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R E S U M O

de 

de 

.vii 

alguns 

eqüino 

Com o objetivo de avaliar o polimor:fismo 

marcadores genéticos det.ect.á veis no sangue 

C�q:u..'Uô etv!Jo.,UUó) foram estudados., no presente trabalho, os 

sist..emas: albumina e 

6-:fosfogluconat.o-desidrogenase 

esterase 

<PGD) e 

do soro; 

fosfohexose-

-isomerase (PHD dos eritr-ócit..os; e o padrão de restrição

do DNA <RFLP) para sondas de seqüências ao acaso de DNA 

gen6mico de eqüinos. 

A amost.r-a foi const.i t.ui da de 9 :familias completas e 4 

familias incomplet.as <�e e progênie) de eqüinos 

Mangalar-ga Marchador-, provenientes de urna criação 

localizada em São Sebastião do Paraisa <MG),t.otalizando 27 

animais. Uma familia de pôneis da raça Shet.land foi 

incluída nas análises de DNA. 
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A de-terminação dos fenótipos de albumina e es-terase 

:foi :feita por ele-troforese em gel de amido a pH !3,4. 

eles 

Três fenótipos de albumina 

controlados por dois alelos 

foram observados, 

codominan-tes, AI
A 

sendo 

B 
e Al , 

com freqüências de 0,54 e 0,46, respectivamente para este 

estudo. 

O locus Es da esterase -também apresentou dois alelos 

codominan-tes, F e I, com :freqüências de O ,42 e O ,58, 

respectivamente. 

Apesar do reduzido tamanho da amostra, 12 animais na 

geração parental, a população se encontrou em equill brio 

de Hardy-Weinberg para esses dois loci. 

Os dois sistemas eri troei t,ários estudados, P0D e 

PHI ,mostraram-se monomórficos em ele-troforese em gel de 

amido a pH 7 ,2. 

Para o estudo de RFLP foram utilizadas sondas 

cons-ti-tuidas de fragmentos ao acaso de DNA de eqüino, 

digerido com a enzima Sau3AI. Essas sondas foram 

isoladas de banco de DNA genómico construido no vetor 

pUC19. 

Três métodos de hibridização e -três membranas de 

nylon :foram -testados com resultados signi:ficat.i vament.e 

diferentes na qualidade das hibridizaçêSes obtidas. 

Uma das sondas -testadas, a sonda pESa, detectou a 

ocorrência de dois RFLPs de 1,9 kb e 1,3 kb para a enzima 

HindIII, e dois RFLPs <4 kb e 3,2 kb) para a enzima EcoRI, 

demonstrando a utilidade das sondas de seqüências ao acaso 

na obtenção de novos marcadores genéticos. 
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S U MMA R Y 

ln order t.o evaluat.e t.he polymorphism of some blood 

genet.ic markers in equine (Equus caballus), t.he following 

syst.ems were st.udied: serum albumin, serum est.erase, red 

cell 6-phosphogluconat.e dehydrogenase (PGD) and :r-ed cell 

phosphohexose isomerase (PHD and t.he rest.l'ict.ion fragment. 

lenght. poplymorphism CRFLP) for random equine DNA sequence 

probes. 

The sample was composed of 9 complete and 4 

incornplet.e (mot.her and of'f'spring) horse families of t.he 

Mangalarga Marchador breed,f'rom one f'arm in São Sebastião 

do Parai so (Minas Gerais St.at.e),in a t.ot.al of' 27 animals. 

One farnily of' t.he Shet.land pony breed was included in t.he 

DNA analysis. 

The albumin and est.erase phenot.ypes were det.ermined 

by st.arch gel elect.rophoresis at. pH 5.4. 



two 

Three alburnin phenot.ypes 

codominant alleles, AI
A 

and 

wer-e 

Al
b

, 

found, 

wit.h 

cont.r-olled 

fr-equencies 

X 

by 

of 

0.54 and 0.46, r-espct.ively for- t.his st.udy. 

Two codominant. alleles we:re also det.ect.ed in t.he 

est.erase locus Es, alleles F and I, wit.h :fr-equencies o:f 

0.42 and 0.58, :r-espect.ively. 

Despit.e t.he small sample size, only 12 animais in t.he 

pa:r-ent.al gene:r-at.ion, t.he populat.ion was in Ha:r-dy-Weinber-g 

equilib:r-ium :for- t.hese t.wo loci. 

The t.wo :red cell syst.ems studied, PGD and PHI, wer-e 

det.e:r-mined by st.arch gel elect.rophoresis at pH 7.2, and 

showed t.o be monomor-phic in t.he sample. 

For- t.he RFLP st.udy, :r-andom sequences o:f equine DNA 

Sau3AI digest.s wer-e used as pr-obes.These p:r-obes were 

isolat.ed t'rom genomic DNA lib:rar-y cloned in the vect.or 

pUC19. 

Th:r-ee hyb:r-idizat.ion met.hods and t.hree nylon membranes 

we:r-e t.est.ed. Significant. di:fer-ences in t.he result.ing 

quali t.y o:f hyb:r-idizat.ions were found among t.hem. 

Two RFLPs o:f 1.9 kb and 1.3 kb :for- HindIII digest.s, 

and t.wo ot.he:r-s (4 kb and 3.2 kb) :for EcoRI digest.s were 

det.ect.ed by one of t.he probes, pESs. 

These r-esult.s indicat.e t.he use:fulness o:f :r-andom 

sequence probes in t.he det.ect.ion o:f new genet.ic ma:r-ke:r-s. 
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1. INTRODUCÃO

Existem dificuldades na avaliação e seleção de 

animais devido a limitações exper-imentais e ao fato de os 

car-acter-es economicamente impor-t.antes serem poligênicos. 

Apesar- do desenvolvimento de métodos de melhor-amento 

par-a esta finalidade, o tempo despendido na avaliação é 

muit.o longo, e a seleção de bons produt.os tor-na-se difl cil, 

assim como a identificação de par-ticular-idades genotl picas 

com a devida antecipação. 

O estudo de mar-cador-es genéticos polimór-ficos tem 

encontr-ado ampla aplicação em melhoramento animal, com a 

avaliação 

car-acteres 

de loci polimór-f"icos cor-r-elacionados 

quant.it.at.ivos, possibili t.ando simplificar-

a 

os 

t.r-abalhos e r-eduzir o tempo de avaliação experiment.al dos 

animais e, também, como método de car-acter-ização de 

linhagens ou r-aças. 

o desenvolvimento da biotecnologia aplicada à 

reprodução exige a ut.ilizaçâ'.o desses mar-cadores como 

inst.r-urnento de identificação individual e verificação de 

par-ent.esco. 

At.é r-ecentement.e, os marcador-es genét.icos mais 

est.udados er-am os sist.emas polimórficos de prot.el nas, 

t.ambém denominados mar-c.ador-es bioqul micos. o 

polimorfismo de pr-otel nas é devido a var-iaçí:Ses da 
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sequência de aminoácidos nas cadeias polipepti dicas que 

:resultam em diferenças na carga elét:rica das p:rotei nas, de. 

t.al modo que, quando subrnet.idas a um campo elétrico, 

migram com velocidades diferentes. 

Esses marcadores apresentam um modo de herança 

simples, geralmente uma sé:rie de alelos codominantes, e 

influência ambiental muito baixa ou ausente. 

Entretanto, a variabilidade genética dos marcadores 

bioqui micos é limitada, prevalescendo, nos sistemas 

descritos em animais, a p:resença de duas formas alélicas. 

Uma nova classe de polimorfismo genético tem sido 

descrita, o polimorfismo de f":ragmentos de restrição de DNA 

<RFLPs), com caracterist.icas bastante favo:ráveis à análise 

genét.ica, ent:re elas, a ausência de dominância, p:resença 

de múlt.iplas fo:rrnas alélicas, e po:r se ap:resent.a:rem 

dist.:ribui dos ao longo de t.odo o genoma. 

O polimo:rfismo dos f:ragment.os de :rest.:rição oco:r:re 

pela t.:roca de bases no DNA, abolindo si t.ios de :restrição 

ou criando novos si tios para uma enzima em pa:rt.icular. 

As deleçeles 

podem alt.e:rar os 

ou t.:ransposiç�es de 

pad:rões de :restrição 

enzima simult.aneament.e. 

o 

função 

g:rau de 

do núme:ro 

polimo:rf"ismo pode se:r 

de mut.açeíes neut.r-as, 

p:rovocam alter-aç5es no produto gênico. 

longas sequências 

de mais de uma 

muito elevado 

ou seja, que 

em 

não 

Além de sua utilidade como marcadores bioqui micos, o 

estudo de RFLPs tem conduzido à clonagem de sequências 
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gênicas especificas, 

doenças hereditárias, 

molecular-. 

e sua aplicação no diagnóstico de 

bem como no estudo de evolução 

Mui to pouco se sabe sobre o genoma do cavalo 

Manga.la.rga Marchador. Devido ao grande crescimento dessa

raça nacional, surgiu o interesse de estudá-la 

geneticamente a fim de se conhecer o grau de polimorfismo, 

bem como a utilidade desses marcadores em programas de 

melhoramento. 

No presente 

foram estudadas 

eqüinos. 

trabalho as duas classes 

em alguns representant.es 

de marcadores 

dessa raça de 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Marcadores Bioqui micos 

2.1.1. Considerações Gerais 

O estudo do polimorfismo de protei nas tornou-se 

possi vel com o desenvolvimento das técnicas de 

eletroforese de zona na década de 50. 

A técnica consiste na separação de moléculas 

eletricamente carregadas através de um meio suporte, sob a 

influência de um campo elétrico unidirecional. Sob tais 

condições, cada ion migra em direção ao polo de carga 

oposta. 

As proteinas são anf'ólitos, podendo 

liquida positiva ou negativa segundo o 

utilizado no meio suporte. 

adquirir carga 

pH do tampão 

A velocidade de 

liquida da molécula e 

dependente do tamanho 

migração é função da carga elétrica 

da filtração molecular, sendo esta 

e conformação da molécula e das 

dimensões da malha do meio suporte. 

Um suporte amplamente utilizado na análise de 

proteinas: plasmáticas é o gel de amido, int.roduzido por 

SMITHIES {19!5!5), devido ao tamanho dos poros da malha 

desse suporte ser semelhant.e ao t.amanho das prot.ei nas em 

quest.ão. 
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A t.ravés das t.écnicas de elet.roforese, verificou-se a 

existência de variabilidade genét.ica para diversos 

sist.emas de prot.ei nas. Tal variabilidade é decorrente de 

pequenas substit.uiçí:Ses de aminoácidos, causando alteração 

na carga elét.rica liquida das protei nas. Desta :forma, 

apenas um pequeno número de mut.açí:Ses, aquelas que envolvem 

substit.uições de aminoácios de cargas diferent.es, result.am 

na alt.eração da mobilidade eletroforét.ica. 

As alt.erações de tamanho e conformação, devidas à 

adição ou deleção de aminoácidos, podem ou não ser 

det.ect.adas em função da ext.ens�o da alteração envolvida. 

Entret.ant.o, apesar das limi t.açí:Ses dest.a técnica em 

detect.ar variabilidade, o número de sistemas polimór:ficos 

descri t.os em animais é bast.ant.e elevado. 

Tal 

revisão 

sist.emas 

número pode 

de Me DERMID 

polimórficos 

ser visualizado no t.rabalho de 

et alii (1975) onde mais de 40 

de enzimas, present.es nos 

erit.rócitos de mamifer-os e aves, são descr-it.os. 

As variantes eletrofor-ét.icas de uma pr-ot.ei na são 

her-dadas de maneir-a mendeliana simples 

ger-al, apr-esentam alelos codominantes, 

bast.ant.e :favorável à análise genét.ica. 

e, de um modo 

caract.er-1 stica essa 

Essa classe de marcadores genéticos t.em encontr-ado 

aplicação em diversas áreas t.ais como a análise de 

parent.esco <STORMONT & SUZUKI, 1965; CHAKRABORTY et alii, 

1988) e const.rução de mapas de ligação. 

O trabalho de mapeamento genét.ico em animais de 

int.eresse econômico t.em sido estimulado pela possibilidade 
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de aplicação na seleção de caracteres de produção e, 

especialmente, na seleção contra determinada doença. 

Além disso, a construção de mapas 

apresenta interesse no aspecto evolutivo, 

de ligação 

através do 

estudo comparativo dos grupos de ligação em diferentes 

escalas da evolução. 

O primeiro . grupo de ligação autossómico para genes 

marcadores do cavalo foi descrito por SANDBERG {1974} 

compreendendo o grupo sangui neo K e o locus da 6-fosfoglu

conato-desidrogenase <PGD}. A partir de então, outros 

grupos de ligação têm sido descritos. O grupo de ligação 

II compreende: a albumina do soro <AD e o locus tobiano 

<To} para coloração da pelagem <TROMMERSHAUSEN-SMITH, 

1978}; o 

<SANDBERG 

locus Gc 

& JUNEJA, 

da. proteina ligadora de 

1978; WEITKAMP & ALLEN, 

vitamina 

1979}; 

D 

o 

locus Es da: esterase do so:r-o e os loci para coloração da 

pelagem chestnut {e} e roan <Rn} <ANDERSSON & SANDBERG, 

1982}; 

<GOTm> 

a oxaloacetato-glutamato-transaminase 

<ANDERSSON et alii, 1983b}; e

haptoglobina <Hp} <WEITKAMP et alii, 1985). 

o 

mi tocondrial 

locus da 

A fosfohexose-isome:r-ase <PHI} encont:r-a-se no g:r-upo de 

ligação IV junto à· p:r-otei na· XK do so:r-o <ANDERSSON et alii,

1983a} 

. Uma :r-evisão detalhada dos g:r-upos de ligação do cavalo 

foi :r-ealizada por SANDBERG 8:: ANDERSSON (1984). 

A associação ent.re rnar-cado:res genéticos e. caracte:r-es 

quantitativos em animais foi intensivamente estudada 

<BRILES & Ai:.,LAN, 1961; NEIMANN-S0RENSEN & ROBERTSON, 

1961). A existência de cor-r-elação entl'e unr locus 
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marcador e um car-á ter quant.i t.at.i vo pode ser resultado, 

t.ant.o de efeito pleiotr-6pico,quanto de desequilibrio de 

ligação ent.:re o locus lna2'cador e um ou mais loci que 

afetam o car-áter quantitat.ivo. Os exemplos mais 

importantes de 

económico são: 

complexo de 

resistência à 

BRILES et alii, 

halotano que 

tais cor:relaçêSes em animais de interesse 

zi. 
a} a associação entre o haplótipo B do 

histocompatibilidade de galinhas e a 

doença de Mar-ek <HANSEN et alii, 1967; 

1977}; b) e, a ligação entre o locus

car-acte:res pr-odut.i vos e 

reprodutivos em 

influencia 

suinos, e cinco loci de marcadores 

bioqui micos <ANDRESEN & JENSEN, 1977; RASMUSEN, 1981). 

Em eqüinos existem evidências de cor-relação ent.re o 

locus Es de esterase do soro e a performance em corridas 

<ANDERSSON et alii, 1987). Apesar dos autor-es terem 

encontrado urna associação bastante for-te entre esses 

caracter-es, a interpretação de tais r-esultados deve ser 

cautelosa devido à complexidade do caráter perfor-rnance. 

Uma melhor compreensão poderia ser atingida se analisados 

os f"at.ores envolvidos no car-áter e o possi vel papel 

fisiológico da esterase. 

Os marcador-es bioqui micos do sangue t.ambém tem sido 

utilizados na avaliação da variabilidade pr-esente dentro 

de r-aças e populações animais, por serem muito mais 

facilmente definidos do que os caracteres de morfologia, 

possibilitando o cálculo de parâmetros genéticos corno o 

coeficiente de endogamia, grau de heterozigozidade e 

estimativas de distâncias genéticas. 

Tais parâmetros apresentam especial interesse para o 

estudo de espécies e sub-espécies selvagens mantidas em 

coleções fechadas <BOWLING & RYDER, 1987). 
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A utilização generalizada de técnicas de reprodução 

como a inseminação artificial e transferência de embriões, 

prática particula:rmente comum à criação de bovinos, tem 

contribui do par-a a for-mação de sub r-aças dentr-o das r-aças 

existentes <BOUQUET et alii, 1987). 

A difer-enciação genética entr-e sub-populações 

geográficas de raças de cavalos pode ser visualizada no 

trab_alho de PODLIACHOUK et alii (197!D. 

COTHRAN et 

genética entre 

alii (1987), 

cavalos 

estudando 

de trote 

a semelhança 

e cavalos 

marchadores, dentro da raça American Standardbred, 

encont:r-ar-am g:r-au de semelhança compar-á vel ao obse:r-vado 

entre duas :r-aças, apesa:r- de os dois tipos de andadura 

se:r-em admitidos dent:r-o da raça American Standardb:r-ed. 

BOWLING & CLARK {1985) avaliaram a est:r-utura e 

inter-relações de sete 

Estados Unidos atr-avés 

p:r-otei nas. 

raças 

de 

de cavalos mantidas 

sistemas polimórficos 

nos 

de 

Estimativas de frequências gênicas para esses 

marcadores, em diversas raças e populações de cavalos, são 

encontradas na literatura <PODLIACHOUK et alii, 1975; 

KAMINSKI et alii, 1976). 

2.1.2. Polimorfismo da Albumina 

A albumina constitui um dos p:r-incipais componentes 

p:r-otêicos do plasma de um animal adulto, sendo sintetizada 

no fi gado. :e: uma protei na globular com peso molecular 

entre 65.000 e 70.000 dalt.ons, constituida de uma única 

cadeia polipepti dica. Suas funções fisiológicas incluem o 
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tl"anspo:rte de pequenas moléculas através do plasma e a 

manutenção da pressão osmótica nos capilares ( MONTGOMERY 

et aZii,1983). 

O polimorfismo da albumina do soro de eqüinos foi 

inicialmente descrito po:r STORMONT & SUZUKI (1963). Três 

fenótipos foram observados pol' esses autores, fenótipos A, 

AB e B, controlados por um par de ale los codominantes 

denominados a A e a 9. 

dois 

Al
s . 

Em 1965, BRAEND & EFREMOV confirmam a existência dos 

alelos de albumina e sugel'em a nomenclatura AlF 
e

Um terceiro alelo codominante, alelo I, de 

distribuição rara, foi observado po:r SANDBERG <1972) na 

raça Swedish T:rotte:r. Não existem 

existência de alelo nulo, ou seja, que 

ausência de produção de albumina em eqüinos. 

referências 

determine a 

à 

A nomenclatura adotada internacionalmente para as 

duas variantes principais da albumina é Al-A e Al-B, e o 

método de :referência para determinação destas é o método 

· de GAHNE (1966).

Estudos de segregação demonstl'aram a ocorrência de 

desvios da segregação 1:1 para os alelos de albumina em 

determinadas raças de eqüinos (BO\rlLING & CLARK, 1988). O 

excesso de het.er-ozigot.os obsel"vado ent.re os produtos do 

sexo masculino de cr-uzamentos Al-AB <o;,i ) X Al-A (�) pode 

ser- explicado pela ocorr-ência de genes determinando morte 

fetal em estágios iniciais do desenvolvimento, localizados 

em segmentos cr-omossômicos adjacentes. o efeito 
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diferencial de acordo com o sexo t.em sido :relat.ado em 

algumas si nd:romes humanas. 

Considera-se pouco provável que a 

desvios de segregação seja :result.ant.e da 

ale los de albumina, uma vez que t.ais 

observados em linhagens pat.ernas 

:rest.:ringindo-se a uma :raça de eqüinos 

St.anda:rdb:red. 

oco:r:rência de 

ação di:ret.a dos 

desvios foram 

especificas, 

a Ame:rican 

Distorções na t.:ransmissão de genes ma:rcado:res 

foram t.ambém observadas po:r WEITKAMP et alii {1988). 

2.1.3. Polimorfismo da Est.e:rase do So:ro 

As est.erases :rep:resent.am uma população de enzimas 

bast.ant.e het.e:rogênea, cuja ca:ract.e:rist.ica comum é a 

capacidade de hid:rolisa:r ést.e:res orgânicos. 

Múlt.iplas zonas de at.ividade de est.e:rase foram 

demonst.:radas no plasma de eqüinos <KAMINSKI & GAJOS, 1964; 

OKI et alii, 1964). 

A p:rimei:ra :referência à oco:r:rência de variações 

individuais de est.e:rase em cavalos foi o t.:rabalho de GAHNE 

{1966). 

Esse aut.o:r ident.ificou 4 alelos no locus Es 

car-boxilest.erase <E.C. 3.1.1.1.) sendo 3 

codominant.es, alelos F, I e S, e um alelo :recessivo, 

O, det.e:rminando ausência de at.ividade enzimát.ica. 

de 

alelos 

alelo 

Em 1972, SCOTT descr-eve a oco:r:rência de mais dois 

alelos denominados 0 e H. Encont.:ram-se desc:rit.os em 
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lite:ratur-a 11 alelos para o locus Es (OURAGH, 1987) sendo 

este o segundo sistema mais polimó:r:fico de marcado:res 

bioqui micos do sangue do cavalo, junto à t:ransfe:r:rina 

sé:rica que também ap:resenta 11 alelos descl'itos. 

2.1.4. Sistema 6 - Fosfogluconato - desid:rogenase (PGD) 

A enzima 6 fosfogluconato desid:rogenase (EC 

1.1.1.44) cataliza a descarboxilação oxidativa da molécula 

6 fosfogluconato a :ribulose 6 fosfato. E; 

uma enzima dimé:rica ap:resentando o pad:rão

caracte:rist.ico de 3 bandas no het.el'ozigoto. 

O polimorfismo de PGD tem sido desc:ri to em humanos 

<FILDES & PARR, 1963), suínos <SAISON & GIBLET, 1969) e 

cavalos (OP'T HOF & OSTERHOFF, 1973), assim como em 

algumas out.:ras espécies domésticas e selvagens. Em 

bovinos e ovinos a enzima tem se mostl'ado monomó:rfica. 

A variação no locus da PGD é cont:rolada pol' alelos 

autossómicos codominantes em todas as espécies estudadas, 

à exceção de Dr-osophila melano€aster-, na qual o loc� para 

PQD se encontl'a no cromossomo X <YOUNG, 1966). 

Em eqüinos são conhecidos 3 alelos, D, F e S, sendo o 

alelo F p:redominante nas l'aças estudadas (SANDBERG & 

BENGTSSON, 1972; OP'T HOF & OSTERHOFF, 1973). 

2.1.5. Sistema Fosfohexose - isome:rase (PHD 

A enzima fosfohexose-isomel'ase (EC 5.3.1.9), também 

denominada f"osf"oglucose-isomerase (PGI) e glucose-

-f'osf'ato-isomerase <GPD, que cataliza a conversão 

:revel'si vel da glucose-6-f"osfato a f:rutose-6-f'osfato, é urna 

enzima dimél'ica. 
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A ocorrência de polimorf"ismo genético para esta 

enzima em eqüinos foi inicialmente desc:r-ita por SANDBERG 

<1973) e BENGTSSON & SANDBERG (1973). Os seis f"enótipos 

encont:r-ados por- esses auto:r-es são cont:r-olados por- 3 alelos 

codominantes, PhiF , Phi :r, Phis , sendo o alelo Phi :r o de

maior f:r-equência nas :r-aças estudadas. BOWLING & WICTUM 

(1988) ap:r-esentam evidências de um quarto alelo, de taxa 

de migração intemediá:r-ia aos alelos S e I, denominado 

alelo L. 

2.2. Polimorfismo de restrição do DNA 

O primeiro passo para a análise de :r-estrição do DNA 

f'oi a descoberta das endonucleases de restrição <ARBER, 

1965). Essas enzimas fazem parte do sistema de rest:r-ição 

modificação dos organismos procariotos, onde o DNA da 

célula é marcado com metilaçí:Ses especificas, através da 

ação das metilases. Tais rnetilaçí:Ses p:r-otegem o DNA da ação 

das endonucleases, que clivam a molécula quando esta não 

ap:r-esenta as metilaçí:Ses especi f"icas. Esse mecanismo 

p:r-otege a célula contra a invasão de DNA exógeno. 

Entretanto, apesar de todas as endonucleases de 

restrição reconhecerem sequências especi f'icas de DNA, a 

clivagem pode se dar em pontos especif"icos ou ao acaso. 

Somente com a descaber-ta de um grupo de enzimas capaz de 

clivar o DNA em si tios especificas, denominado classe II 

das endonucleases de :r-estrição, a análise de restrição do 

DNA tornou-se possi vel <KELLY & SMITH, 1970; 

WILCOX, 1970). 

SMITH & 

Estudos subseqüentes :r-evelaram a existência de 

impo:rtante polimorfismo no pad.:rão de :restrição do DNA, 
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denominado polimo:rfismo de f:ragment.os de :rest.:rição ou 

RFLPs. 

A p:rimei:ra :refe:rência ao uso de RFLPs como 

inst:rumento de análise genética dat.a de 1974, com os 

t:rabalhos de GRODZICKER et alii sob:re a ident.i:ficação de 

mutaç�es tempe:ratu:ra - sensiveis em adenovi:rus. 

A pa:rti:r dessa data, dife:rentes métodos fo:ram 

desenvolvidos para o estudo de RFLPs como uma nova classe 

de ma:rcado:res genéticos (SOLOMON & BODMER , 1979; 

& SKOLNICK, 1980). 

BISHOP 

Os p:rinci pios básicos utilizados no estudo do 

polimo:rfismo de :rest:rição <RFLPs) são: clivagem do DNA 

com enzimas de :rest.:rição, e hib:ridização dos f:ragmentos 

obtidos com sondas molecul.a:res adequadas. 

O núme:ro de co:rtes efetuados por- uma deter-minada 

enzima é função do núme:ro de si tios de :reconhecimento 

p:resent.es ao longo da molécula de DNA. 

Os f:ragmentos de DNA assim fo:rmados podem se:r 

sepa:rados at.:ravés de elet.:rofo:rese em gel de agarose, uma 

vez que os f:ragmentos meno:res mig:ram mais :rapidamente 

at:ravés dos po:ros do gel do que os f:ragmentos maio:res. 

Esses f:ragrnentos são t.:ransfe:ridos para filt:ro de 

nit:rocelulose (SOUTHERN, 1975) e, mais :recentemente, para 

memb:ranas de nylon, e r-evelados com o auxilio de urna sonda 

di t.i 1
32

p I ub t.â i mar-cada com isótopos r-a a vos ou com s s nc as 

c:romogênicas. 

As sondas podem se:r constitui das de sequências 

codificado:ras <genes), de gr-ande utilidade em medicina no 
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diagnóstico p:ré-natal de doenças he:reditá:rias <GIANNI et 

alli, 1983; JEFFREYS, 1986) e pa:ra a const:rução de mapas 

de ligação <BECKMANN & SOLLER, 1983; BURR et alli, 1983). 

Pode-se t.ambém utilizar- sequências de genoma ao acaso. 

Nessa situação, os f:ragment.os :revelados pela sonda não 

:rep:resentam necessa:riament.e genes. 

O polimo:rfismo dos fragment.os de 

pela troca de bases no DNA, abolindo 

si tios pa:ra uma enzima pa:rt.icula:r. 

As deleções 

podem alt.e:ra:r os 

ou t.ransposições de 

padrões de restrição 

enzima simult.aneament.e. 

rest:rição ocor:re 

ou c:riando novos 

longas sequências 

de mais de uma 

O grau de polimorfismo pode se:r mui t.o elevado em 

função do número de mut.açe5es neut.:ras, ou seja, que não 

provocam alt.e:rações no produt.o gênico. 

A análise de RFLPs visando estudos de paternidade 

necessita de sondas que per-mi t.am revelar- um g:rande núme:ro 

de f"ragment.os. Tais sondas puderam ser const:rui das a 

pa:rt.i:r da descobe:rt.a da maio:r causa de polimorfismo do 

DNA: as sequências "minissat.élit.es". 

Tais sequências ca:ract.erizam-se po:r repet.ições em 

"t.andem" de uma pequena sequência de bases, e const.it.uem 

int.rons dist.:ribui dos pelo genoma de animais <PETIT & 

AUDEVAL - GERARD, 1988). 

DNA 

O alto grau de 

hiper-va:riá vel, é 

polimo:rfismo, 

o:riginado por 

número de repet.içe5es, como :resultado 

também conhecido como 

alt.e:raçeses alélicas do 

do deslocament.o do 
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DNA durante a replicação, e/ou permuta desigual. 

Segundo JEFFREYS {1986) a sequência "core" do DNA 

minissatélite pode funcionar como sinal de recombinação. 

Tal afirmação encontra sustentação na semelhança dessa 

sequência com outros conhecidos "hotspots" de 

recombinação, o do gene E/'1 Classe II do complexo de 

histocompat.ibilidade de camundongos <STEINMETZ et alii, 

1986) e a sequência Chi de E.coli {SMITH et alii, 1981). 

Devido ao 

obtidos com 

praticamente 

1985). 

grau de polimorfismo, 

sondas de sequências 

indivi duos-especi ficas 

2.3. A raça Mangalarga Marchador 

os padreSes de 

minissatéli te 

<JEFFREYS et 

DNA 

são 

alii, 

A raça de eqüinos Mangalarga Marchador surgiu no sul 

do estado de Minas Gerais. Resultante do cruzamento de 

alguns animais da raça Alter com animais sem :raça definida 

existentes na :região <BECK, 1989), teve seu p:rimei:ro 

:regist:ro em 1812 com o nascimento do cavalo Fortuna. 

A :raça vem sendo selecionada desde sua origem para 

resist..ência, :rusticidade e andamento cómodo, mais 

part..icularmente o andamento marchado, caract..erizado pelo 

t:ri plice apoio dos membros du:rant.e a rna:rcha <RIBEIRO, 

1988). 

Alguns autores adrni tem a int:rogr-essão espor-ádica de 

animais das raças Ãr-abe, Pu:ro Sangue Inglês, Andaluz e 

algumas r-aças americanas na f"oI"mação da r-aça MangalaI"ga 

<TORRES, 1947). 
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3. MATERIAL E METODOS

3.1. MATERIAL 

3.1.1. ANIMAIS 

Os animais estudados são eqüinos da raça Mangalar-ga 

Marchador- provenientes do Haras Catuai , localizado em São 

Sebastião do Par-ai so (MG), de propriedade de C.F. L tda. 

Foram utilizadas 9 :familias completas, resultantes do 

acasalamento de 7 :fêmeas e 3 machos, produzindo 1 ou 2 

progênies por- combinação macho-fêmea, e 4 :familias 

incompletas (mãe e pr-ogênie) , totalizando 27 animais,para 

o estudo de marcadores bioqui micos. Este estudo foi 

conduzido no Labor-atório de Genét.ica de Leveduras da 

ESALQ/USP. 

Para o estudo do polimorfismo de DNA :foram utilizadas 

duas :familias da amostra anterior, constitui das de uma 

:fêmea, acasalada com dois machos, produzindo um :filho do 

sexo masculino no primeiro cruzamento e duas :filhas no 

segundo cruzamento. Nessa análise incluiu-se uma :familia 

de pôneis da raça Shetland composta por macho, :fêmea e 

produto do sexo masculino, obtida na Uni ve:rsidade de 

Guelph (Canadá). A análise de 

Laboratório de Biologia Molecular-

(Ontário,Canadá) 

Haj-Ahmad. 

sob orientação 

DNA 

da 

do 

:foi :realizada no 

Brock 

Prof. 

Univer-sity 

Dr. Youse:f 



3.1.2. Soluções para coleta e conservação de sangue 

3.1.2.1. Solução de glice:rol 

Ci t.rato t.ripotássico 

Fosfato de sódio monoácido 

Fosfato de sódio diácido 

Glicerol 

Água destilada 

3.1.2.2. Solução anticoagulante 

EDTA 

Água destilada 

3.1.2.3. Solução salina 

Cloreto de sódio 

Água destilada 

3.1.3. Soluções para elet.rof'orese 

3.1.3.1. Tampão Acetato pH 5,4 

Acetato de sódio 

EDTA 

19,4 g 

2,8 g 

3,1 g 

200 ml 

300 ml 

2 g 

100 ml 

9,2 g 

1000 ml 

0,125 M 

8,5 mM 
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O pH da solução é ajustado com ácido acético glacial 

antes de se complet.ar o volume. 

3.1.3.2. Tampão Fosfat.o pH 7 ,2 

O ,2M Fosfato de sódio monobásico 

O ,2M Fosfato de sódio dibásico 

298,2 ml 

701,76 ml 



3.1.3.3. Tampão Tris:-acetato 

Tris 

EDTA 

40 mM 

50 mM 

O ph 8,0 é ajustado com ácido acético glacial. 

3.1.3.4. Tampão da amostra 

Glicerol 

Azul de Bromof'enol 

3.1.4. SoluçeSes para coloração de protei nas 

3.1.4.1. Solução de amido black 

Amido black 10B 

Ãcido acético 

Metanol 

Ãgua destilada 

3.1.4.2. Solução de descolo:r-ação 

Solução acima sem amido black 

3.1.5. Soluções: para colo:r-aç�o de enzimas 

3.1.5.1. Tampão Maleato pH 6,5 

EDTA 

T:r-is 

Ãcido má.lico 

Clo:r-eto de magnésio 

50% (p/v) 

0,25% (p/v) 

1 g 

90 ml 

450 ml 

450 ml 

10 mM 

100 mM 

100 mM 

10 mM 

Ajusta-se o pH com bidr-óxido de sódio 10 N. 
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3.1.5.2. Tris 0,3 M pH 8,0 

Ajust.a-se o pH com ácido clorídrico 0,1 M. 

3.1.6. Soluçê5es para preparação de DNA genómic_o 

3.1.6.1. Solução de hemólise 

Tris 

Cloret.o de sódio 

Cloret.o de magnésio 

10 mM 

10 mM 

5 mM 

Ajust.a-se o pH para 7 ,6 com ácido clori drice 1 N. 

3.1.6.2. Tamp�o de lise 

Tris 

EDTA 

SDS 

10 mM 

10 mM 

0,5% 

O pH é ajust.ado para 7 ,4 com ácido clori drice 1 N. 

3.1.6.3. Solução de Pronase 

Tris 

Pr-onase <Sigma p691) 

10 mM pH 7,5 

5 mg/ml 
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A soluç�o é incubada a 56°C por 15 minut.os e a 37°C 

por- 1 hor-a, e conservada a -20°C. 



3.1.6.4. Tampão TE 

Tris 

EDTA 

10 mM 

1 mM 

O pH 7 ,5 é ajustado com ácido clori drico 1 N. 
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3.1.7. Soluções e meios de cultl.ll'a para crescimento, 

transformação e seleção de bactérias 

3.1.7 .1. Tampão de transformação 

Cloreto de cálcio 

Tris HCL 

75 mM 

5 mM 

Se necessário, ajusta-se o pH para 7 ,6 com ácido 

clori drico 1 N. 

3.1.7.2. Luria Broth liquido 

Triptona 

Extrato de levedur-a 

Cloreto de sódio 

1% 

0,5% 

1% 

Ajusta-se o pH para 7,5 com hidróxido de sódio 1 N. 

3.1.7.3. Luria Broth ágar 

Adiciona-se à solução anterior 2% de ágar. 

3.1.7.4. Meio seletivo 

Meio de cultur-a Llll'ia Broth ágar suplementado com 



ampicilina na concent.r-ação de 50 µg/ml. 

O meio é dist.ribuido em placas de pet.ri. 

secagem dessas, adiciona-se 30 µl de solução de X-gal. 

3.1.7.5. Solução de X-gal 
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Após a 

X-gal (5 - Br-omo - 4 - Clor-o - 3 - indolyl - (3 - D -

galactoside). 20 mg 

N,N - dimetil for-mamida 1 ml 

A solução é pr-epar-ada em r-ecipiente de vidr-o ou 

polipr-opileno e estocada a -20 °C em fr-asco escur-o. 

3.1.7.6. Meio S.O.C. 

Tr-iptona 

Ext.rat.o de levedur-a 

Clor-eto de sódio 

Clor-eto de potássio 

Clor-et.o de magnésio 

Sulfato de magnésio 

Glicose 

3.1.8. Soluções par-a isolamento de DNA plasmidial 

3.1.8.1. Solução de lisozima 

Glucose 

EDTA 

Tr-is 

pH 8,0 

2% 

0,5% 

10 mM 

2,5 mM 

10 mM 

10 mM 

20 mM 

50 mM 

10 mM 

25 mM 
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Adiciona-se lisozima na concentl'ação de 2 mg/ml na 

hol'a de usa!'. 

3.1.8.2. Acetato de sódio 3 M 

Acetato de sódio 3 M 

Ácido acético glacial suficiente par-a se obtel' 

pH 4,8 

3.1.8.3. Solução de SDS alcalino 

NaOH 4 N 

SDS 20% 

Água destilada 

A solução é pI'eparada na hol'a de usai'. 

3.1.9. Soluções par-a Southe:rn Blot 

3.1.9.1. Solução desnaturante 

Clol'eto de sódio 

Hidróxido de sódio 

3.1.9.2. Solução neutl'alizante 

T:r-is HCL 

Cloreto de sódio 

pH 8,0 

0,5 m1 

0,5 ml 

9,0 ml 

1,5 M 

0,5 M 

1 M 

1,5 M 



3.1.9 .3. 20X SSC 

Cloreto de sódio 

Ci trato de sódio 

pH 7 ,O ajustado com NaOH 1 N 

3 M 

0,3 M 
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A solução vinte vezes concentrada é mantida como 

estoque para as soluções 10X SSC; 6X SSC e 2X SSC, que 

são obtidas pela diluição apropriada da solução estoque. 

3.1.10. Soluções de hibridização 

3.1.10.1. Solução de pré-hibridização A 

5X SSC 

Solução de Denhardt 5X concentrada 

ssp DNA 250 µg/ml 

Tris HCL 50 mM pH 7 ,5 

Dextrana sul�ato 10% 

3.1.10.2. Solução de hibridização A 

5X SSC 

Solução de Denhardt 5X concentrada 

ssp DNA 100 µg/ml 

Dextrana s�ato 10% 

Tris 20 mM pH 7 ,5 

3.1.10.3. Solução de pr-é-hibridização B 

5X SSC 

Solução de Denhardt 5X concentrada 

SDS 1% 

Dextrana s�ato 10% 



3.1.10.4. Solução de hibr,idização B 

Solução acima suplementada 

concentração de 20 µg/rnl. 

3.1.10.5. Solução de hibr,idização C 

Fosfat.o de sódio 

Albumina bovina (f"r,ação V) 

SDS 

ssp DNA 

com ssp DNA 

50 mM 

1% 

7% 

100 µg/rnl 
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na 

O tampão :fosfat.o de sódio é obt.ido pela mistur,a de 

5,7 ml de Na HPO 1 M e 4,3 ml de NaH PO 
2 4 2 4 

10 ml de tampão. 

3.1.10.6. Soluçê':íes estoque par,a as 

hibridização 

3.1.10.6.1. Solução de Denhal"dt 50X concent.rada 

Ficoll 

Poli vinilpir,r,olidona 

Albumina Bovina (fr,ação V) 

1 M par,a cada 

soluçê':íes 

1% p/v 

1% p/v 

1% p/v 

de 

A solução é ester,ilizada por- filt.r,agem a 0,20 µ. 

Conserva-se a solução a -20°C. 

3.1.10.6.2. DNA de espe:rma de salmão (ssp DNA) 

sspDNA 10 mg/rnl de água dest.ilada 

O DNA é :fragmentado por ação mecânica atr,avés de 

suscessivas passagens por, ser,inga. A solução é

aliquot.ada e conse:rvada a -20°C. 
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3.2. METODOS 

3.2.1. Coleta de sangue 

As amost.r-as de sangue for-am coletadas em sel'ingas 

desca!'t.á veis de 20 ml, contendo ant.icoagulante (3.1.2.2) 

na p:r-opol'ção de 1 got.a de solução pol' mililitl'o de sangue 

coletado, e tl'ansport.adas em l'ecipiente gelado par-a o 

Laborat.ól'io de Genética de LevedUI"as da ESALQ, em 

Pil'acicaba <SP). 

No laborat.ório, as amost.ras foram cent.rifugadas a 800 

I'pm ,em cent.ri fuga Excelsa Baby, por 10 minut.os pa!'a 

sediment.ação das células. O plasma :foi aspirado com 

auxilia de pipet.as Pasteur, colocado em tubos plást.icos de 

1,5 ml, ident.ificado e conse:rvado a -4°C. 

As células :foram lavadas três vezes em solução salina 

O ,92% e :ressuspensas em igual volume de solução de 

glicerol (3.1.2.1). A suspensão de erit.rócit.os obt.ida 

foi t.ransferida par-a t.ubos plást.icos de 1,5 

ml,ident.ificada e conservada a -4°C. 

3.2.2. Hidrólise de amido 

O amido ut.ilizado na prepar-ação dos géis foi obtido 

pol' hidrólise ácida de fécula de bat.at.a at.:ravés do mét.odo 

de BRAEND (1970) modificado: 600 g de :fécula de bat.at.a 

:foram suspensas em 1200 ml de acet.ona e 12 ml de ácido 



cloridrico a uma temperatura de 39°C, e 

repouso por 45 minutos. Após esse tempo, 

interrompida pela adição de acet.at.o de 

Terminada a hidrólise o amido foi lavado em 
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deixadas em 

a reação foi 

sódio 1 M.

funil Büchner 

com 40 litros de água destilada para cada 3 Kg de amido. 

3.2.3. Mét..odos elet..roforéticos para protei nas 

3.2.3.1. Albumina e esterase 

A caract..erização das albuminas foi feita segundo o 

método de GAHNE (1966), por eletroforese horizontal em gel 

de amido. 

Cada placa de gel foi preparada do seguinte modo: 

30,24 g de amido hidrolisado (3.2.2) foram suspensas em 

252 ml de tampão acetat..o (3.1.3.D quatro vezes dilui do. 

A suspensão foi 

agitação manual por 

aquecida em bico de Bunsen 

aproximadamente 10 minutos, 

sob 

até 

atingir a 

molde de 

consistência desejada, 

15 :x 21 :x 0,6 cm. 

e derramada 

O gel foi 

temperat..ura ambient.e durant..e a noit.e. 

em placa 

deixado à 

No moment.o da aplicação, as amost.ras de plasma foram 

embebidas em papel filt..ro Whatman 3MM de 0,5 :x 0,4 cm e 

inseridas no gel a 4 cm da ext.r-emidade catódica. O mesmo 

tampão acet..at..o pH 5,4 foi utilizado para os elétr-odos, 

dilui do 1:1 no ânodo e sem diluição no cát.odo. 

A corr-ida foi r-ealizada entre 5 e 10
°

C a uma tensão 

inicial de 220V. Durant..e t..oda a cor-r-ida <5 hor-as) a 

cor-r-ente foi mantida a 40mA independent.emente da volt.agem. 
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Ao 

papéis e 

:final da corrida elet.rof"orét.ica, ret.irararn-se os 

o gel :foi cort.ado em duas f"at.ias de 3 mm de

A porção superior do gel foi co:r-ada para 

Amido Black 10B (3.1.4.1) durant.e 10 rninut.os 

espessura. 

Albumina com 

e descorada 

descoloração 

albumina :foi 

se calcular 

fórmula: 

RF = 

em lavagens sucessivas com solução de 

(3.1.4.2). A leit.ura dos fenót.ipos de 

t.rans:ferida para papel milimet. rado a :fim de 

a t.axa de migração <RF),de acordo co m a 

Dist.ãnc ia percorrida pe la banda 

Dist.ãncia t.ot.a l percorrida pel o  t.ampão 

A out.ra met.ade do gel foi corada para Est.erase, locus 

Es, pelo mét.odo de GAHNE {1966). Segundo esse mét.odo, o 

gel foi :fixado em 50 ml de met.anol e t.ampão rn.aleat.o 

(3.1.5.D na proporção de 1:1, durant.e 30 segundos. Em 

seguida, adicionou-se 1 ml de al:fa-na:ft.il acet.at.o a 1%, 

preparado em solução aquosa de acet.ona a 50%, e 25 mg de 

Fast. Garnet. GBC sul:fat.o. 

O gel foi deixado nessa solução at.é o surgiment.o de 

bandas marrom-claras acima da região das albuminas, após o 

que, descart.ou-se a solução e procedeu-se à lavagem e 

fixação do gel em solução de descol oração (3.1.4.2). A 

leitura e cálculo do RF :foi :realizada como descrit.o 

ant.eriorment.e. 

3.2.3.2. Fosfohexose isomerase e 6 fosfogluconat.o 

desidrogenase 

Para a separação dos fenót.ipos de PHI e PGD foi 

utilizado o rnét. odo de BENGTSSON & SANDBERG <1973) com 



28 

algumas modificaç êíes. 

Os géis foram preparados com 240 ml de tampão fosfato 

pH 7 ,2 (3.1.3.4), dilui do 1:20, e 27 ,6 g de amido 

hidrolisado. 

de 

Para o preparo das amostras 

eri t.róci tos e 100 µl de água 

foram utilizados 100 µl 

destilada. Deixou-se 

descansar por 10 minutos à temper-at.u:ra ambient.e e fez-se 

adição de 100 µl de t.et.racloret.o de carbono. As amostras 

foram, então, centrifugadas a 800 rpm, em centrifuga 

Excelsa Baby, por 5 minutos, e aplicadas no gel em papel 

:filtro Whatman 3MM a 4 cm da extremidade catódica. 

Nas cubas, :foi utilizado o mesmo tampão fosfato pH 

7 ,2 (3.1.3.4) dilui do 1:2. As corridas foram 

inicialmente a 300 V-60 mA. Ao longo das 5 

migração elet.roforética foram mantidos 60 

realizadas 

horas de 

mA de 

intensidade de corrente, independentemente da volt.agem. 

Ao final da corrida as placas foram cortadas em duas 

:fatias de 3 mm. Em seguida cortou-se a região abaixo da 

origem <extremidade catódica) de uma das fatias do gel e 

procedeu-se à coloração de PHI, segundo modificações do 

método de BENGTSSON & SANDBERG (1973). A solução de 

coloração foi preparada como se segue: 

Cloreto de magnésio 0,1 M 

NADP 5 mg/ml 

PMS 5 mg/ml 

MTT 5 mg/ml 

2 ml 

0,5 ml 

0,5 ml 

0,5 ml 

No moment.o da coloração, adicionaram-se 5 ml de Tris 

0.3 M (3.1.5.2) com 1% de ágar, 20 µl de glucose-6-fosfat.o 
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desidrogenase e 10 mg de f:rut.ose-6-fosfat.o. 

A solução foi :rapidamente der-ramada sob:r-e o gel,

formando uma cobert.1.ll"a de ága:r-, e incubou-se a 37°C por 10 

minutos. Após o aparecimento das bandas, o gel foi 

fixado em solução de descolo:r-ação (3.1.4.2). 

A região do gel acima da origem (extremidade anódica) 

foi utilizada pa:r-a a observação da enzima PGD através do 

método de FILDES & PARR (1963). A solução de coloração 

foi prepa:r-ada com: 

NADP 5 mg/ml 

PMS 5 mg/ml 

MTT 5 mg/rnl 

1.0 ml 

0.1 ml 

0.5 ml 

No momento da coloração foram adicionados 10 ml de 

Tris 0.3 M (3.1.5.2) contendo 1% de ága:r, e 10 mg de ácido 

6-fosfoglucónico (sal trissódico). A solução foi 

rapidamente der-ramada sobre o gel e incubou-se a 37 ° C por 

15 a 20 minutos. Após o aparecimento das bandas azuladas 

ti picas de PGD o gel foi fixado em solução de 

descoloração. 

3.2.4. Isolamento de DNA genómico 

Amostras de sangue coletadas em EDTA (3.1.2.2) foram 

cent:rifugadas a 1500 rpm,em cent:ri fuga Excelsa Baby, por 5 

minutos e o plasma :foi desca:rt.ado. 

Ressuspendeu-se o sedimento de células em igual 

volume de solução de hemólise <3.1.6.1). A suspensão :foi 

homogeneizada a 4°C por- 30 minutos e, em seguida, 

cent:ri:fugada a 2000 rpm (Excelsa Baby)po:r 10 minutos. Esse 
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procedimento :foi repetido até a obtenção de um sedimento 

de células brancas livre de hemoglobina. 

As células bl'ancas :fol'am guardadas em solução de 

hemólise a 4 °C poI' um peri odo máximo de 20 dias. 

No momento da extração de DNA, as amostl'as :fol'am 

I'essuspensas em 500 µl de tampão de lise (3.1.6.2} e 100 

µl de solução de Pronase (3.1.6.3). Incubou-se a 37°C 

at.é a obtenção de aparência viscosa (apl'oximadamente 1 

hol'a}. 

Procedeu-se à extração das protei nas em igual volume 

de solução de :fenol-clorofórmio-álcool isoami lico, 

preparada na pI'oporção 25:24:1, !'espectivamente. Essa 

extl'ação :foi I'epetida pelo menos duas vezes, até a 

obtenção de inte!':fase li mpida entre o :fenol e a suspensão 

de DNA. 

Procedeu-se a uma extl'ação com clol'o:fól'mio-álcool 

isoami lico (24:1> e à precipitação do DNA com dois volumes 

de etanol gelado < -20 °C}. 

o DNA desidratado pelo etanol :foi removido com 

auxilio de pipeta Pastel.ll' e I'essuspenso em 200 µl de 

tampão TE <3.1.6.4). 

As amostras :foram t.rat.adas com RNAse segundo as 

I'ecomendaç�es do :fabl'icant.e dessa 

concent.I'aç�es de DNA determinadas poI' 

em aparelho Beckman DU-50 {À. }. 
260 nm 

enzima, e as 

espect!'o:fotometl'ia 
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3.2.5. Digestão enzimática do DNA 

As enzimas de restrição utilizadas na digestão de DNA 

genómico foram BamHI, EcoRI e HindlII. Em todas as 

reações f'oi utilizado o t.ampão da enzima fornecido pelo

f'abricant.e e 0.5 a 1 unidade de enzima para cada 

micrograma de DNA a ser digerido. 

As reações foram incubadas a 37°C por 4 a 6 horas, 

sendo cuidadosament.e homogeneizadas uma ou duas vezes 

durante este periodo. 

Após a digest.ão, as amostras foram analisadas quanto 

à concentração e ext.ensão da digestão em mini-géis de 

agarose. Correções na concentração foram realizadas para 

as amostras a serem comparadas. 

3.2.6. Separação dos fragment.os de DNA 

Os fragmentos de rest.rição de DNA foram submetidos à 

eletrof'orese horizontal em gel de agarose. 

Os géis foram preparados com t.ampão Tris-acet.ato 

{3.1.3.3) e agarose a 0.7% dissolvida por aquecimento até 

o ponto de ebulição, e derramados em placas molde de 16 cm

de comprimento e 12 cm de largura. 

As amost.ras eram const.it.uidas de 100 ng de DNA 

digerido. Em t.odos os géis incluiu-se um padrão de 

tamanho molecular CDNA de fago À. digerido com HindlID 
32 

marcado com ot P-dCTP. 

Ant.es de se aplicarem os géis, adicionou-se t.ampão da 
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amostra (3.1.3.4), na proporção de 1 parte de tampão para 

10 partes de suspensão de DNA. 

As eletroforeses foram realizadas a 26V por 20 horas, 

aproximadament.e, ou até que a região de 600 pb atingisse o 

final do gel, o que era determinado pela migração do 

padrão. 

3.2.7. Southern blot.s 

Após a separação ele t.rof orét.ica, os géis foram 

corados por 30 a 60 minutos em solução de brometo de 

etidio na concentração de 0,5 µg/ml, e observados sob luz 

ultra-violeta (264 nm). 

A t.ranferência do DNA para membranas de hibridização 

foi realizada segundo modificaçê5es do método de 

SOUTHERN (1976) sugeridas por SAMBROOK et alii (1989). 

De acordo com esse método os géis foram tratados com 

HCl 25mM por 15 minutos, afim de se hidrolisarem as 

moléculas de DNA. Esse procediment.o visa a transferência 

homogênea dos fragmentos de diferentes t.amanhos. 

O DNA foi em seguida desnaturado por 1 hora na solução 

3.1.9.1. e neutralizado em solução 3.1.9.2. por igual 

periodo de tempo. 

Para a t.rans:ferência capilar :foi utilizado 

10X SSC obtido por diluição da solução estoque 

na proporção de 1:1. 

t.ampão 

(3.1.9.3) 

A transferência 

de 4 horas. 

foi realizada por um peri oda mi nimo 
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Após a t.ranferência, as membranas foram submersas em 

6X SSC por 5 minutos, e secas ao ar por igual período de 

tempo. O DNA foi fixado à membrana por calor, em forno 

a vácuo, à temperatura de 80°C, ou por exposição à 

radiação ultra violeta em equipamento apropriado. 

3.2.8. Obt.enção e seleção de sondas moleculares 

3.2.8.1. Const.rução do banco de DNA gen6mico 

Uma amostra de DNA genômico de eqüino foi digerida 

com a enzima de restrição Sau3AI, como descrito no item 

3.2.5. 

O vetor utilizado foi o plasmi dio pUC19, cortado com 

a enzima Bam.HI, cujo si tio 

si tio de clonagem múltiplo 

de restrição está localizado no 

desse plasmi dio. Esse vet.or 

apresent.a o gene para resistência a ampicilina, 

funcionando como marca seletiva para t.ransfo:r-mação. A 

marca seletiva de clonagem é uma parte do gene da 

{3-galactosidase, 

:regulat.órias 

aminoácidos 

e 

dessa 

gene lac Z, contendo 

a informação para os 

enzima. O si t.io múlt.iplo 

as sequências 

146 

de 

do inser-ido na região codificador-a 

interromper a lei t.ura. Entretanto, 

fragment.o de DNA exógeno, o produto 

gene 

primeiros 

clonagem é 

lac Z sem 

alterado. 

ao 

do 

se 

gene 

inserir um 

lac Z fica 

A seleção desses plasmi dios hi bridos é feit.a at.:r-avés 

de teste de a-complementação em linhagens bacterianas que

produzam a porção carboxy-terminal da {3-galact.osidade. 

Bactérias transformadas com plasmidios intactos 

exibirão 0t-complementação, desenvolvendo colônias azuis em
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presença de substrato cr-omogênico <x-gaD. Aquelas que 

na trans:for-mação receberam plasmi dio hi brida, não serão 

capazes de produzir {'1-galactosidase, desenvolvendo 

colónias brancas neste substrato. 

Os :fr-agmentos de DNA genômico :foram ligados ao 

plasmi dio linearizado por adição de 1 unidade de T4 ligase 

por micr-ogr-ama de DNA. A :reação de ligação :foi incubada 

à temper-atur-a ambiente por- 4 horas. 

3.2.8.2. Tr-ans:for-mação de bactér-ias 

Para a manutenção e multiplicação dos plasmi dias 

recombinantes, :foi utilizada a bactéria Escherichia coli, 

linhagem DH5ot. 

As células :foram tornadas competentes, ou seja, 

capazes de :receber DNA exógeno, através do método de COHEN 

et alii 1972, com algumas modificações. 

Para a preparação das células competentes 

transferiu-se uma colónia de E. coli DH6ot, crescida em 

meio LB-ágar (3.1.7.3), par-a 6 ml de meio LB liquido 

(3.1.7.2). Essa cultur-a :foi incubada a 37°C em 

banho-maria com agitação por- aproximadamente 15 horas. 

Inoculou-se 1 ml dessa cultur-a em 100 ml de meio LB 

liquido e incubou-se a 37°C sob agitação, por 

apr-oximadamente 2 horas, tempo necessário para se obter 

densidade óptica de 0,6. 

As células foram cent.:ri:fugadas a 3000 :rpm por 15 

minutos a 4 °C, em cent:ri :fuga IEC Centra-TR. O sedimento 

:formado :foi :ressuspensoem tampão de t.rans:fo:rmaçã'.o gelado 



(3.1.7.D e colocou-se a suspensão 

durante a noite. 

As células fol'a:m novament.e 

cent.l'ifugação e l'essuspensas em 2 

t.l'ansf ol'maç ão gelado. 

em banho de 

sediment.adas 

ml de t.ampão 
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gelo 

pOl' 

de 

Em cada t.l'ansfol'mação adicionou-se apl'oximadament.e 

10 ng de plasmi dio para 100 µl de células. 

A mist.Ul'a bact.él'ia-DNA :foi mant.ida em gelo pol' 30 

minut.os e submet.ida a choque t.él'mico em banho-maria, a 

42°C, pol' 45 segundos, após o que, f"oi inoculada em 1 ml 

de meio SOC (3.1.7.6) e incubada a 37 °C por 1 hol'a. 

Ao 

cult.u:r:-a 

(3.1.7.4.) 

hol'as. 

final dest.e per-iodo, diluições seriadas dessa 

f Ol'am inoculadas 

e incubadas a 

em 

37°C 

3.2.8.3. Isolament.o de DNA plasmidial 

placas 

pol' 

Ut.ilizou-se ext.l'ação de plasmi dio 

pa:r:-a a seleção de t.l'ansf"ormant.es. 

de meio selet.ivo 

aproximadament.e 18 

em pequena escala 

Cada colônia bl'anca das placas de t.rans:formant.es f"oi 

inoculada em 2 ml de meio LB liquido contendo 50 µg de 

ampicilina por milili t.ro de meio. 

As cult.Ul'as :Coram incubadas a 37°C sob agit.ação, por 

pel'i ado de 15 a 18 horas, e t.l'ans:feridas pa:r:-a t.ubos de 

microcent.rifuga de 1,5 ml de capacidade. 

As células :for-am sediment.adas por- cent.rifugação a 



12.000 :rpm por- 30 segundos. o sob:renadant.e
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foi 

de desca:rt.ado e 

solução de 

mantida em 

adicionaram-se 

:ressuspendeu-se 

lisozima {3.1.8.ü. 

gelo por- 30 

200 µl de 

o sedimento em 100 µl 

Essa suspensão 

minut.os, após os 

foi 

quais 

{3.1.8.3) SDS alcalino 

homogeneizando-se por- 5 minutos em tempe:ratu:ra ambient.e, 

ou at.é a obt.enção de uma solução t:ranspa:rente. 

Adicionaram-se 150 µl de acet.at.o de sódio 3M 

<3.1.8.2.) e colocou-se em gelo por 40 minutos, a fim de 

se p:recipitar as p:rot.ei nas e o DNA de alt.o peso molecular-. 

As amost.:ras foram ent.ão cent.:rifugadas por 5 minutos e 

o sobrenadante t.ransfe:rido para t.ubos limpos.

O DNA plasmidial foi p:recipit.ado duas 

adição de dois volumes de etanol gelado, 

cent:rifugação por- 1 minuto e :r-essuspensão em 

tampão TE {3.1.6.4). 

vezes 

seguido 

100 µl 

por 

de 

de 

Após a extração, o DNA plasmidial foi dige:rido com 

dife:r-entes enzimas de :restrição e analisado em géis 

de aga:rose. O plasmi dio pUC19 linea:rizado e DNA de fago 

À dige:rido com HindIII foram ut.ilizados como padrões. O 

tamanho molecular foi det.e:rminado por- inte:rpolação 

loga:r-i t.mica com a curva padrão. 

Os plasmi dios cujo tamanho excedia em pelo menos 200 

pares de base o tamanho calculado para pUC19 foram 

selecionados e identificados segundo a nomenclatura: 

pESn, onde E identifica a origem dos fragmentos clonados 

<DNA de eqüinos), S ident.ifica a enzima que ge:rou tais 

fragmentos <Sau3AI) e n o núme:ro em ordem de isolament.o. 



Tais 

capacidade 

plasmidios foram 

de detectar• 

selecionados 

polimorf"ismo 

quanto 

de 

<RFLPs), diretamente em hibridizações com DNA genômico. 

3.2.9. Métodos de Hibridização 
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à 

DNA 

Existem diversos métodos de hibridização para DNA 

imobilizado em suporte sólido que variam basicamente 

quanto à estringência, ou seja, o grau em que se permite a 

formação de moléculas hi bridas, e quanto ao 

bloqueamento das membranas. 

t.ipo de 

Com respeito à estringência pode-se dizer que esta é 

influenciada pelo tipo de solvente utilizado, sendo maior 

para uma dada temperatur-a quando em presença de solventes 

orgânicos, como a formamida. Outros fatores, como a 

temperatur-a e a concentraçáo de sais durante a

hibridização e a remoção da sonda, também afetam o grau de 

est.ringência. 

o 

utilizar 

bloqueio 

diversos 

das membranas de hibridização pode 

de agentes, entre eles a solução 

Denhardt e detergentes como o sódio-dodecil-sulfato (SDS). 

Neste 

hibridização 

bloqueamento. 

trabalho foram 

com diferentes 

testados 

graus 

três métodos de 

de estringência e 

Em todas as hibridizações utilizou-se como sonda 

plasmi dias pESn marcados com ot
92

P-dCTP através de reação

de extensão de "primer", usando-se Oligolabeling Kit. 

<Pharmacia) de acordo 

Cada hibridização foi 

sonda. 

com as indicaçê5es 

conduzida com 10
6 

do 

a 

fornecedor. 

7 
10 cprns de 
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3.2.9.1. Método de hibridização a 45°C 

Os :filtros foram selados individualmente em filme 

plástico, em presença de 10 ml de solução de 

pré-hibridização A (3.1.10.1), e incubados por 2 horas a 

45 °C em banho-maria. 

A solução de 

15 

pré-hibridização foi 

de 

descartada 

hibridização 

e 

adicionaram-se ml de solução A 

(3.1.10.2). 

6 7 Um volume de sonda radioativa correspondente a 10 -10 

cprns de atividade foi desnaturado por 10 minutos a 100°C, 

rapidamente resfriado em gêlo e adicionado através de 

pequena abertura no filme plástico com auxi tio de seringa 

descartável. A abertura foi selada e procedeu-se à 

hibridização a 45 °C por 16 horas, sob agitação. 

Após a hibridização retiraram-se as membranas, 

guardando-se a solução de hibridização para reutilização. 

A remoçáo do excesso de sonda foi constituida de três 

lavagens: 

- 1ª · lavagem:

- 2ª · lavagem:

- 3ª · lavagem:

200 ml de 2X SSC + 0,5% SDS a 65°C por 5 

minutos; 

200 ml de 2X SSC + 0,1% SDS à temperatura 

ambiente por 30 minutos; 

200 ml de O ,1X SSC + O ,5% SDS à temperatura 

ambiente po:r 60 minutos. 

As membranas foram então secas ao ar po:r 5 minutos e 

autor:radiografadas em f'ilme Kodak X-Omat ® tipo ARS a 

-70°C, em p:resença de um intensif'icador.
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3.2.9.2. Método de hibridizaçâ'.o a 65°C 

Procedeu-se à pré-hibridização com 15 ml de solução 

3.1.10.3 a 65°C por 1 hora:. 

A mesma soluçâ'.o foi utilizada 

adicionados 20 µg/ml de sspDNA 

7 
10 cpms de sonda. 

na hibridização, sendo 

(3.1.10.6.2) e 10
6 

a 

A hibridização foi realizada a 65°C sob agit.açáo por 

16 a 20 horas. 

A remoçáo do excesso de mat.erial radioativo foi 

realizada em 6 lavagens: 

- duas lavagens em 2X SSC à temperat.ura ambiente por 5

minutos;

duas lavagens em 2X SSC + 1% de SDS a 65°C por 30

minutos;

- duas lavagens em O ,1X SSC à temperat.ura ambiente por 30

minutos.

As membranas foram ent.ão autorradiografadas como 

descri to ant.eriorment.e. 

3.2.9.3. Método de Hibridizaçâ'.o a 68°C 

A pré-hibridização foi realizada com 20 ml de solução 

3.1.10.5 por 1 hora a 68 ° C. 

Sem desprezar essa solução adicionaram-se à membrana 

6 7 
10 -10 cpms de sonda e incubou-se a 68°C por 16 horas. 

Realizou-se uma única lavagem em 2X SSC + O �1% de 
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SDS, a 68°C por 15 minut.os. 

As membranas foram ent.ão aut.orradiografadas como 

descri t.o ant.eriorment.e. 

3.2.10. Ensaio de comparação de mét.odos de hibridização 

A eficiência dos mét.odos de hibridização a 45°C e a 

65 ° C foi comparada quant.o à int.ensidade do sinal e à 

clareza da imagem aut.orradiográfica. 

Com essa finalidade correu-se um gel de agarose a 

0,8% com duas repet.iç ê5es de diluiçê5es decimais do 

plasmi dio pEStõ de 100 ng a 1 pg de DNA, a 100V por 2 

horas. 

O gel foi cort.ado em duas seçê5es, cada uma cont.endo 

t.odas as diluiçê5es, e t.ransferido para membrana 

Genescreen <NEN). 

Procedeu-se à hibridização pelos mét.odos 3.2.9 .1 e 

6 
3.2.9.2 com 10 cpms da sonda pESiõ. 

Após a hibridização procedeu-se à aut.orradiografia a 

-70°C como descrit.o ant.eriorment.e.

3.2.11. Ensaio de comparação da qualidade de membranas 

Com a finalidade de det.er-minar a membrana ideal para 

as hibridizaçê5es, realizou-se o sequint.e experiment.o. 

Foram preparadas diluições de plasmidio pESe!S 

cont.endo 10 ng,. 1 ng e 0,1 ng de· DNA. A cada diluição 



acrescentou-se 1 µg de DNA genômico de eqüino digerido com 

a enzima EcoRI. 
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As diluições t'oram aplicadas em um gel de agarose a 

0,7%, em ordem decrescente de concentração, em três 

repetiçôes. 

A elet.rot'orese foi realizada a 25V por 20 horas e, ao 

t'inal, cort.ou-se o gel no sentido do comprimento 

obtendo-se t.rês tiras iguais. 

Cada seçao do gel t'oi t.ranst'erida para uma membrana 
® 

de nylon dit'el'ent.e, sendo elas: Genescl'een e Genescl'een 

Plus
® 

(NEN), e Biot.rans
® 

(Bio Rad), l'espect.ivament.e.

As três membl'anas t'ol'am ent.ão submet.idas à 

hibl'idização a 65°C (3.2.9.2) com 10
6

cpms da sonda pESe5. 

Após a hibl'idização as membl'anas t'ol'am colocadas lado 

a lado e aut.orl'adiograt'adas por 5 dias a -70 °C. 

3.3.Métodos est.ati st.icos 

Os experimentos for-am conduzidos segundo 

delineamento de blocos ao acaso. 

o 

As Il'eqüências gênicas da albumina e est.erase t'oram 

calculadas pol' simples cont.agem. 

A hipótese de equili bl'io genét.ico t'oi t.est.ada pelo 

método do qui-quadrado com COl'l'eção de Yat.es. 
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4-. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Polimorfismo bioqui mico 

4.1.1. Polimorfismo da Albumina 

Três fenótipos de albumina, que são A, AB e B, foram 

observados na amostra estudada. 

O padrão eletro:forético obtido é idêntico ao descr-ito 

por GAHNE (1966) para o pH 5,4. 

visualizado na :figur-a 1. 

Este padrão pode ser-

Os três fenótipos são contr-olados por dois alelos 

codominantes, alelos Al
A 

e Al
8

, com t·reqüências 0,54 e

0,46, respectivamente. A validade das :freqüências 

gênicas é bastante limitada devido ao tamanho da amostra 

estudada, 12 animais na geração parental. A 

indisponibilidade na literatura de dados de :freqüências 

gênicas para a raça Manga.larga Mar-chador não permite a 

comparação desses resultados com outras populações dessa 

raça. 

alelo 

De acordo 

nas 

com a 

raças 

lite:l'atura, existe urna pr-evalência do 

ell:l'opéias, sendo o alelo Al
A 

mais 

freqüente na raça Ã:r-abe e também nas raças espanholas 

<ARIZA et alli, 1979). 



Figura 1. 
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Fenótipos 
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Zimograma da albumina em pH 5,4 (presente 

trabalho). A distância percorrida em 

centi metros é dada à esquerda e a taxa de 

migração <RF) é dada à direita da figura. 

-

-

B A 

-

-

AB 

RF 

0,24 

0,19 

A raça Alt.er, f"ormadora do Mangalarga Marchador, tem 

sua origem em eqüinos de raça espanhola, mais particular

mente na raça Andaluz. 

A introgressão de animais da raça Ãrabe na raça 

Alter, bem como na raça Mangalarga, é bast.ant.e discuti vel, 

admitindo-se a ocor:r-ência de alguma int.rogress:ã'.o. Tendo 

como base 

ocorr-ência 

a origem da raça, 

de uma maior 

seria espe:r-ado, 

f"reqüência do 

port.anto, a 

alelo Al
4

. 

Ent.ret.ando, devido às limi t..açêSes da amost.r-a est.udada não 

nos é permit.ido obt.er- conclusêSes definit.ivas quant.o ao 
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grau de di:ferenciação genética do Mangalar-ga em relação à 

sua origem. 

A presença do alelo Al não foi constatada nesse 

estudo. Esse alelo apresenta distribuição rara, t.endo 

sido observado em animais das raças de trote sueca e 

italiana, com freqüências de 0,049 e 0,008, 

respectivamente (OURAGH, 1988). 

O comportamento desse locus 

cruzamentos é condizente com a 

codominantes, produzindo as

marcador em 

presença de 

proporções 

diferentes 

dois alelos 

mendelianas 

clássicas <Tabela D. 

Tabela I - Herança dos alelos de albumina. 

Ti po de 

Cruzamento 

B X AB 

B X A 

A X AB 

Fenótipos da Progênie 

A AB B 

1 

1 

4 

3 

2 

Total 

3 

4 

4 

A análise estati stica <Tabela ID 

alelos se encontr-am em equili br-io na 

A ocorrência de equili br-io genético 

albumina em uma população submetida 

sugere que os dois 

população estudada. 

para os alelos de 

à seleção artificial, 

condição essa contr-ár-ia ao teorema de Hardy-Weinber-g, pode 

ser explicada pela ausência de cor-r-elação entr-e o locus da 

albumina e os caracter-es selecionados na população. 
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A condição de equili brio t.em sido verificada para 

muitos loci de marcador-es bioqui micos em diferentes 

populações animais. 

Tabela II 

observado 

esper-ado 

Distribuição observada e esperada dos 

genótipos de albumina na geração parental, 

e respectivas freqüências gênicas. 

4 

3,5 

Genótipos 

5 

5,96 

3 

2,54 

Total 

12 

12 

Freq.Gêni cas 

0,54 0,46 

Análi se est.atistica: x
2
= 0,309 n.s.; x

2 
. = 0,358 n.s. 

corrtgtdo 

ao n1 vel de 5% de sign ifi cância,GL = 1. 

4.1.2. Polimorfismo da Esterase 

Apenas dois dos onze alelos descritos para o locus Es 

foram encontrados na amostra de Mangalarga Mar-chador. 

Através da comparação do comportamento dos fenótipos 

heterozigot.os em pH 5 ,4 e pH 8 ,5 com os padreies descri tos 

pol"' GAHNE (1966), encontl"'amos evidências de sel"'em est.es os 

alelos F e I de est.erase. 

A represent.aç�o diagramá t.ica dos f"en6tipos de 

est.erase nos dois valol"'es de pH é apresent.ada na f"igur-a 2. ' 

Os dois alelos encont.rados na amost.ra apresentam o 
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mesmo comport.ament.o observado para os alelos F e I por 

GAHNE (1966), ou seja, uma maior separação das bandas do 

het.erozigot.o em pH 5,4. 

Figura 2. - Diagrama dos :fenótipos de est.erase em pH 5,4 e 

pH 8,5. <Adaptado de GAHNE, 1966) 

pH 8,5 F 
I 

f3 s 
i. 3 

s3 

f 1 

pH 5,4 
si 

F i. 1 
s 

f3 - I 
-s3 

i. 3 

Fenót.i po F I s FI FS IS 

A :freqüência dos alelos F e I na amostra do Haras 

Cat.uai foi de 0,42 e 0,58 r-espectivament.e. 

De acordo com a li te:rat.ura o ale lo I é o mais 

:freqüent.e em todas as raças de eqüinos, com :freqüências 

variando entre 0,73, na :raça it.aliana Salel'nit.ana <GAHNE, 

1966), a 0,939 no Pl.ll'o Sangue Inglês <PODLIACHOUK et alii, 

1975). 

A ocorrência de urna f'r-eqüência :relat.i vament.e alt.a do 

alelo F na amost.:ra do Ha:ras Cat.uai pode ser r-esult.ant.e, 

t.ant.o do t.amanho da amost.:ra, quant.o da est.l'ei t.a base 

genética da população em questão. 
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A inexistência de dados de f:reqüências gênicas pa:ra 

essa raça, na literatura, não nos pe:rmit.e avalia:r o quanto 

as f:reqüências obtidas pa:ra esse local são 

:rep:resent.ativas da raça Mangala:rga Marchador. 

Em nenhum dos c:ruzament.os analisados foi det.ect.ada a 

presença do alelo :recessivo O, codificando pa:ra ausência 

de at.i vidade da enzima. 

o padrão elet.x-ofo:rét.ico da est.e:rase obtido no 

presente trabalho é apx-esentado na figu:ra 3. 

Figura 3. - Zimog:rama dos fenótipos de est.e:rase em pH 5,4 

(p:resent.e t:rabalho). Os valo:res da esquerda 

cm 

7,0 

6,0 

5,0 

4,0 

3,0 

2,0 

1, O 

Fen6ti pos 

x-ep:resent.am a distância percorrida em 

cent.imet.ros. Os valores de RF são dados à 

direi ta de cada banda. 

F 

0,46 

0,44 

0,41 

I 

0,43 

0,41 

0,38 

FI 

0, 46 

O, 44 

0,41 
o, 38 
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Apesar do reduzido número de animais, a análise 

est.at.1 st.ica sugere que os dois ale los se encont.ram em 

equili brio na população (Tabela IID. 

Tabela III 

observado 

esperado 

Dist.ribuição dos fenót.ipos de est.e:rase na 

geração parent.al e respect.i vas freqüências 

gên icas. 

F 

1 

2, 12 

Fenót.ipos 

FI 

8 

5.85 

I 

3 

4.03 

Tot.al 

12 

12 

Freq. gênic as 

F I 

0.42 0.58 

Análise est.at.ist.ica 
2 2 

x = 1 . 645 n. s . x = 2 . 284 n.s. 
corri.gi.do 

ao nivel de 5% de significânc ia,GL=1. 

4.1.2. Sistemas erit.rocit.á:rios 

Dois sist.emas de enzimas e:ri t.roci t.árias foram 

est.udados no present.e t.:rabalho. 

As duas enzimas, P0D e PHI, most.raram-se monomórficas 

na amost.ra do Haras Cat.uai. 

O sist.ema PGD (6 - fosfogluconat.o - desidrogenase) 

apresent.a t.r-ês alelos des cr-it.os em eqüinos, que são: F, 

D e S. A pr-esença do alelo F é predominant.e em t.odas as 

:raças est.udadas, co m :freqüências variando de 0,6 a 0,9. 

O alelo D é o de menor fr-eqüência, variando ent.re 0,001 e 

0,1 <OURAGH, 1985). 

Acredi t.a-se, de acordo com essas freqüências gênicas, 

que o alelo encont.r-ado no pr-esent.e t.rabalho seja o alelo 



49 

F. Entretanto não se pode descar-tar- completamente a

possibilidade de t.rat.ar- se do alelo uma vez que este 

é encontrado com freqüências relativamente altas (0 ,36 a 

0,6) no cavalo Ãrabe <PODLIACHOUK 

TROMMERSHAUSEN & CLARK, 1986). 

et alli, 1976; 

No locus PHI <fos:fohexose isomerase) o único alelo 

observado na amostra parece t.ratar-se do alelo I, cuja 

:freqüência em eqüinos var-ia de 0,9 a 1. 

A ausência de polimorfismo par-a esse sistema, na 

amostra estudada, é, portanto, justificada em vista da 

ocorrência rara dos demais alelos de PHI. 

4.2. Polimorfismo de restrição do DNA 

4.2.1. Obtenção de sondas 

De acordo com a metodologia adotada, fragmentos de 

DNA genómico, resultantes de digestão com a enzima Sau3AI, 

fo:ram inser-idos no si tio de :restrição para BamHI do vetor 

pUC19, localizado no si tio de clonagem deste vet.o:r. 

Após a transfo:rmação de bactérias com os plasmi dios 

híbridos, 190 colônias brancas resistentes à

ampicilina, foram isoladas. 

Dessas colônias :foram selecionadas aquelas que 

apresentavam plasmi dios contendo fragment.o de DNA exógeno 

de t.amanho superior a 200 pb, tot.alizando 39 clones 

dife:rentes com fragmentos variando de 200 a 9000 par-es de 

base. 

As duas enzimas ut.ilizadas realizam cort.es no DNA, 
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ligadas.• podem ou 
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coesivas complementares que, quando 

não rest.i t.uir a seqüência de 

reconhecimento para as enzimas. Dessa forma muitos dos 

clones obtidos perderam o si tio para a enzima BamHI, sendo 

necessária a digestão simultânea com as enzimas HindIII e 

E coRI, as quais delimitam o si tio de clonagem de pUC19, 

para o isolamento da seqüência exógena. 

Apesar da relativa desvantagem de ordem prática desse 

procedimento, o uso da enzima Sau3AI, que reconhece 

seqüência de quatro pares de base na construção do banco 

genômico, apresenta a vantagem de produzir uma gama maior 

de fragmentos, permitindo uma maior exploração do DNA 

genômico, quando comparado a enzimas como a BamHI, que 

reconheçe seqüências de seis pares de base. 

4.2.2. Avaliação dos métodos de hibridização 

A comparação 

hibridização a 45 °C 

maior eficiência do 

de dois métodos de hibridização, 

e a 65 °C, demonstrou claramente a 

segundo quanto à sensibilidade e à 

presença de fundo. 

visualizadas na figura 4. 

Essas diferenças podem ser 

Observa-se, na 

do sinal (banda) em 

1ng. Essa menor 

hibridização a 45°C, o desaparecimento 

concentraçêSes de DNA inferiores a 

sensibilidade parece ser resultante de 

um bloqueio inadequado da membrana, permitindo que a sonda 

se ligue à esta mesmo na ausência de DNA, ocasionando um 

desperdi cio da sonda por ligação com a membrana. Além da 

redução da intensidade do sinal, o bloqueio inadequado 

l"esulta no aparecimento de fundo radioativo, 

caracteristica bastante desfavorável à análise de RFLPs. 
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Na hibridização a 65 °C, observa-se uma maior 

intensidade do sinal, detectando a presença de 

concentrações de DNA da ordem de 100 pg. 

Através 

detectar a 

resultantes 

deste método, f'omos 

presença das bandas de 

de digestão parcial do 

também capazes de 

plasmi dia circular, 

DNA, presentes em 

pequena concentração na amostra. 

Figura 4. Comparação de dois métodos de hibridização. 

Hibridização a 45 ° C (esquerda) e a 65 ° C 

(direita). As duas membranas contém 

diluições decimais de DNA variando de 100 ng a 

1 pg (direita para esquerda). 
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O grau de bloqueio da membrana no método a 65 ° C é 

aumentado pela presença de 1% de SDS no tampão de 

pré-hibridização. 

A menor intensidade do fundo radioativo é também 

decorrente de condições mais severas de remoção de sonda 

durante as lavagens, bem como do aumento da temperatura de 

hibridização e conseqüente aumento da estringência. 

Neste experimento de comparação de métodos de 

hibridização não foi inclui do o método de hibridização a 

68
º

c, 6 uma vez que s viemos a tomar contato com esse 

trabalho procedimento 

experimental. 

na fase de conclusão do 

Entretanto, os resultados obtidos em hibridizações a 

68
°

C com amostras de DNA genómico mostraram-se bastante 

satisfatórios, 

radioativo, 

com uma 

resultando 

redução favorável do fundo 

em imagens autorradiográficas 

bastante superiores às obtidas com os métodos anteriores. 

Além da qualidade das hibridizações a 68
°

C, esse 

método apresenta outras vantagens: - a redução do custo 

devido à exclusão da dext.rana sul.fato e da solução de 

Denhardt. do procediment.o e - a redução do tempo despendido 

nas lavagens da membrana. 

4.2.3. Comparação 

hibridização 

da eficiência das membranas de 

Existem diferent.es tipos de suporte disponi veis para 

a imobilização de ácidos nucleicos, com caracteristicas 

peculiares do material utilizado na composiçáo da membrana 
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superfi cie dessa. 

elétricas 
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na 

Os filtros de 

últimos 20 anos 

imobilização de DNA. 

ni t:rocelulose tem sido utilizados nos 

como suporte de eleição para a 

Apesar de sua :relativa ef'iciência tais filtros 

apresentam a desvantagem de fixar o DNA através de 

interações hid:rofóbicas, que permitem a gradual liberação 

das moléculas de DNA durante os processos de hibridização 

e lavagem. 

A 

grande 

introdução das 

avanço nas 

membranas 

técnicas de 

de nylon representou um 

hibridização de ácidos 

nucleicos. Essas membranas apresentam uma maior 

resistência mecânica e maior capacidade de :retenção de 

ácidos nucleicos, permitindo a :rehibridização sucessiva do 

material com diferentes sondas <REED & MAN, 1985). 

A única 

ocorrência 

principalmente 

problema pode 

agentes 

anteriormente. 

desvantagem desse tipo de 

de fundo radioativo 

suporte é a 

mais elevado, 

quanto se utilizam sondas 

ser f'acilmente solucionado 

de RNA. Esse 

pela adição de 

bloqueadores apropriados, discutidos 

Existem dois tipos básicos de membranas de nylon: as 

membranas de nylon originais, e as modificadas pela adição 

de carga elétrica na superf"i cie. 

A presença de carga elétrica 

covalente do DNA à membrana. 

promove a ligação 
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No presente trabalho íoram testadas duas membranas de 

nylon positivamente cal:'regadas, 

Screen Plus
® 

(NEN), e uma 

Biotrans
® 

membrana 

<BioRad) e Gene 

não carregada 

GeneScreen
® 

(NEN), quanto à capacidade de retenção de DNA. 

A comparação da eíiciência das membranas em 

hibridizações com sequências de DNA de homologia total e 

homologia parcial demonstrou clal:'amente a superioridade da 

® 
membrana GeneScreen Plus (Figura 5). 

Figura 5. Comparação da capacidade de retenção de 

DNA em três membranas de nylon. Os valores apresentados 

na margem supeI'ior reíerem-se à quantidade de plasmi dio em 

nanogramas. 

o 
d 

o 

GeneScreen Biotrans GeneScreen Plus 
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Nessa figura observa-se que a membrana de nylon 

não-moctif•icada (GeneScreen ®) apresenta uma pobre capacidade 

de retençáo de DNA, permitindo a liberação deste durante o 

processo de hibridização. A perda de DNA resulta em 

sinais muito fracos, mesmo frente a 10 ng de DNA

plasmidial. As duas membranas modificadas apresentam 

melhor desempenho quando comparadas à não-modificada. 

Entretanto, a intensidade do sinal obtido com a membrana 

GeneScreen 
®Biotrans 

® Plus é

permitindo 

muito 

a 

superior 

detecção 

àquela obtida com 

de bandas de DNA

genômico ., localizadas acima das duas bandas do plasmi dio, 

resultantes da hibridização com sequências de homologia 

parcial. 

Observa-se também que a intensidade do fundo 

radioativo é diretamente proporcional à capacidade de 

retenção da membrana, confirmando a necessidade de se 

usarem métodos adequados de bloqueamento na resolução 

desse problema. 

Esses resultados evidenciam a importância da escolha 

do suporte na maximização do processo de hibridização. 

Como foi discutido anteriormente, diversos são os 

fatores que afetam a qualidade de um hibridização. A 

maximização desse processo é de especial interesse quando 

se visa a detecção de DNA de seqüência única e quando se 

trabalha com quantidades limi t.adas de material, como é o 

caso da utilização de RFLPs em medicina legal. 

4.2.4. Análise de RFLPs. 

O estudo da variação no padrão de restrição do DNA de 

eqüinos utilizou como sondas os plasmi dios pESn intactos 
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ou linear-izados, de aco:r-do com o tamanho do plasmidio. 

Devido ao tempo despendido nos pr-ocessos de 

hib:r-idizaç:ão, ap:r-oximadamente 15 dias entr-e a digestão do 

DNA a ser- testado 

autor-r-adiog:r-áfica, apenas 

f"o:r-arn testados. 

e a obtenç:ão da imagem 

5 dos 39 plasmi dios isolados 

Nossos esfo:r-ços f"or-am focalizados na sonda pESa, que 

contém um f"r-agmento de DNA de eqüino de aproximadamente 

1,6 kb, uma vez que esta foi capaz de detect.ar- RFLPs par-a 

as enzimas HindIII e EcoRI. 

Na figur-a 6 obse:r-va-se o padr-:ão de :r-estr-iç:ão par-a 

HindIII detectado pela sonda pESa, em hibr-idizaç:ão a 65
°

C. 

A genealogia dos animais é dada na par-te supe:r-ior- da 

figura. Os animais 1 a 3 per-t.encem à :raça de pôneis 

Shetland, e os animais 4 a 9 s:ão da r-aça Mangala:r-ga 

Mar-chador-. 

Cinco fr-agment.os de rest.r-iç:ão for-arn obse:r-vados com 

a enzima HindIII: f":r-agment.os C, D, E, F e G (figura 6). 

Desses, apenas os f"ragment.os de 1,9 kb <F) e 1,3 .kb 

(G) apr-esent.ar-arn var-iação individual, est.ando os demais 

pr-esent.es em t.odas as amost.r-as. 

Os f"r-agment.os A e B, de 12,2 e 10 kb r-espectivamente, 

s:ão :r-esult.ant.es da digestão par-cial da seqüência C+D+E. 

Essa conclusão é baseada na oco:r-r-ência de quantidades 

decrescentes dos fr-agmentos C e D em p:r-esença de 

quantidades crescent.es de A e B. Além disso, o 

apar-eciment.o dos f"ragment.os maior-es most.r-ou-se var-iável ao 

longo das r-epet.içê5es. 
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Padrão de restrição de nove amostras de DNA 

digeridas com Hindlll e hibridizadas com a 

sonda pES:i. 

◄A 
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◄ E

◄ F

• 

◄G

7 8 9 
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Acredit.a-se que os fragment.os de 1,9 kb e 1,3 kb, 

observados em animais da raça Shet.land (animais 1 a 3 da 

fig.ó) sejam result.ant.es da ocorrência de dois si t.ios de 

rest.rição para a enzima HindIII, localizados no fragment.o 

D <3,9 kb). De acordo com o modelo propost.o, o fragment.o 

D daria or,igem aos fragment.os F e G, além de uma seqüência 

de 600 pb. 

A pr,esença desse t.erceir,o RFLP - seqüência de 600 pb

não foi det.ect.ada nessas hibridizaçêíes. Esse result.ado 

pode ser, explicado pela ausência de homologia dessa 

seqüência com a sonda pESa. 

A hipót.ese dos fragment.os não est.arem localizados em 

um único locus não foi analisada pela falt.a de dados mais 

informat.i vos referent.es a cruzament.os. 

O padrão de 

hibridização a 68
° 

C, 

rest.rição para a enzima 

é apr,esent.ado na figu:r-a 7. 

EcoRI,em 

Seis t·ragment.os :foram observados com essa enzima, 

sendo que os :fragment.os de 4 kb e 3 ,2 kb apresent.a:ram 

va:riaçêíes individuais (bandas D e E da :figu:r-a 7). 

Ao cont.rário do que :foi observado com a enzima 

HindIII, o polimorfismo para EcoRI ocorre t.ant.o ent.re 

raças quant.o dent.ro das duas raças analisadas. 

De acordo com o padrão 

fragrnent.o de 3,2 kb CE) seja 

encont.rado, 

result.ant.e 

sugere-se 

da perda 

que o 

de um 

si t.io de r,est.rição para EcoRI no fragment.o de 2,2 kb <F) 

com a adição de aproximadament.e 1 kb . 

O :fragment.o D (4 kb) seria result.ant.e da inclusão de 

um si t.io de rest.rição no fragment.o C (4,3 - kb), que 

result.a, além do fragment.o D, numa seqüência de 300 pb. 
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Padrão de rest..rição det..ect..ado pela sonda pES3 

em nove amost..ras de DNA digeridas com EcoRI.

l◄A 
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◄D 
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A análise dos cruzamentos sugere que o animal 1 

(f'igura 7) é heterozigot.o para o fragmento D, uma vez que 

este fragment.o não é observado na progênie. 

e 6. 

O mesmo pode-se dizer com ref'erência aos individuas 4 

Quant.o a este último, observa-se que apenas um dos 

indivi duos da progênie, animal 8, herdou o fragmento D de 

sua mãe. 

O f'enótipo do animal 9 dessa figura é idêntico ao do 

animal 7, t.endo sido determinado em outra repetição deste 

experimento. 

Uma maior compreensão dos mecanismos envolvidos na 

formação desses RFLPs poderia ser obtida pela análise do 

padrão de restrição com as duas enzimas, 

simultaneamente, como sugerem BECKMANN et alii (1986). 

A hipótese de tais 

cópia 

fragmentos representarem 

seqüências de DNA de única encontra algumas 

restrições, sendo a principal delas a quantidade de DNA 

ut.ilizada no presente trabalho. 

Segundo SAMBROOK et alii <1989) a quantidade de DNA 

necessária à detecção de seqüências de DNA de cópia única 

no genoma de mami feras é da ordem de 10 µg para sondas com 

9 
atividade especi fica de 10 cpm/ µg. 

Apesar da sensibilidade dos métodos de hibridização a 

65
°

C e a 68
°

C, considera-se pouco provável que uma

seqüência de cópia única fosse det.ectada em 100 ng de DNA. 

A questão da natureza do fragmento contido na sonda 

pESa pode vir a ser elucidada através do seqüenciamento 

desta e da análise mais detalhada de pedigrees. 
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Métodos como a hibridização "in si tu" poderiam também 

ser úteis no mapeamento dessa seqüência <BOTSTEIN et alii, 

1980). 

A desvantagem do uso de sondas de seqüências ao acaso 

é o tempo despendido, na seleção dos fragmentos através de 

hibridizações com DNA genómico. 

De acordo com nossas observações, alguns dos 

fragmentos do banco de DNA genómico contem seqüências 

homólogas, como foi o caso da sonda pES12 que resultou em 

padrões de restrição semelhantes aos obtidos com pESa. 

A classificação do banco de DNA em grupos de clones 

que contém fragmentos homólogos, através da hibridização 

in situ das colónias de transformantes, poderia ser uma 

estratégia válida na sistematização do processo de 

seleção. 

Os resultados obtidos com a sonda pESa confirmam que 

o polimorfismo de DNA para uma dada combinação enzima X

sonda é geralmente da ordem de 2 a 3 fragmentos 

polimórficos <GEORGES et alii, 1987; THEILMANN et alii, 

1989),à excessão das sondas de DNA minissat.élite. 

Entretanto, o número de combinações enzima X sonda é 

praticamente ilimitado, fornecendo um número de marcadores 

capaz de mapear todo o genoma de um mamifero. 
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5. CONCLUSÕES

O estudo de marcadores genéticos de eqüinos realizado 

neste trabalho permitiu obter as seguintes conclusões: 

1. Foram detectados três :fenótipos para albumina na

2. 

amostra estudada. :fenótipos se mostraram 

controlados por 

Esses 

dois alelos codominantes com 

:freqüências de 0,54 e 0,46. 

A 

alelos, 

enzima esterase 

identi:ficados como 

apresentou 

alelos F e I,

dois 

com 

freqüências de O ,42 e O ,58 na amostra de Mangalarga 

Marchador. A presença do alelo recessivo O não :foi 

detectada nesse estudo. 

3. A amostra de Mangalarga Marchador se encontra em

equili brio para os dois loci,entretanto, devido ao

l'eduzido tamanho da amostra estudada, não nos é

4. 

pel'mi tido 

resultado.

concluir sobre o significado desse

Não :foi detectado polimor:fismo para 

PHI, estando esse resultado de 

as enzimas PGD e 

acordo com a

li teratur-a, onde as :formas variantes dessas enzimas 

são consideradas raras para a maioria das raças de 

eqüinos. 

5. O estudo de polimor:fismo do DNA revelou a importância

da combinação de método e suporte de hibridização na
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maximização dos resultados com sondas radioativas. 

Ent.re os mét.odos t.est.ados as hibridizaçé:íes a 65
°

C e a 

68
°

C foram as que resultaram em melhores padrões de 

restrição de DNA. 

6. A maior eficiência dos suportes de nylon modificados

7. 

8. 

foi demonstrada, tendo sido observadas diferenças 

significativas na qualidade da imagem aut.orradiográ

fica mesmo entre diferentes preparaçê5es de nylon 

positivament.e carregados. 

A análise de RFLPs demonstrou a ocorrência de 

polimorfismos entre e dent.ro das raças Mangalarga 

Marchador e pôneis Shetland, detectados pela sonda 

pESa. O grau de polimorfismo do DNA para essa sonda 

não difere muito daquele observado para os sistemas 

de protei nas, entretant.o a possibilidade de se obter 

um número maior de polimorfismos através do uso de 

outras enzimas de restrição constit.ui a grande 

vantagem desse marcador. 

O uso de sondas de fragmentos ao acaso de banco 

genômico foi capaz de produzir resultados semelhantes 

aos obtidos com sondas de cDNA na literatura. Essa 

estratégia permite a descoberta de novos 

polimorfismos e a ampliação do 

genéticos disponi veis para o 

ident.ificação animal e estudo 

caracteres produtivos. 

universo de marcadores 

mapeamento genômico, 

de correlações com 
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