 (Ueno & Gonçalves, 1998).  

 

2.4. Coleta de Sangue e extração de DNA 

 

Após 12 semanas de acompanhamento, amostras de sangue foram 

retiradas de cada animal analisado. O material foi coletado em tubos de 5 mL 

com vácuo contendo anticoagulante (EDTA) e mantido sob refrigeração (4-8ºC) 

até o processamento para separação dos linfócitos.  

 O processamento das amostras de sangue, para o armazenamento dos 

leucócitos, seguiu as etapas presentes no protocolo 01 (Anexo A). A extração 

do DNA genômico seguiu o protocolo de Miller et al. (1988), com poucas 

adaptações (Protocolo 02 – Anexo B). A metodologia utilizada foi sensível e 

eficiente para a obtenção de material genômico de qualidade para ser utilizado 

nas amplificações via Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). 
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Após a extração, o DNA genômico foi submetido à eletroforese em géis 

de agarose 1% corados com brometo de etídio para quantificação e verificação 

da qualidade do material obtido. A quantificação do DNA foi feita por 

comparação com padrões λ de 200 ng/µL, 100 ng/µL e 50ng/µL. Além da 

quantificação em géis de agarose, as amostras foram também analisadas em 

espectrofotômetro. 

Após a quantificação o material foi separado em duas alíquotas. A 

primeira alíquota foi armazenada a -80ºC no Banco de DNA e Tecidos do 

Laboratório de Genética Animal da Embrapa Recursos Genéticos e 

Biotecnologia, Brasília-DF. A segunda alíquota foi armazenada a -20ºC, a uma 

concentração de 3ng/µL para ser utilizada nas amplificações via Reação em 

Cadeia da Polimerase (PCR). 

 

2.5. Marcadores utilizados 

 

As análises moleculares foram realizadas no Laboratório de Genética 

Animal e no Laboratório de Genética Vegetal da Embrapa Recursos Genéticos 

e Biotecnologia, Brasília – DF. 

Para acessar a variabilidade genética dentro do MHC ovino foram 

selecionados locos de microssatélites localizados dentro ou em regiões 

adjacentes ao MHC ovino (Figura 1). Os locos selecionados foram: BM1818, 

OarCP73, OarHH56, DYA, OLADRB, CP101, OMHC1, DQA2, DQA1, TFAP2A, 

DQBA27, Bf94_1 e INRA132 (Tabela 1).  

A amplificação dos microssatélites foi realizada a partir da técnica de 

PCR, de modo que apenas os primers (iniciadores) mudaram de acordo com a 

região do genoma analisada. Foram utilizados 1,5µL de DNA [3ng/µL] de cada 

amostra; 1,0µL de Tris-HCl 10% (pH8,4); 0,2µL - 0,5µL de MgCl2 [1,0µM - 

2,5µM]; 0,8µL de dNTP  [2,5µM]; 1,0µL de BSA [1,0 mg/mL]; 0,1µL de Taq DNA 

polimerase (pHT) [5 Ud/µL]; 0,3 µL de Primer (F+R) [10µM]; água para 

completar 10 µL de volume final. 
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Figura 1. Localização dos marcadores analisados, no cromossomo 20 ovino 

(http://www.thearkdb.org). 

 

As reações de PCR foram realizadas em termocicladores, com o 

programa que constituiu de um passo inicial de desnaturação a 94°C por 5 

minutos; 35 ciclos com uma desnaturação a 94°C por 1 minuto, anelamento 

com temperaturas variando de 49°C a 65°C por 45 segundos (dependendo do 

primer utilizado), e 72°C por 1 minuto para extensão. Ao final dos 35 ciclos foi 

acrescentada uma extensão final a 72°C por 30 minutos. A tabela 2 apresenta 

as condições de temperatura e MgCl2 usadas em cada par de primer no 

experimento. 

O sucesso da amplificação por PCR foi inicialmente observado em géis 

de agarose 2% corados com brometo de etídio. Juntamente com as amostras 

foram aplicados nos géis padrões de peso molecular 1kb (Invitrogen) para 

comparação do tamanho obtido na amplificação dos fragmentos. 
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Tabela 1 - Marcadores, seus tamanhos aproximados em pares de bases, localizações no 

cromossomo 20 e seqüência dos primers. 

 

Loco Sinonímia NCBI* Tamanho 
(pb) 

Posição Seqüência dos primers 
Referência 

(v., 4.7)** 5’ – 3’ 

INRA132 INRA104 EF507691 152-178 9.5 
F: aacatttcagctgatggtggc de Gortari, 

M.J., et al. 
(1997). R: ttctgttttgagtggtaagctg 

DYA DYMS1 AJ621047 161-207 11.6 
F: aacaccatcaaacagtaagag Buitkamp, 

J.,et al. 
(1996). R: catagtaacagatcttcctaca 

OarCP73 CP73 U15703 168 – 172  21.3 
F: aaaactgagaaatattcagatgcaac Ede, A.J., et 

al. (1995). R: taaacgtccatcaacagaggaaggg 

CP101 OarCP101 *** 78 31.2 
F: tcataccttaagagagtcgag Crawford, 

A.M., et al. 
(1995). R: ctatcagacagacagtcagacagtcag 

DQBA27 DQB M84611 279 – 279  41.3 
F: tccccgcagaggatttcgtg Maddox, J.F. 

Unpublished. R: tccgccgctgccaggtgaag 

OLADRB DRB2 M90759 268-300  46.3 
F: ctgccaatgcagagacacaaga Schwaiger, F. 

W., et al. 
(1993). R: gtctgtctcctgtcttgtcatc 

DQA2 OLA-DQA2 M33305 272 55.3 
F: cacttatcagctgaccac Snibson, K.J., 

et al.(1998). R: ggtggacacttaccattg 

DQA1 OLA-DQA1 M33304 266 55.5 
F: accctgactcagctgacc Snibson, K.J, 

et al.,(1998). R: catactgttggtagcagc 

Bf94_1 Bfms U21953 186-198 57.7 
F: caacggtctgcaaccgaattacc Groth D.M.et 

al. (1995). R: caatccgtgggttggaacacaa 

BM1818  *** G18391 258-284 58.9 
F: agctgggaatataaccaaagg Bishop, M.D. 

(1994). R: agtgctttcaaggtccatgc 

OMHC1 SMHCC1  *** 180-208 59.6 
F: atctggtgggctacagtccatg Groth, D.M. & 

Wetherall, 
J.D. (1994). R: gcaatgctttctaaattctgaggaa 

TFAP2A *** AF260569 262 71.4 
F: ctattaggaggctccaggaacgct Maddox J.F. 

Unpublished. R: ctggtcgaacccacggtctctat 

OarHH56 HH56 L13871 149-159 73.0 
F: gcaacccactcatctctccgtgtc 

Ede, A.J., et 
al. (1994). R: 

gaaaacttaagttccagctattaaaatagc 

 

* NCBI, National Center for Biotechnology Information - http://www.ncbi.nlm.nih.gov; 

**Posição em Centi Morgans relative no cromossomo - http://rubens.its.unimelb.edu.au/~jillm/jill.htm 

***Não encontrado. 
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Tabela 2 - Temperatura de anelamento e concentrações de MgCl2 específicas para cada loco 

utilizado no experimento. 

 

Loco T°C de anelamento [MgCl2] 

CP101 51°C  2,0Μm 

DYA 52°C  2,0µM 

OarCP73 64°C  2,5µM 

DQBA27 64°C  1,5µM 

Bf94_1 65°C  1,5µM 

DQA2 49°C  1,5µM 

DQA1 55°C  1,5µM 

OLADRB 57°C  2,0µM 

OMHC1 58°C  1,0µM 

BM1818 56°C  2,0µM 

OarHH56 55°C  1,5µM 

INRA132 58°C  1,5µM 

TFAP2A 58°C  1,5µM 

 

Após a visualização em agarose, as amostras foram submetidas à 

eletroforese capilar em Seqüenciador Automático modelo ABI Prism 3100 ou 

3700 (Applied Biosystems). A genotipagem dos alelos foi realizada nos 

softwares GenScan e Genotyper ambos da Applied Biosystems. 

 

2.6. Análise Estatística 

 

Inicialmente foram estimadas as heterozigosidades observadas e 

esperada para todos os locos de microssatélites usados.  A existência de 

associação entre os marcadores moleculares analisados e os dados fenotípicos 

de desempenho, bem como de OPG foram analisados usando o procedimento 

de GLM (General Linear Models), sem controle de parentesco, com teste de 

médias (Tukey 5%) do pacote estatístico SAS®. Os efeitos fixos usados foram 

o marcador, a raça e época de desmame dos animais. Foi usado o seguinte 

modelo matemático. 
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Yijkl =µ+Ci+Rj+Dk+RDjk+eijkl 

 

onde: 

 

Yijkl = característica observada no animal l, de genótipo i, da raça j, 

desmamado na época k; 

µ = média geral; 

Ci = efeito fixo do genótipo (i=1,2,3); 

Rj = efeito fixo da raça (j=1,2,3,4, 5); 

Dk = efeito fixo da época de desmame (k=1,2); 

eijkl = erro aleatório associado a cada observação. 

 

Foram montados dois bancos de dados, sendo um para dados 

fenotípicos de desempenho, carcaça e OPG e outro com os genótipos dos 

animais. Todos os dados de OPG foram logaritmizados para estabilizar as 

variâncias. O banco de dados de genótipos foi codificado com a finalidade de 

transformar o sistema multialélico dos locos para um sistema bialélico da 

seguinte maneira: sempre que um loco apresentou um alelo qualquer com 

freqüência superior a 40%, este foi considerado o alelo A e os demais alelos de 

freqüência inferior foram reunidos numa denominação comum: B. Nos casos 

onde nenhum alelo apresentou freqüência igual ou superior a 40%, os dois 

alelos de maior freqüência em cada loco foram codificados juntamente como 

alelo A e os demais foram colocados juntos e denominados alelo B. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 13 locos utilizados, os locos DQA2 e TFAP2A foram descartados, 

uma vez que não foi possível obter uma amplificação satisfatória, resultando 

assim, em 11 locos genotipados e analisados. 

O número total de alelos localizados nos locos avaliados no primeiro 

grupo, com 44 indivíduos, encontra-se na Tabela 3 e suas freqüências podem 

ser observadas no Anexo D. Um total de 66 alelos foram identificados nos 11 
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locos estudados, de maneira que todos foram polimórficos. O número variou de 

três alelos para os locos DQA1, DQBA27, INRA132 e OarCP73, até 12 para o 

loco DYA (Tabela 3). A média de alelos por loco foi de 6,0. É importante 

mencionar que alelos com freqüência absoluta menor do que três na população 

foram retirados da análise, uma vez que sua baixa freqüência poderia 

influenciar as estimativas nas características analisadas.  

 

Tabela 3: Diversidade genética de 11 locos localizados no cromossomo 20 do primeiro grupo, 

Número de Alelos, Heterozigosidade Observada (Ho) e Heterozigosidade Esperada 

(He). 

Locos N° Alelos Ho He 

OMHC1 6 0,64 0,77 

DQA1 3 0,06 0,31 

Bf94_1 5 0,51 0,51 

OLADRB 9 0,77 0,81 

BM1818 10 0,36 0,86 

DYA 12 0,50 0,84 

OarHH56 6 0,55 0,73 

DQBA27 3 0,04 0,46 

CP101 6 0,18 0,67 

INRA132 3 0,17 0,37 

OarCP73 3 0,11 0,15 

Média 6 0,35 0,59 

 

O polimorfismo dos locos utilizados neste estudo foi demonstrado 

anteriormente em vários trabalhos, como por exemplo, Santucci et al. (2007) 

dividiram sua amostragem em dois grupos sendo o primeiro altamente 

polimórfico, no qual obtiveram médias de 16 e 11 alelos para os locos OLADRB 

e OMHC1 respectivamente, e o segundo grupo, menos polimórfico, no qual a 

média de alelos para esses locos foi de 8,25 e 6,5. O número de alelos 

encontrado por Bot et al. (2004) para o loco BF foi superior quando comparado 

com este trabalho. Gruszczynska et al. (2002) identificaram 13 e 9 alelos para o 

loco OMHC1 nas raças ovinas Polish Heath e Polish Lowland, respectivamente. 

Neste trabalho foram encontrados 6 alelos pertencentes ao loco OMHC1 entre 

animais de raças puras e animais cruzados, confirmando o polimorfismo deste 
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marcador. Outros autores utilizaram locos em comum com este trabalho, por 

exemplo, Janβen et al. (2002) analisaram os locos OarCP73, DYA e OarHH56 

com 4, 6 e 5 alelos respectivamente. Já para este trabalho, foram identificados 

3, 12 e 6 alelos respectivamente. Segundo Andersson (1996), o alto 

polimorfismo genético é resultado de longos processos evolutivos provenientes 

de mutações gênicas. Outras forças evolutivas são propostas como 

modeladoras de polimorfismos, por exemplo, deriva genética, migração e 

seleção balanceadora (Paiva, 2005; Santucci et al., 2007). 

Neste primeiro grupo foi observado também que a heterozigosidade 

esperada (He) foi maior que a observada (Ho) em todos os locos, com exceção 

do Bf94_1, o qual teve o mesmo valor para as duas (0,51). Isto poderia ser 

produto, por exemplo, de uma genotipagem errada ou pela presença de alelos 

nulos. A média da He foi de 0,59, de forma que o maior valor pertenceu ao loco 

BM1818 (0,86) e o menor ao loco DQBA27 (0,15). Sete dos 12 locos 

apresentaram coeficientes de heterozigosidade superiores a 50%. Os locos 

OarCP73, DQA1 e INRA132 apresentaram uma baixa He, com valores de 15%, 

31% e 35% respectivamente. 

A heterozigosidade esperada ou diversidade genética é um índice 

menos sensível às variações no tamanho amostral quando comparada a outras 

medidas, tais como a porcentagem de locos polimórficos e o número médio de 

alelos por locos, além de possuir fácil interpretação em termos genéticos 

(Brown & Weir, 1983). Vários estudos mostraram que o coeficiente de 

Heterozigosidade esperada para o loco OLADRB1 é alto em torno de 98% para 

a raça Merino, e 96% em Polish Heath Sheep (Gruszczynska, 1999; 

Gruszczynska et al., 2000, respectivamente). Neste estudo foi utilizado também 

o loco OLADRB, com valores de heterozigosidade esperada de 81%, 

certificando uma ampla variabilidade. Polish Lowland Sheep e Polish Heath 

Sheep apresentaram uma heterozigosidade de 79% e 82%, respectivamente, 

calculadas para o loco OMHC1, o que mostra uma alta variabilidade para estas 

duas raças ovinas (Gruszczynska et al., 2002). Para o mesmo loco, este 

trabalho obteve um valor de heterozigosidade inferior (77%), porém, este 

também demonstra uma alta variabilidade dos animais desta população. 
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Foram observadas, neste primeiro grupo, sete associações significativas 

(p<0,05) entre os 11 locos e 18 características de desempenho e carcaça 

avaliadas (Tabela 4). Para a característica PALETA, o loco BM1818 apresentou 

o genótipo AB associado a uma maior média (1,25±0,55), da referida 

característica. Na mesma Tabela, nota-se que as maiores médias para PMCKg, 

foram obtidas em animais do genótipo BB nos locos BM1818 (5,28±0,77) e 

DQBA27 (5,80±0,88), sendo maior a diferença de médias entre genótipos no 

segundo loco. A mesma situação foi encontrada para o loco DQBA27 na 

característica PERNIL (BB = 2,05±0,30). 

 

Tabela 4: Associações significativas entre locos de microssatélites localizados no cromossomo 
20 de ovinos e características de desempenho e carcaça. Número de observações 
(N), Médias e Desvio-Padrão (DP) das características, por genótipo na população do 
primeiro grupo. 

 

 
1Características quantitativas associadas aos locos estudados: PERNIL – Peso do pernil, 
LOMBO – Peso do lombo, PMCKg - Peso da meia carcaça, PALETA – Peso da paleta, 
PPELKg - Peso da pele, POAKg - Peso dos órgãos abdominais, POTKg -  Peso dos órgãos 
torácicos; 
2Nivel de significância pelo teste F; 
3N, Número de indivíduos por genótipo, para cada loco; 
4Médias seguidas por letras diferentes, na mesma linha, diferiram pelo teste de Tukey (p<0,5); 
5DP, Desvio Padrão. 

 

Para peso do LOMBO, a associação encontrada entre essa 

característica e o loco DYA, apresentou maiores médias para o genótipo BB 

Característica1 Loco Sig.2 
GENOTIPO AA GENOTIPO BB GENOTIPO AB 

N3 Media4 DP5 N3 Media4 DP5 N3 Media4 DP5 

PERNIL (Kg) BM1818 0,004 9 1,78ab 0,23 13 1,88a 0,3 2 1,59b 0,41 

  DQBA27 0,002 9 1,65b 0,14 5 2,05a 0,3 - - - 

LOMBO (Kg) DYA 0,03 6 0,26b 0,06 11 0,31a 0,05 12 0,26b 0,05 

PMC (Kg) BM1818 <0,0001 9 5,01ab 0,69 13 5,28a 0,77 2 4,70b 0,98 

  DQBA27 0,01 9 4,64b 0,47 5 5,80a 0,88 - - - 

PALETA (Kg) BM1818 <0.0001 9 1,01b 0,11 13 1,07b 0,16 2 1,25a 0,55 

PPEL (Kg) OarHH56 0,03 6 4,78a 1,41 8 3,80ab 0,91 11 3,32b 0,74 

  OarCP73 0,004 21 3,75a 1,03 - - - 3 4,80ª 1,58 

  OLADRB 0,02 7 3,37a 0,97 4 4,00a 1,5 14 3,81a 1,08 

PVA (Kg) CP101 0,05 8 0,52a 0,03 11 0,55a 0,06 3 0,49ª 0,06 

  DYA 0,04 6 0,54a 0,07 11 0,55a 0,05 12 0,50a 0,04 

PVT (Kg) OLADRB 0,002 7 0,78b 0,09 4 0,96b 0,25 14 0,82b 0,05 
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(0,31±0,05), sendo que os demais genótipos (AA e AB) não apresentaram 

diferenças significativas entre suas médias. A característica PVAKg, associada 

com os locos CP101 e DYA, não apresentou diferenças estatísticas entre as 

médias dos genótipos avaliados. Para a característica PPELKg, fazendo 

referencia ao loco OarHH56, os genótipos com maiores médias fenotípicas 

foram AA (4,78±1,41) e BB (3,80±0,91). 

É importante ressaltar que o baixo número de animais genotipados pode 

influenciar no teste de associação, além de que essa é uma população 

experimental sendo necessária uma validação dos dados em populações 

comerciais antes dos mesmos serem aplicados em programas de 

melhoramento. Dessa forma, uma nova população ou um maior número de 

indivíduos desta população devem ser analisados para confirmar as hipóteses 

mencionadas.  

Como pode observar-se na Tabela 4, várias características de carcaça 

mostraram-se associadas com os locos do MHC utilizados neste trabalho. O 

MHC está associado com uma ampla variedade de características de produção 

em animais domésticos, embora em ovinos tenham sido pouco caracterizados 

(Bot et al., 2004). Paterson et al. (1998), também encontraram associações 

significativas entre alelos particulares dos locos OLADRB, OarHH56 e BM1818 

com peso corporal em animais da raça ovina Soay. 

É necessário destacar a ausência de genótipos para alguns dos locos 

(Tabela 4). O loco DQBA27 para a característica PERNIL não apresentou o 

genótipo heterozigoto AB, esta situação repetiu-se com o mesmo loco para a 

característica PMCKg. No caso do loco OarCP73 para a característica PPELKg 

o genótipo ausente foi aquele formado por alelos menos freqüentes (BB). 

Para o segundo grupo de animais (138 indivíduos) foi também 

observado uma grande diversidade genética (Tabela 5). A freqüência alélica de 

cada loco pode ser observada no Anexo E. O número de alelos aumentou para 

todos os locos, com exceção do loco INRA 132. Novamente o loco DYA 

apresentou a maior quantidade de alelos. As He continuaram maiores às Ho 

em todos os casos. O loco BM1818 manteve-se como o loco com maior He 

(0,87). O loco de menor valor de He foi o DQA1 com 0,26. Neste grupo foram 
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oito os locos com um coeficiente de heterozigosidade superior a 50%. O valor 

médio para He entre todos os locos desta população foi de 0,64. 

 

Tabela 5: Diversidade genética dos 11 locos estudados no segundo grupo, Número de Alelos, 

Heterozigosidade Observada (Ho) e Heterozigosidade Esperada (He). 

 

Locos N° Alelos Ho He 

OMHC1 9 0,59 0,76 

DQA1 4 0,03 0,26 

Bf94_1 6 0,37 0,47 

OLADRB 12 0,67 0,86 

BM1818 11 0,3 0,87 

DYA 13 0,55 0,86 

OarHH56 7 0,5 0,73 

DQBA27 5 0,08 0,66 

CP101 7 0,15 0,63 

INRA132 3 0,35 0,44 

OarCP73 5 0,15 0,55 

Média 8,2 0,34 0,64 

 

A heterozigosidade dos locos oscilou quando comparados os grupos 

com diferente número de animais. Para a maior parte dos locos (OLADRB, 

BM1818, DYA, DQBA27, INRA132 e OarCP73) os valores de He do primeiro 

para o segundo grupo aumentaram (Tabela 5), por outro lado, alguns locos 

(OMHC1, DQA1, Bf94_1 e CP101) tiveram uma He menor no segundo grupo 

(Tabela 5). O loco OarHH56 não apresentou diferença de He entre os dois 

grupos de animais (0,77). 

No estudo de associação, para o segundo grupo, entre as características 

Peso ao Nascimento (PN) e Peso a Desmama (PD) e os locos genotipados, 

somente o PD mostrou-se estatisticamente associado (p<0,05) com três locos 

(DQBA27, OarCP73 e Bf94_1). Os valores de significância obtidos foram 0,003; 

0,0006 e 0,026, respectivamente (Tabela 6). A ausência de associação entre 

PN e os locos analisados pode estar relacionada à forte influência materna. 
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Tabela 6: Associações significativas entre locos de microssatélites localizados no cromossomo 

20 de ovinos e características de desempenho e número de ovos por grama de fezes 

(OPG). Número de observações (N), Médias e Desvio-Padrão (DP) das 

características, por genótipo na população do segundo grupo. 
 

Característica1 Loco Sig,2 
GENOTIPO AA GENOTIPO BB GENOTIPO AB 

N3 Média4 DP5 N3 Média4 DP5 N3 Média4 DP5 

PD DQBA27 0,003 36 17,42a 2,38 29 13,52b 4,24 4 17,67a 2,49 

  OarCP73 0,0006 45 13,74ab 4,11 27 16,96a 2,22 2 9,25b 1,06 

  Bf94_1 0,026 53 15,72a 3,66 13 15,47a 4,51 22 12,49b 3,99 

OPG1 INRA132 0,047 30 4,14b 0,42 10 4,54a 0,76 16 4,08b 0,4 

OPG2 OarHH56* 0,055 17 1,79a 1,28 32 1,09b 0,74 21 1,15ab 0,84 

  CP101 0,023 35 0,27b 0,6 24 0,50ab 0,55 8 0,92a 0,55 
 

1Características fenotípicas utilizadas no teste de associação: PD - Peso à desmama, OPG1 – 

quantidade de ovos por grama de fezes do nematódeo Strongyloides, OPG2 – quantidade de 

ovos por grama de fezes  do protozoário Eimeria; 
2Nivel de significância pelo teste F (p<0,05), *Nível de significância pelo teste F (p<0,06); 
3N, Número de indivíduos por genótipo, para cada loco; 
4Médias seguidas por letras diferentes, na mesma linha, diferiram pelo teste de Tukey (p<0,5); 
5DP, Desvio Padrão. 

 

Pelo teste de Tukey as maiores médias encontradas para a 

característica PD para o loco DQBA27, pertencem aos genótipos AA 

(17,42±2,38) e AB (17,67±2,49) assim, num eventual processo de 

melhoramento, a seleção será daqueles indivíduos com o alelo de maior 

freqüência na população. No caso do loco OarCP73, o genótipo associado à 

maior média fenotípica foi BB (16,96±2,22), favorecendo a seleção dos 

indivíduos com os alelos de menor freqüência para este loco procurando um 

aumento no Peso a desmama. Já para o loco Bf94_1, as médias de PD foram 

superiores no genótipo AA (15,72±3,66) e não diferiram estatisticamente do 

genótipo BB (15,47±4,51). Desta forma, num eventual programa de 

melhoramento, os indivíduos com genótipo AB poderiam ser selecionados do 

rebanho em função do baixo PD associado. 
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A característica OPG também se demonstrou associada 

significativamente (p<0,05) com três locos, INRA 132, OarHH56 e CP10. O 

primeiro loco associado com o nematódeo Strongyloides, o segundo e terceiro 

locos associados com o protozoário Eimeria (Tabela 6). 

O genótipo AA do loco CP101 possuiu o menor valor de média fenotípica 

para OPG. Para o loco INRA132, o genótipo homozigoto AA e heterozigoto AB 

não apresentaram médias que diferiram estatisticamente entre si (4,14±0,42 e 

4,08±0,40; respectivamente), apesar de inferiores ao genótipo BB. 

Contrariamente, no loco OarHH56 o menor valor de OPG de Eimeria, 

pertenceu ao genótipo BB (1,09±1,15), e a maior média fenotípica ocorreu com 

o genótipo AA (1,79±1,28). 

Bot et al. (2004) demonstraram a existência de uma associação entre 

alelos do loco Bf e o peso de lã em ovelhas da raça Merino. Neste trabalho, o 

loco Bf94_1, mostrou-se associado ao Peso a desmama para o alelo de maior 

freqüência neste marcador. 

A identificação de marcadores genéticos associados com 

resistência/susceptibilidade a nematódeos permite uma seleção do genótipo 

logo após do nascimento sem ter que esperar a expressão do fenótipo 

(Benavides et al., 2002). A seleção para resistência à parasitas gastrintestinais 

é um caráter de mensuração difícil de forma que a avaliação poderia amplificar 

a taxa de candidatos para seleção (Beh et al., 2002). Segundo Beth et al. 

(1998) houve evidências da existência de genes que afetam a resistência a 

nematódeos na parte proximal do cromossomo 1. Já Diez-Tascón et al. (2002) 

não encontraram resultados definitivos neste sentido. Em ovinos, a região do 

MHC está localizada no cromossomo 20 (De Gotari et al., 1998). Este 

cromossomo está associado com a resistência a nematódeos e outras diversas 

doenças, e o mesmo contêm genes candidatos que influenciam na função 

imunológica (Davies et al., 2006). Segundo Janβen et al. (2002), o gene DYA 

que está próximo do loco DYMS1, pode ser um possível gene candidato para 

resistência a Haemonchus contortus em ovinos, embora existam outros 

trabalhos que determinaram a inexistência de um efeito dos genes do MHC na 

resistência de ovinos contra Haemonchus contortus (Blattman et al., 1993).  
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Os locos INRA 132 e CP101 estão localizados na região proximal do 

centrômero e, portanto, estão próximos da classe IIb do MHC ovino.  Esta 

região é responsável, dentre outras funções, de codificar proteínas que 

apresentam, para linfócitos T CD4, peptídeos derivados de antígenos 

pertencentes aos parasitos. O loco OarHH56 está localizado na região 

telomérica, próximo à sub-região classe I do MHC ovino, que por sua vez é 

responsável por codificar proteínas que apresentem, para linfócitos T CD8 cito 

tóxicos, peptídeos derivados de antígenos parasitários.  Tais resultados 

confirmam que a ação imunológica depende de vários alelos pertencentes a 

diferentes regiões do MHC ovino, os quais atuariam de maneira conjunta para 

defesa do animal contra a ação destes parasitos. Novamente, estes resultados 

desse estudam ainda são preliminares e necessitam de maior amostragem e 

validação em outras populações para serem efetivados. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O estudo identificou associações significativas entre os marcadores 

microssatélites no cromossomo 20 de ovinos e 8 características produtivas de 

importância econômica, das quais 7 obtiveram valores altamente significativos 

para alguns marcadores em particular (BM1818, OLADRB, DQBA27 e 

OarHH56). Adicionalmente, três locos estiveram associados com a quantidade 

de ovos por grama de fezes (OPG). 

A heterozigosidade dos locos para ambos os grupos foi de mediana a 

alta. Existe uma variabilidade genética relativamente alta no MHC de ovinos da 

raça Santa Inês. 

Os marcadores avaliados neste estudo demonstram o potencial dos 

genes localizados no cromossomo 20 como ferramenta adicional em 

programas de seleção assistida por marcadores no melhoramento animal de 

ovinos. 

 

 

 



 

53 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Amarante, A.F.T.; Bricarello, P.A.; Rocha, R.A. (2004). Resistance of Santa 
Inês, Suffolk and Ile de France lambs to naturally acquired gastrointestinal 
nematode infections. Veterinary Parasitology 120: 91-106. 

Andersson, L. (1996). The Major Histocompatibility Complex Region of 
Domestic Animal Species. Ed. Schook L.B., Lamont S.J. CRC Press: 1-15.  

Beh, K. J.; Hulme, D. J.; Callaghan, M. J.; Leish, Z.; Lenane, I; Windon, R. G.; 
Maddox, J.F. (2002). A genome scan for quantitative trait loci affecting 
resistence to Trichostrongylus columbriformis in shepp.  Animal Genetics 33: 
97-106. 

Beth, K. J., Calhagam, M. J.; Hulme, D. J. (1998). Proc. XXVI ISAG 102. 

Benavides, M.V.; Weimer, T.A.; Borba, M.F.S.; Berne, M.E.A.; Sacco, A.M.S. 
(2002). Association between microsatellite markers of sheep chromosome 5 
and faecal egg counts. Small Ruminant Research 46: 97-105. 

Bishop, M.D.; Kappes, S.M.; Keele, J.W.; Stone, R.T.; Sunden, S.L.F.; Hawkins, 
G.A.; Solinas, Toldo S.; Fries, R.; Grosz, M.D.; Yoo, J.; Beattie, C.W. (1994). 
A genetic linkage map for cattle. Genetics 136: 619-639. 

Blattman, A.N.; Hulme, D.J.; Kinghorn, B.P.; Woolaston, R.R.; Gray, G.D.; Beh, 
K.J. (1993). A search for associations between major histocompatibility 
complex restriction fragment length polymorphism bands and resistance to 
Haemonchus contortus infection in sheep. Anim Genet., 24 (4), 277-82 

Bot, J.; Kaelsson, L.J.E.; Greef, J.; Witt, C. (2004). Association of the MHC with 
production traits in Merino ewes. Livestock Production Science 86: 85-91. 

Bricarrello, P.A.; Amarante, A.F.T.; Houdijk, J.G.M. (2003). Influence of dietary 
supply on resistance to infection with Haemonchus contortus in Ile de France 
and Santa Inês lambs. In: THE BRITISH SOCIETY OF ANIMAL SCIENCE, 
York. Proceedings…York: BSAS, p. 93. 

Brown, A.H.D., Weir, B.S. (1983). Measuring genetic variability in plant 
populations. In: Tanksley, S.D. (Ed.), Orton, T.J. (Ed.). Isozymes in plant 
genetics and breeding. Part A. Amsterdan: Elsevier Science Publishers, 
p.73-86. 

Bueno, M.S.; Cunha, E.A.; Veríssimo, C.J. (2002). Infección por nematódos en 
razas de ovejas carnicas criadas intensivamente en la región del sudeste del 
Brasil. Archivos de Zootecnia 51: 273-280. 

Buitkamp, J.; Filmether, P.; Stear, M.J.; Epplen, J.T. (1996). Class I and class II 
major histocompatibility complex alleles are associated with faecal egg 



 

54 

 

counts following natural, predominantly Ostertagia circumcincta infection. 
Parasitol. Res. 82: 693-696. 

Davies, G.; Stear, M. J.; Benotham, M.; Abuagob, O.; Kerr, A., Mitchell, S.; 
Bishop, S. C. (2006). Quantitative trait loci associated with parasitic infection 
in Scottish blackface sheep. Heredity 96: 252-258.   

De Gotari, M.J.; Freking, B.A.; Cuthbertson, R. P.; Keele, J.W.; Stone, R.T.; 
Levymaster, K.A.; Dodds, K.G.; Crawford, A. M. and Beattie, C.W. (1998). 
Mammalian Genome 9: 204-209. 

Díaz, S.; Ripoli, M.V; P. Peral-García, P.; Giovambattista, G. (2005). 
Marcadores genéticos para resistencia y susceptibilidad a enfermedades 
infecciosas en animales domésticos. Los loci del complejo principal de 
histocompatibilidad (mhc) como genes candidatos. Analecta Veterinaria, 25 
(1), 40-52. 

Diez-Tascón, C.; McDonald, P. A.; Doods, K. G.; McEwan, J. C.; Crawfor, A. M. 
(2002). A screen of chromosome 1 for qtl affecting nematode resistance in 
an ovine outcross population. 7th World Congress on Genetics Applied to 
Livestock Production. Session 13, Disease resistance. Montpelier, France. 

Eady, S.J.; Woolaston, R.R.; Lewer, R.P. (1998). Resistance to nematode 
parasites in Merino sheep: correlation with production traits. Australian 
Journal of Agricultural Research 49: 1201-1211. 

Ede, A.J.; Pierson, C.A.; Henry, H.M.; Crawford, A.M. (1994). Ovine 
microsatellites at the OarAE64, OarHH22, OarHH56, OarHH62 and 
OarVH4. Animal Genetics 25: 51. 

Ede A.J.; Pierson C.A.; Crawford A.M. (1995). Ovine microsatellites at the 
OarCP34, OarCP38, OarCP43, OarCP49, OarCP73, OarCP79 and 
OarCP99 loci. Anim. Genet. 26: 129-31. 

Epplen, J.T.; Matthew, P.; Matthews, M.E.; Hulme, D.J.; Beh, K.J.; McGraw, 
R.A. (1995). An autosomal genetic linkage map of the sheep genome. 
Genetics 140: 703-724. 

Geldermann, H.; Mir, M.R.; Kuss, A.W.; Bartenschlager, H. (2006). OLA-
DRB1microssatellite variants are associated with ovine growth and 
reproduction traits. Genet. Sel. Evol., 38: 431-444. 

Gordon, H. M.; Whitlock, H. V. (1939). A New techique for Conting Nematode 
Egg in Faeces. Journal of the Council of Science for Industrial Research in 
Austrtalia 12: 50-52. 

Gruszczynska, J. (1999). Polymorphism of the OLADRB1 (MHC classII) genes 
in German Merino Sheep. Annals Warsaw Agricultural University - SGGW, 
Anim. Science 35: 125-132. 



 

55 

 

Gruszczynska, J.; Charon, K. M.; Kitlinska, J; Szydlowski, M. (2000). The 
influence of OLADRB1 (MHC class II) gene polymorphism on lamb body 
weight and weight gain in Polish Heath sheep. J. App. Genet. 41: 101-112.  

Gruszczynska, J.; Charon, K.M.; Swiderek, W; Sawera, M. (2002). Microsatellite 
polymorphism in locus OMHC1 (MHC Class I) in Polish Heath Shepp and 
Polish Lowland Shepp (Zelazna variety). J. Appl. Genet., 43(2), 217-222. 

Janβen, M.; Weimann, C.; Gauly, M.; Erhardt, G. (2002). In: 7th World Congress 
on Genetics Applied to Livestock Production, 13-11, Montpellier, France. 

Landim, A. (2005). Desempenho e qualidade de carcaça em ovinos cruzados 
no Distrito Federal. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrârias). 
Universidade de Brasilia. 

Miller, S.A.; Dykes, D. D.; Polesky, H. F. (1998). A simple satting out procedure 
for extracting DNA from human nucleated cells. Nucleic Acids Research 16: 
1215. 

Millot, P. (1978). The major histcompatibility of sheep (OLA) and two minor loci. 
Anim. Blood Group Biochem. Genet. 9: 115-121. 

McEwan, J. C; Mason, P.; Baker, R. L.; Clarke, J. N.; Hickey, S. M.; Turner, K. 
(1992). Effect of selection for productive traits on internal parasite resistance 
in sheep. Proceedings of the New Zealand Society of Animal Production 52: 
53-56. 

Moraes, F.R.; Thomas-Soccol, V.; Rossi Junior, P. et al. (2000). 
Susceptibilidade de ovinos das raças Suffolk e Santa Inês à infecção natural 
por tricostrigilídeos. Archives of Veterinary Science 6: 63-69. 

Paiva, S.; Silvéiro, V.; Egito, A.; McManus, C.M.; Faria, D.; Mariante, A.; Castro, 
S.; Albuquerque, M.S.; Dergam, J. (2005). Genetic variability of the Brazilian 
hair sheep. Pesq. agropec. bras., Brasília, 40 (9), 887-893. 

Paiva, S. (2005). Caracterização da diversidade genética de ovinos no Brasil 
com quatro técnicas moleculares. Tese apresentada à Universidade Federal 
de Viçosa, como parte dasexigências do Programa de Pós-Graduação em 
Genética e Melhoramento, para obtenção do título de “Doctor Scientiae”. 
Viçosa Minas Gerais – Brasil. 

Paterson, S.; Wilson, K. and Pemberton, J.M. (1998). P.N.A.S. USA 98: 3714-
3719. 

Rocha, R.A.; Amarante, A.F.T; Bricarello, P.A. (2004). Influence of reproduction 
status on susceptibility of Santa Inês and Ile de France ewes to nematode 
parasitism. Small Ruminant Research, no prelo, disponível em 
www.sciencedirect.com.   



 

56 

 

Santucci, F.; Ibrahim, K.M.; Hewit, G.M. (2007). Selection on MHC-linked 
microsatellite loci I shepp populations. Heredity, p.1-9. 

SAS Institute Inc. (2002). SAS/STAT User’s Guide, Release 8 edition. Cary, 
NC. 

Snibson, K.J.; Maddox, J.F.; Fabb, S.A.; Brandon, M.R. (1998). Allelic variation 
of ovine MHC class II DQA1 and DQA2 genes. Anim. Genet. 29: 356-362. 

Stear, M.J.; Murray, M. (1994). Genetic resistance to parasitic disease: 
particularly of resistance in ruminants to gastrointestinal nematodes. 
Veterinary Parasitology 54: 161-176. 

Ueno, H. & Gonçalves, P.C. (1998). Manual para diagnóstico das helmitoses de 
ruminantes. 4 ed. Salvador BA: Gráficos Especializados Limitada, 14p. 

Vieira L.S., Cavalcante A.C.R., Ximenes L.J.F. (1997).  Epidemiologia e 
controle das principais parasitoses de caprinos nas regiões semi-áridas do 
Nordeste. Embrapa Caprinos, Sobral, CE, 50p. 

 



 

57 

 

 

CAPITULO 2 

 

DIVERSIDADE GENÉTICA DE UM NÚCLEO DE CONSERVAÇÃO DA RAÇA 

SANTA INÊS 

 

 

Resumo – O objetivo de este trabalho foi analisar a diversidade genética de um 

núcleo de conservação da raça Santa Inês a partir do uso de 13 locos de 

microssatélites localizados no cromossomo 20, (onde se encontra o Complexo 

Maior de Histocompatibilidade ovino – “Ovar-MHC”). Foi avaliado um total de 

76 animais do Núcleo de Conservação da UnB nascidos nos anos de 2004, 

2005 e 2006, mais 73 animais pertencentes a dois rebanhos localizados no DF 

e GO. Em geral, constatou-se a existência de uma redução na 

heterozigosidade dos indivíduos ao longo dos anos em relação à população 

total. Este efeito pode ser devido a um sistema de cruzamentos que inclui um 

elevado grau de consangüinidade. As estimativas de coancestralidade 

molecular também evidenciaram um aumento da similaridade genética entre os 

indivíduos do rebanho ao longo dos anos. Foram observados um número 

elevado de alelos privados na população da UnB, embora os mesmos tenham 

uma freqüência menor que 10%. Apesar dos valores de consangüinidade 

elevados, a região do Ovar-MHC do cromossomo 20 ovino foi altamente 

polimórfica. A continuação deste monitoramento ao longo dos anos é desejável 

e deve ser implantada visando maximizar a variabilidade genética deste 

rebanho. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ovar-MHC, Ovis aries, microssatélites, variabilidade 

genética, coancestralidade molecular. 
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CHAPTER 2 

 

GENETIC DIVERSITY IN A SANTA INES CONSERVATION NUCLEUS 

 

Abstract – The object of this study was to analyze genetic diversity in a 

conservation nucleus of Santa Inês sheep using thirteen microsatellite loci on 

chromosome 20 (where the Sheep Major Histocompatibility Complex – Ovar-

MHC – is found). Seventy six animals from the herd at the University of Brasilia, 

born from 2004 to 2006 were analyzed. Seventy three animals from two other 

herds in DF and Goias were also used for comparison. There was a reduction in 

heterozygosity over the years in relation to the whole population.  This may be 

due to the repeated use of the same sires. The estimates of molecular 

coancestrality also indicated an increase in genetic similarity between 

individuals with the herd over the years. A high number of alleles only occurred 

in the UnB herd, but with a frequency lower than 10%. Despite the high 

inbreeding values, the Ovar-MHC region of chromosome 20 was shown to be 

highly polymorphic. Monitoring of the herd should continue to maintain genetic 

variability within the herd.  

 

KEY WORDS: Ovar-MHC, Ovis aries, microsatellites, genetic variability, 

molecular, molecular coancestrality. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A seleção artificial visa melhorar ou aperfeiçoar determinada 

característica de interesse, entretanto, se não realizada com critério, pode 

contribuir para aumentar os níveis de consangüinidade na população. Segundo 

Cunha et al., (2004), isso pode resultar em depressão por consangüinidade na 

própria característica considerada na seleção e, ainda, nos componentes de 

adaptação, tendo importante efeito sobre a resposta à seleção, a médio e longo 

prazo, principalmente considerando-se a redução na probabilidade de fixar 

genes favoráveis. 

A estrutura das populações e o manejo praticado podem levar a um uso 

abusivo de alguns indivíduos reprodutores, induzindo assim uma perda 

indesejável de variabilidade genética (Goyache et al., 2003). A variabilidade 

genética dentro de uma população pode diminuir como resultado do seu baixo 

tamanho efetivo, o qual provoca um incremento da consangüinidade e da 

deriva genética (Kantanen et al., 1999). Segundo Maruyama & Fuerst (1985), 

um decréscimo do tamanho efetivo populacional reduz mais o nível de 

diversidade alélica (perda de alelos raros) do que a heterozigosidade 

multialélica, criando uma situação conhecida como deficiência alélica dentro da 

população. A escolha errada de animais pode determinar a fixação de alelos 

desfavoráveis na população (Crisà et al., 2001). 

Como conseqüência da demanda, em muitos paises as raças locais de 

ovinos são parcialmente substituídas por raças comerciais exóticas (Calvo et 

al., 2005). As propostas de substituição ou modificação de genótipos existentes 

deveriam estar precedidas de uma exaustiva análise das suas conseqüências 

biológicas e socioeconômicas no sistema de produção (Mueller, 1996). A 

manutenção das raças naturalizadas de ovinos depende diretamente de sua 

inserção nos sistemas de produção existentes. Para que isto aconteça, é 

necessário identificar características importantes dessas raças que poderão 

desempenhar um importante papel em nichos de mercado específicos. 

O complexo Maior de Histocompatibilidade (MHC) em vertebrados 

compreende uma serie de genes altamente polimórficos (Gruszczynska et al., 

2002; Diaz et al., 2005; Geldermann et al., 2006; Schaschl et al., 2006; 
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Santucci et al., 2007). A esta alta diversidade é atribuída a função principal das 

proteínas do MHC em iniciar a resposta imune contra parasitas e agentes 

patógenos (Gaudieri et al., 2000). Tal elevado polimorfismo observado no MHC, 

segundo Garrigand & Hedrick (2003) pode ser conseqüência de uma seleção 

balanceadora de natureza variável. A variabilidade desta região do genoma é 

altamente conservada entre diferentes espécies de ruminantes (Ballingall & 

McKeever, 2005). 

Em ovinos o MHC (Ovine Leukocyte Antigen System, OLA) está 

localizado no cromossomo 20 (Scott et al., 1992; De Gotari et al., 1998) entre 

as bandas q15 e q23 (Mahdy et al., 1989; Hediger et al., 1991). Segundo Klein 

(1976), o complexo OLA está dividido em três regiões, a classe I (telomérica), a 

classe II (centromérica), e a classe III (central). Nos ruminantes existe uma 

divisão da região Classe II em duas sub-regiões, Classe IIa e Classe IIb 

(Andersson et al., 1988). Vários estudos demonstraram a existência de 

polimorfismos em cada uma destas regiões (Campbell et al., 1986; Buitkamp et 

al., 1996; Paterson et al., 1998; Gruszczynska, 1999; Gruszczynska et al., 

2000; Kulski et al., 2002). 

A ampla variabilidade do MHC, junto com as qualidades dos marcadores 

microssatélites (Powel et al., 1996; Ferreira & Grattapaglia, 1998; Guimarães, 

2001) poderia ser uma excelente alternativa para auxiliar/monitorar o manejo 

genético de rebanhos. Desta forma este trabalho teve por objetivo analisar a 

variabilidade genética de locos microssatélites localizados dentro e próximo da 

região do MHC na raça Santa Inês para testar sua viabilidade em análises de 

manejo de rebanhos desta raça na região Centro-Oeste do Brasil. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1. Local de coleta 

 

A coleta de amostras foi realizada em três locais diferentes, no Centro 

de Manejo de Ovinos na Fazenda Água Limpa da Universidade de Brasília - 

UnB, Brasília – DF, no Campus II da Universidade Católica de Goiânia - UCG, 
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Goiânia – Goiás, e numa fazenda particular, denominada Sítio Campo Alegre, 

Colônia Agrícola Itapeti, Distrito Federal. 

O clima da região é do tipo AW pela classificação de Köppen, com 

temperatura média anual de 21,1°C, tendo 16°C e 34°C como mínima e 

máxima absoluta, respectivamente. A precipitação anual média é de 1.578,5 

mm e a média anual de umidade relativa do ar, é de 68%. O clima se 

caracteriza por duas estações bem definidas, uma das águas, em que ocorre 

quase toda a precipitação anual (de outubro a abril), e outra seca, quase sem 

chuvas (de maio a setembro). 

 

2.2. Animais 

 

As coletas foram realizadas entre os anos 2004 a 2006. Foram utilizados 

dois grupos de dados, o primeiro constituído por 149 animais e o segundo constituído por 

76. Todos os animais coletados eram registrados e somente da raça Santa Inês. O primeiro 

grupo estava formado por animais (machos e fêmeas) de três rebanhos diferentes, sendo 76 da 

UnB, 55 da UCG e 18 de uma propriedade particular. 

O segundo grupo estava constituído pelos mesmos 76 animais do rebanho da UnB, 

separados em três subgrupos de acordo com o ano de nascimento. Os subgrupos foram 

formados por 23 indivíduos nascidos no ano 2004, 31 no ano 2005 e 22 no ano 2006. Uma 

particularidade foi que os indivíduos nascidos no ano 2004 eram todos machos, enquanto que 

os outros dois subgrupos possuíam indivíduos de ambos os sexos. 

 

2.3. Processamento e Extração de DNA 

 

As amostras de sangue foram coletadas em cada animal por punção 

venosa. Com a utilização de tubos de 5 mL com vácuo contendo anticoagulante 

(EDTA) e mantido sob refrigeração (4-8ºC) até o processamento para 

separação dos linfócitos.  

O processamento das amostras de sangue, para o armazenamento dos 

leucócitos, seguiu as etapas presentes no protocolo 01 (Anexo A). A extração 

do DNA genômico seguiu o protocolo de Miller et al. (1988), com poucas 

adaptações (Protocolo 02 – Anexo B). A metodologia utilizada é sensível e 
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eficiente para a obtenção de material genômico de qualidade para ser utilizado 

nas amplificações via Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). 

Após a extração, o DNA genômico foi submetido à eletroforese em géis 

de agarose 1% corados com brometo de etídio para quantificação e verificação 

da qualidade do material obtido. A quantificação do DNA foi feita por 

comparação com padrões λ de 200 ng/µL, 100 ng/µL e 50ng/µL. Além da 

quantificação em géis de agarose, as amostras foram também analisadas em 

espectrofotômetro. 

Após a quantificação o material foi separado em duas alíquotas. A 

primeira alíquota foi armazenada a -80ºC no Banco de DNA e Tecidos do 

Laboratório de Genética Animal da Embrapa Recursos Genéticos e 

Biotecnologia, Brasília-DF. A segunda alíquota foi armazenada a -20ºC, a uma 

concentração de 3ng/µL para ser utilizada nas amplificações via Reação em 

Cadeia da Polimerase (PCR). 

 

2.4. Marcadores Microssatélites Utilizados  

 

As análises moleculares foram realizadas no Laboratório de Genética 

Animal e no Laboratório de Genética Vegetal da Embrapa Recursos Genéticos 

e Biotecnologia Brasília – DF. 

Para acessar a variabilidade genética dentro do MHC ovino foram 

selecionados para este trabalho locos de microssatélites localizados dentro ou 

em regiões adjacentes ao MHC ovino, dentro do cromossomo 20. Sendo assim, 

os seguintes locos foram selecionados: BM1818, OarCP73, OarHH56, DYA, 

OLADRB, CP101, OMHC1, DQA2, DQA1, TFAP2A, DQBA27, Bf94_1 e 

INRA132 (Tabela 1, Capítulo 1). 

A amplificação dos microssatélites foi realizada a partir da técnica de 

PCR, de modo que apenas os primers (iniciadores) mudaram de acordo com a 

região do genoma analisada. Foram utilizados 1,5µL de DNA [3ng/µL] de cada 

amostra; 1,0µL de Tris-HCl 10% (pH8,4); 0,2µL - 0,5µL de MgCl2 [1,0µM - 

2,5µM]; 0,8µL de dNTP  [2,5µM]; 1,0µL de BSA [1,0 mg/mL]; 0,1µL de Taq DNA 
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polimerase (pHT) [5 Ud/µL]; 0,3 µL de Primer (F+R) [10µM]; água para 

completar 10 µL de volume final.  

As reações de PCR foram realizadas em termocicladores, com o 

programa que constituiu de um passo inicial de desnaturação a 94°C por 5 

minutos; 35 ciclos com uma desnaturação a 94°C por 1 minuto, anelamento 

com temperaturas variando de 49°C a 65°C por 45 segundos (dependendo do 

primer utilizado), e 72°C por 1 minuto para extensão. Ao final dos 35 ciclos foi 

acrescentada uma extensão final a 72°C por 30 minutos. A tabela 2 (Capítulo 2) 

apresenta as condições de temperatura e MgCl2 usadas em cada par de primer 

no experimento. 

O sucesso da amplificação por PCR foi inicialmente observado em géis 

de agarose 2% corados com brometo de etídio. Juntamente com as amostras 

foram aplicados nos géis padrões de peso molecular 1kb (Invitrogen) para 

comparação do tamanho obtido na amplificação dos fragmentos. 

Após a visualização em agarose, as amostras foram submetidas à 

eletroforese capilar em Seqüenciador Automático modelo ABI Prism 3100 ou 

3700 (Applied Biosystems). A genotipagem dos alelos foi realizada nos 

softwares GenScan e Genotyper ambos da Applied Biosystems. 

 

2.5. Análise Estatística 

 

Foram calculados parâmetros populacionais dos rebanhos através dos 

softwares Arlequin (Schneider et al., 2000), Genepop (Raymond & Rousset, 

1995), Genalex (Peakall & Smouse, 2005). Os parâmetros calculados incluíam 

uma análise da distribuição relativa de variabilidade nos diferentes níveis 

hierárquicos por meio das estatísticas F de Wright. Foram ainda obtidos os 

valores dos índices de fixação ou coeficiente de consangüinidade dentro de 

cada população (FIS), de fixação ou endogamia do conjunto de populações (FIT) 

e de fixação entre indivíduos de populações diferentes (FST), para cada um dos 

marcadores nas três populações. Valores maiores que 10% (0,10) foram 

considerados altos e abaixo de 5% (0,05) baixos. 
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O coeficiente FIS bem como sua significância foi estimado para cada 

população. Dentre os parâmetros populacionais básicos foram estimados a 

freqüência alélica, número efetivo de alelos (Na), número de alelos médio 

(Nam), número de alelos privativos (Nap), assim como também a 

heterozigosidade observada (Ho), heterozigosidade esperada (He) sob 

equilíbrio de Hardy – Weinberg (EHW). Foi estimada também a riqueza alélica. 

Para isto foi comparado o número de alelos de cada loco por população 

estimada desde n genótipos diplóides, onde n é o menor numero de indivíduos 

genotipados em qualquer uma das populações (El Mousadik & Petit, 1996). 

Como o objetivo do trabalho foi analisar a variabilidade existente nas 

populações, foi necessário retirar aqueles locos em desequilíbrio de ligação. O 

desequilíbrio foi estimado por meio de permutações realizadas entre pares de 

locos em todos os rebanhos, os cálculos foram submetidos à correção de 

Bonferroni pelo programa Genepop Version 3.1d (Raymond & Rousset, 1995). 

Adicionalmente foi calculada e avaliada a coancestralidade molecular média 

das diferentes populações pelo software Molkin v 2.0 (Gutierres & Goyache, 

2005). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os locos DQA2 e TFAP2A foram descartados, já que não foi possível a 

sua amplificação, resultando no total, em 11 locos amplificados e analisados. 

Quando o desequilíbrio de ligação foi estimado, os valores significativos foram 

entre os pares constituídos pelos locos OMHC1 e OLADRB (p<0,001) e 

OarCP73 e Bf94_1 (p<0,005). Como o segundo par não foi significativo pela 

Correção de Bonferroni, apenas o loco OMHC1 foi retirado das análises em 

razão de seu menor polimorfismo quando comparado ao OLADRB. 

Conseqüentemente, as análises foram realizadas com dez locos. 

Na Tabela 1 são apresentados os valores de FIT, FIS e FST, além do 

número de alelos, Ho e He da população total para cada loco. O valor médio de 

FIT foi relativamente alto o que sugere a existência de subdivisão entre as 

populações estudadas. Uma das prováveis causas para estes resultados seria 
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o fato de que os acasalamentos dentro da população não são ao acaso e sim 

direcionados para efeito de melhoramento genético do rebanho. 

 

Tabela 1: Estatísticas F de Wright, número de alelos, Heterozigosidade observada (Ho) e 

Heterozigosidade esperada (He) para todos os locos avaliados em 3 populações da 

raça Santa Inês. 

 

Loco FIT* FIS** FST*** N° Alelos Ho He 

DYA 0,328 0,297 0,044 13 0,604 0,797 

BM1818 0,693 0,663 0,088 11 0,297 0,756 

OarHH56 0,267 0,246 0,027 7 0,541 0,741 

DQBA27 0,907 0,896 0,106 5 0,037 0,576 

INRA132 0,204 0,158 0,055 3 0,394 0,440 

CP101 0,765 0,734 0,117 7 0,122 0,591 

DQA1 0,798 0,789 0,043 3 0,055 0,234 

OLADRB 0,258 0,192 0,082 12 0,686 0,822 

Bf94_1 0,330 0,229 0,131 6 0,366 0,411 

OarCP73 0,753 0,732 0,078 5 0,188 0,521 

Média 0,506 0,465 0,077 7,2 0,329 0,589 

I,C, 95% 0,350 – 0,676 0,304 - 0,644 0,057 - 0,096 - - - 

 

*Índice de fixação do conjunto de populações, **Índice de fixação dentro das populações, 

***Coeficiente de parentesco entre indivíduos de populações diferentes; 

I,C, Intervalos de confiança em nível de 95%, estimados a partir de reamostragem por 

bootstraping. 

 

A semelhança do índice anterior o FIS médio para os locos foi alto (46%). 

Estes valores demonstram o alto grau de consangüinidade dos indivíduos 

dentro de cada população, ou pelo menos em algumas delas. Outro fator que 

poderia influenciar estes valores é a amostragem realizada, visto que podem 

ter animais com parentescos recentes. O menor valor de FIS encontrado foi de 

15% e pertenceu ao loco INRA132, o que sugere que este loco poderia 

oferecer melhor informação da diversidade dos locos dentro de cada 

população. Já o loco DQBA27 apresentou o maior valor FIS de 89% não sendo 

muito informativo. 
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Os locos BM1818, OarHH56, DYA, INRA132, DQA1, OLADRB e 

OarCP73 apresentaram valores de FST inferiores a 10%. Observou-se em 

média, um valor de 50,6% de subdivisão da população (FIT), 46,5% de 

consangüinidade (FIS) e 7,7% de diferenciação entre as populações (FST).  Os 

dados médios obtidos para este último índice (FST) sugerem uma semelhança 

entre as populações analisadas, o que já era de se esperar por se tratar de 

uma mesma raça. Foram observados valores fora do intervalo de confiança na 

ordem de 100% para FIT, 100% para FIS e 70% para FST, indicando claramente 

que as populações não estariam de acordo com as expectativas do equilíbrio 

de Hardy-Weinberg.  

No rebanho da fazenda particular, foi encontrado um total de 45 alelos 

para os 10 locos estudados. Do total de locos analisados, dois não foram 

polimórficos (DQBA27 e OARCP73) e outros dois apresentaram-se pouco 

polimórficos (INRA132 e DQA1). Estudos realizados por Zhou & Hickford 

(2004) apresentaram um grande polimorfismo no loco DQA1. Os outros seis 

locos foram polimórficos, com número de alelos variando entre quatro (loco 

CP101), e oito (loco OLADRB). Santucci et al. (2007), identificaram um rebanho 

mais polimórfico, com 14 alelos para o loco OLADRB. Esses resultados são 

esperados pela propriedade não possuir muitos reprodutores. 

No rebanho da UCG o número total de alelos para todos os locos foi de 

52. Quatro dos locos apresentaram baixo polimorfismo (DQBA27, Bf94_1, 

INRA132 e DQA1), com apenas 3 alelos. Estes dois últimos locos coincidem 

com os locos menos polimórficos da população anterior, caracterizando que 

talvez o loco não seja tão polimórfico para a raça Santa Inês. Já os locos com 

maior polimorfismo oscilaram entre quatro e nove alelos para OARCP73 e 

BM1818, respectivamente. O polimorfismo encontrado para o loco Bf94_1 foi 

menor que o mencionado por Bot et al. (2004). No estudo realizado por 

Martínez et al. (2005) foram identificados 12 alelos para o loco BM1818. 

A heterozigosidade esperada (He) foi superior à observada (Ho) para 

todos os locos dentro da população total (Tabela 1). A média de He foi de 

0,589. O maior valor de He pertenceu ao loco OLADRB (0,822) e o menor valor 

ao loco DQA1 (0,234). 
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Os locos genotipados no rebanho da UnB mostraram-se mais 

polimórficos que os dois rebanhos anteriores, com um total de 71 alelos para 

todos os locos analisados. Novamente, INRA132 e DQA1 apresentaram três 

alelos cada um. Os demais locos foram polimórficos, com valores entre cinco 

(OARCP73 e DQBA27) e 12 alelos (DYA e OLADRB). Numa análise com 

ovelhas da raça Rhönschaf, Janβen et al, (2002) encontraram quatro alelos 

para o loco OarCP73, corroborando com este trabalho. O mesmo autor 

identificou seis alelos para o loco DYA. O rebanho da UnB teve a maior média 

de alelos por loco (Nma) de maneira que os valores encontrados foram 7,10, 

5,20 e 4,40 para os rebanhos da UnB, UCG e a fazenda particular, 

respectivamente (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Diversidade genética das três populações de referencia, Fazenda Particular (FPDF); 

Universidade Católica de Goiânia (UCG); e Universidade de Brasília (UnB). 

 

Índices* FPDF UCG UNB 

Ho 0,38 0,30 0,30 

He 0,60 0,55 0,59 

Nma 4,40 5,20 7,10 

Riqueza Alélica 3,51 3,29 4,95 

Nea 2,81  2,92  3,60  

Coancestralidade 

Molecular  
0,39 0,42 0,42 

FIS
 0,37 0,45 0,49 

Nae <10%  - 1 12 

Nae >10%   - - 2 
 

*Heterozigosidade: (Ho) = Heterozigosidade Observada; (He) = 
Heterozigosidade Esperada; Nma= Número Médio de Alelos, 
Nea = Número Efetivo de Alelos; FIS= coeficiente de 
consangüinidade na população; Nae<10% = Número de Alelos 
Específicos com freqüência menor a 10%; Nae>10% = Número 
de Alelos Específicos com freqüência maior a 10%, 

 

Como o número observado de alelos poderia estar ligado ao número de 

indivíduos analisados (Paiva, 2005), foi estimado o Número efetivo de alelos 

(Nea) por loco nas três populações avaliadas, diminuindo assim a influência do 
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efeito amostral e de alelos raros. O rebanho da UnB obteve os maiores valores 

de Nea (3,60), enquanto que os animais da UCG e da fazenda particular 

obtiveram valores de 3,29 e 3,51, respectivamente.  O número de alelos 

privativos para todos os locos foi também superior no rebanho da UnB, com12 

alelos com uma freqüência menor a 10% e 2 alelos com uma freqüência 

superior a 10%. 

A heterozigosidade esperada (He) foi maior que a observada (Ho) em 

todas as três populações, e todas as populações com valores médios similares. 

O rebanho da fazenda particular obteve a maior He (0,60), o rebanho da UnB 

apresentou uma He de 0,59 e o da UCG 0,55. Enquanto que o FIS para a 

população da UnB e da UCG mostraram-se similares, com valores de 0,49 e 

0,45 respectivamente, o valor observado para a fazenda particular foi menor, 

0,37. Podemos inferir com estes valores que o grau de consangüinidade nestas 

populações é alto, com porcentagens acima de 30%. 

A população com maiores valores de riqueza alélica foi a UnB (4,95), 

sendo menores nos rebanhos da fazenda particular (3,51) e da UCG (3,29). No 

estudo realizado por Santucci et al. (2007), a riqueza alélica de rebanhos de 

raças ovinas européias para locos pertencentes ao MHC foi maior às 

encontrados neste estudo. Tapio et al. (2005) identificaram uma média de 

riqueza alélica intrapopulacional de 7,31 para 32 raças do norte europeu, Para 

rebanhos de conservação, Petit et al. (1998), propõem que a prioridade sejam 

estimativas de riqueza alélica. 

O Coeficiente de Coancestralidade Molecular para cada população foi 

estimado e os animais pertencentes ao rebanho da UnB e à UCG mostraram 

possuir mais indivíduos relacionados geneticamente com um coeficiente de 

0,42 para cada rebanho do que o rebanho da fazenda particular (0,39). Estes 

resultados corroboram os valores de FIS e sugerem uma menor 

consangüinidade neste rebanho. 

Na segunda etapa do estudo foram analisados os mesmos locos e os 

mesmos parâmetros de variabilidade da primeira, avaliando os animais 

provenientes do rebanho da UnB, divididos em diferentes grupos de acordo 
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com o ano de nascimento de cada indivíduo. Os valores de FIT, FIS e FST, para 

cada loco são apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Estatísticas F de Wright para todos os locos avaliados dentro do rebanho de Santa 

Inês da UnB. 

 

Loco FIT* FIS** FST*** 

DYA 0,374 0,348 0,040 

BM1818 0,758 0,727 0,113 

OarHH56 0,271 0,262 0,012 

DQBA27 0,842 0,743 0,385 

INRA132 0,203 0,186 0,021 

CP101 0,688 0,674 0,043 

DQA1 0,771 0,757 0,056 

OLADRB 0,218 0,171 0,057 

Bf94_1 0,284 0,271 0,018 

OarCP73 0,764 0,682 0,259 

Média 0,517 0,482 0,101 

 I,C, 0,352 – 0, 682 0,326 - 0,638 0,025 - 0,177 

 

*Índice de fixação do conjunto de populações, **Índice de 

fixação dentro das populações, ***Coeficiente de parentesco 

entre indivíduos de populações diferentes; I,C, Intervalos de 

confiança em nível de 95%, estimados a partir de 

reamostragem por bootstraping. 

 

Todos os locos mostraram valores altos de FIT superiores a 10%, com 

um valor médio de 51,7%, isto indica uma subdivisão deste rebanho depois de 

um tempo. Os valores de FIS para a totalidade de locos também superaram o 

valor de 10%, com uma média de 48,2%, evidenciando um aumento da 

homozigosidade e uma queda da homogeneidade dos locos dentro dos grupos 

formados a partir do ano de nascimento, expressando possivelmente, o uso de 

poucos reprodutores.  Adicionalmente é importante mencionar a possível 

existência de parentesco recente entre os animais analisados o que poderia 

acrescentar um viés aos valores. A média de FST estimada para todos os locos 
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foi de 10,1%, mas para a maioria dos locos (DYA, OarHH56, INRA132, CP101, 

DQA1, OLADRB e Bf94), os valores foram menores que 10%. Foram 

observados valores fora do intervalo de confiança na ordem de 90% para FIT, 

90% para FIS e 40% para FST.  

Foram identificados 55 alelos no grupo de animais nascidos no ano de 

2004. Dos 10 locos analisados, DQBA27, INRA132, DQA1 e OARCP73 

apresentaram baixo polimorfismo, com três alelos cada. Snibson et al. (1998) 

encontraram um polimorfismo maior do que o encontrado neste trabalho para o 

loco DQA1 com 6 alelos diferentes. Os outros 6 locos mostraram-se mais 

polimórficos, como, por exemplo, Bf94_1 e BM1818 com cinco e dez alelos, 

respectivamente. Tapio et al. (2005) estimaram 18 alelos para o loco BM1818 

num total de 32 raças diferentes de ovelhas do norte europeu. 

O número de alelos total foi de 50 na população dos nascidos no ano 

2005. O loco DQA1 foi monomórfico, enquanto os locos INRA132, CP101 e 

OARCP73 foram pouco polimórficos, com 3 alelos e o mais polimórfico foi o 

DYA, com 10 alelos. 

Por último, foram identificados 51 alelos para os locos dos animais 

nascidos no ano 2006. Este grupo se mostrou intermediário em relação aos 

outros dois grupos com respeito ao seu polimorfismo. Novamente o loco DQA1 

não foi polimórfico, com dois alelos somente. Corroborando com os dados do 

rebanho anterior, o loco mais polimórfico foi o DYA que apresentou 10 alelos. 

Nos grupos formados pelos indivíduos nascidos no ano 2005 e 2006 o loco 

DYA foi o mais polimórfico, corroborando com o trabalho de Ballingall & 

McKeever (2005), onde esse loco obteve um alto grau de polimorfismo. 

Os valores médios do número de alelos por loco (Nma) foram 5,50, 5,00 

e 5,10 (Tabela 4). O maior valor corresponde aos indivíduos nascidos no ano 

2004 e o menor aos nascidos no ano 2005. Coincidentemente, o maior número 

efetivo de alelos (Nea) pertenceu à população do ano 2004 (3,21) e o menor 

Nea foi encontrado na população de 2006 (2,60). Estes valores não diferiram 

dos valores obtidos para a população total da UnB nas análises da primeira 

etapa. 
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Tabela 4: Diversidade genética dos três grupos formados a partir da população da 

Universidade de Brasília (UnB), com o ano de nascimento como referência. 

 

Índices UNB 2004 UNB 2005 UNB 2006 

Ho 0,30 0,29 0,30 

He 0,57 0,56 0,51 

Nma 5,50 5,00 5,10 

Nea 3,21 2,94 2,68 

Coancestralidade 

Molecular 
0,43 0,48 0,48 

FIS 0,43 0,39 0,40 

Nae <10% 6 4 1 

Nae >10%   6 1 - 
  

Heterozigosidade: (Ho)= Heterozigosidade Observada; (He) = 
Heterozigosidade Esperada; Nma= Número Médio de Alelos; 
Nea=Número Efetivo de Alelos; FIS, consangüinidade dentro de 
cada grupo; Nae<10%= Número de Alelos Específicos com 
freqüência menor a 10%; Nae>10%= Número de Alelos 
Específicos com freqüência maior a 10%. 

 

O número de alelos privativos (Nap) para todos os locos foi também 

superior no grupo de 2004, no qual foi identificado um número de seis alelos, 

com freqüência inferior a 10% e o mesmo número com freqüência superior a 

10%. No caso dos animais nascidos no ano 2005, os valores foram de quatro 

alelos com uma freqüência inferior a 10% e um alelo com freqüência inferior a 

10%. Já o grupo dos animais nascidos no ano 2006, apresentou um único alelo 

exclusivo. Estes resultados indicam uma uniformidade genética crescente com 

o tempo devido possivelmente à utilização dos mesmos reprodutores nos 

cruzamentos do rebanho. 

Os animais nascidos no ano de 2004 apresentaram a maior 

heterozigosidade esperada (0,57), similar aos animais de 2005 (0,56), contudo 

em 2006 esse valor caiu para 0,51. Os valores de FIS diminuíram de forma 

muito graduada com o passar dos anos, o que sugere uma leve diminuição da 

consangüinidade. Contudo, os valores de coancestralidade molecular e outros 

índices sugerem que houve uma perda da diversidade genética após os três 
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anos. Tal fato pode estar diretamente relacionado a amostragem bem como 

com o histórico de troca de reprodutores dentro do rebanho. 

 
4. CONCLUSÕES 
 

A heterozigosidade apresentada pelos diferentes rebanhos analisados 

neste trabalho indica uma alta variabilidade genética da raça Santa Inês na 

região Centro-Oeste do Brasil. A diversidade genética do rebanho da UnB, 

poderia ter sofrido em dois anos, uma queda de 6% demonstrada pelo índice 

de heterozigosidade. Possivelmente devido à utilização de poucos reprodutores 

num sistema de reprodução controlada. 

Os resultados obtidos demonstram a capacidade dos marcadores 

microssatélites utilizados neste estudo, em capturar a variabilidade genética da 

raça Santa Inês na região de estudo. Este estudo também demonstra uma 

forma de se usar marcadores moleculares para auxiliar nos programas de 

melhoramento animal e acompanhamento de rebanhos de ovinos da raça 

Santa Inês no Brasil. 
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6.1. ANEXO A. Protocolo 01 – Processamento das amostras de sangue, 

 

1) Centrifugar a 3000rpm/10 minutos; 

2) Retirar a camada de leucócitos com pipeta Pasteur e colocar em tubos 

eppendorfs identificados; 

3) Guardar no freezer a -20°C para posterior extração do DNA, 

 

 

6.2. ANEXO B. Protocolo 02 – Protocolo de Miller et al,(1988), adaptado – 

Extração de DNA a partir dos leucócitos, 

 

1) Os leucócitos foram transferidos para tubos tipo Falcon de 15mL e diluídos 

em 13mL da solução “bloodlysisbuffer” (tampão 1 - 1x); 

2) O material foi colocado em gelo picado por pelo menos 30 minutos para 

obter a lise das células vermelhas; 

3) O material foi centrifugado 15 minutos a 1800rpm; 

4) O sobrenadante foi descartado (os linfócitos ficaram depositados no fundo 

do tubo-pellet); 

5) Adicionou mais tampão 1 e o pellet foi rinsado (vórtex), Centrifugou por 5 

minutos a 2500rpm, Descartou o sobrenadante, (Esta etapa foi repetida até o 

pellet ficar limpo); 

6) O pellet foi ressuspendido em 5ml de nucleolysisbuffer” (tampão 2 - 1x), 

Vórtex; 

7) Adicionou 40ul de proteinase-K (20mg/ml) e misturou cuidadosamente com a 

solução; 

8) Adicionou 500ul de SDS 10% e misturou cuidadosamente a solução; 

9) As amostras foram incubadas overnight a 37°C, A solução ficou clara e 

viscosa pela manhã; 

10) Adicionou 1,67ml de NaCl saturado (6M); 

11) Misturou vigorosamente por 15 segundos (vórtex); 

12) Centrifugou por 20 minutos a 3000rpm; 
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13) O sobrenadante foi transferido para outro tubo tipo Falcon e centrifugado 

novamente por 20 minutos a 3000rpm; 

14) Transferiu o sobrenadante para outro tubo, O DNA foi precipitado 

adicionando-se 2 volumes de etanol absoluto (temperatura ambiente); 

15)  O DNA foi pescado e depositado em um eppendorf onde o DNA foi lavado 

com etanol 70% (temperatura ambiente); 

16) Dissolveu-se o DNA em aproximadamente 200ul de TE (dependendo do 

tamanho da medusa); 

17) O material foi incubado a 65°C de 15 a 30 minutos para evitar a 

contaminação por DNAse; 

18) O material genômico foi guardado a  4°C, até a quantificação, Depois de 

quantificados, a -20°C, 

 

 

6.3. ANEXO C. Protocolo 03 - Reagentes utilizados nas reações de 

amplificação dos locos microssatélites, 

 

Reagentes: 

-1,5µl de DNA [3ng/µl] de cada amostra;  

-1,0µl de Tris-HCL 10% (pH8,4); 

- 0,2µl - 0,5µl de MgCl2 [1,0µM - 2,5µM];   

- 0,8µl de dNTP  [2,5µM]; 

- 1,0µl de BSA [1,0 mg/ml];  

- 0,1µl de Taq DNA polimerase (pHT) [5 Ud/µl] ; 

- 0,3 µl de Primer (F+R) para cada amostra [10µM]; 

- água até completar os 10 µl de reação por amostra, 
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6.4. ANEXO D. Codificação e freqüência alélica de cada dos locos 

utilizados no primeiro conjunto de análise. 

 

Loco Código do 
alelo Média em pb Freq, alélica 

DYA 

9 176,13 0,023 

10 178,79 0,057 

11 180,76 0,239 

12 182,68 0,227 

13 184,88 0,011 

14 186,85 0,023 

15 188,94 0,091 

16 191,68 0,023 

17 193,06 0,011 

19 196,75 0,125 

20 199,18 0,125 

21 201,05 0,045 

BM1818 

3 257,88 0,125 

4 259,02 0,125 

5 261,57 0,069 

6 262,80 0,153 

8 267,34 0,014 

9 268,23 0,014 

10 270,31 0,222 

11 272,06 0,111 

12 274,06 0,111 

13 275,97 0,056 

OARHH56 

8 146,59 0,105 

9 148,70 0,132 

10 150,95 0,066 

11 152,86 0,447 

12 154,83 0,145 

13 157,06 0,105 

DQBA27 

2 268,84 0,068 

3 270,59 0,250 

4 272,67 0,682 

INRA132 

1 270,53 0,206 

2 272,43 0,765 

11 291,41 0,029 
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Continuação Anexo D. 

 

Loco 
Código do 

alelo Média em pb Freq, alélica 

CP101 

2 64,91 0,135 

3 66,43 0,095 

4 69,16 0,041 

7 74,93 0,014 

8 76,01 0,500 

10 80,11 0,216 

OMHC1 

8 189,47 0,083 

10 193,64 0,226 

11 195,59 0,357 

12 197,56 0,095 

13 199,55 0,131 

15 203,20 0,107 

DQA1 

1 253,26 0,080 

8 266,36 0,102 

9 267,51 0,818 

OARCP73 

2 168,91 0,069 

4 173,60 0,014 

6 176,81 0,917 

OLADRB 

5 270,99 0,125 

7 274,69 0,338 

9 278,53 0,050 

12 284,29 0,075 

13 285,51 0,063 

14 287,55 0,088 

15 290,00 0,063 

17 293,58 0,175 

18 295,69 0,025 

BF94_1 

1 173,82 0,035 

2 175,27 0,174 

3 177,87 0,035 

4 179,77 0,093 

5 181,77 0,663 
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6.5. ANEXO E. Codificação e freqüência alélica de cada dos locos 

utilizados no segundo conjunto de análise. 

 

Loco Código do 
alelo 

Media em pb Freq, alélica 

DYA 

9 177,13 0,018 

10 178,79 0,162 

11 180,76 0,250 

12 182,68 0,099 

13 184,88 0,040 

14 186,85 0,044 

15 188,94 0,037 

16 191,68 0,015 

17 193,06 0,011 

18 195,20 0,066 

19 196,75 0,074 

20 199,18 0,096 

21 201,05 0,088 

BM1818 

3 257,88 0,236 

4 259,02 0,048 

5 261,57 0,077 

6 262,80 0,058 

8 267,34 0,154 

9 268,23 0,063 

10 270,31 0,096 

11 272,06 0,077 

12 274,06 0,058 

13 275,97 0,115 

14 277,67 0,019 

OARHH56 

8 146,59 0,031 

9 148,70 0,192 

10 150,95 0,077 

11 152,86 0,435 

12 154,83 0,112 

13 157,06 0,135 

14 158,87 0,019 
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Continuação Anexo E 

 

DQBA27 

2 269,17 0,027 

3 270,59 0,203 

4 272,67 0,313 

5 273,98 0,440 

6 275,85 0,016 

INRA132 

1 270,53 0,228 

2 272,43 0,704 

11 291,41 0,068 

CP101 

2 64,91 0,090 

3 66,43 0,070 

4 69,16 0,012 

7 74,93 0,004 

8 76,01 0,553 

9 77,48 0,057 

10 80,11 0,213 

OMHC1 

4 182,16 0,056 

8 189,47 0,049 

9 191,84 0,019 

10 193,64 0,157 

11 195,59 0,425 

12 197,56 0,116 

13 199,55 0,108 

15 203,20 0,056 

16 205,26 0,015 

DQA1 

1 253,26 0,048 

8 266,36 0,074 

9 267,51 0,856 

10 268,61 0,022 

OARCP73 

1 167,88 0,033 

2 168,91 0,084 

4 173,60 0,009 

5 175,74 0,271 

6 176,81 0,603 
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Continuação Anexo E 

 

OLADRB 

2 264,93 0,021 

5 270,99 0,075 

6 272,86 0,088 

7 274,69 0,242 

8 276,58 0,029 

9 278,53 0,046 

12 284,29 0,196 

13 285,51 0,096 

14 287,55 0,038 

15 290,00 0,088 

17 293,58 0,063 

18 295,69 0,021 

BF94 

1 173,82 0,016 

2 175,27 0,113 

3 177,87 0,027 

4 179,77 0,125 

5 181,77 0,703 

7 185,77 0,016 

 

 
 

 


