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Introdução

Dentre as várias áreas, a genética molecular pode 
auxiliar os programas de conservação e melhoramento, 
via desenvolvimento de painéis para exclusão de 
paternidade e certificação racial, bem como na 
identificação de regiões cromossômicas relacionadas a 
características produtivas, de forma a potencializar os 
programas de seleção atuais [1].

A biotecnologia proporciona a possibilidade de 
utilização de novas ferramentas no processo de 
melhoramento animal. Aliadas às metodologias 
tradicionais, as novas técnicas deverão aumentar ainda 
mais o progresso genético que vem sendo observado 
nos animais domésticos [2].

Nos últimos anos, com o avanço da Biologia 
Molecular, o uso da reação em cadeia da polimerase 
(PCR-Polymerase Chain Reaction) e a descoberta de 
microssatélites de DNA, tornaram possível a 
identificação de polimorfismos em vários sítios 
genômicos [3]. 

Receptores moleculares específicos de hormônio do 
crescimento (GHR) têm sido encontrados em muitos 
tecidos, inclusive no músculo; contudo, são mais 
abundantes no fígado [4]. 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo 
analisar o polimorfismo de microssatélite localizado na 
região reguladora do gene ghr em ovinos da raça Santa 
Inês e Morada Nova.

Material e métodos

Área de Estudo

O trabalho foi realizado no Laboratório de Fisiologia 
Animal Molecular Aplicada – FAMA, do 
Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal, da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, 
localizada na  rua Dom Manoel de Medeiros, s/n –
Dois Irmãos – CEP: 52171-900 – Recife/PE.

Coleta de material biológico

Foram colhidas amostras de 10 ml de sangue total, 
de ovinos da raça Santa Inês (84 amostras) e Morada 
Nova (110 amostras), clinicamente sadios, provenientes 
do semi-árido do nordeste do Brasil.

Processamento das amostras de sangue

Para a coleta de sangue foram utilizados tubos 
vacutainer com anticoagulante (Citrato de Sódio), onde 
as amostras foram acondicionadas imediatamente em 
recipiente contendo gelo. Os leucócitos foram obtidos 
por centrifugação (3000 rpm por 10 min) e lavados 
com solução salina (0,9% em NaCl). Em seguida, com 
o auxílio de uma pipeta, a camada das células brancas 
foi aspirada, para ser acondicionada em tubo e 
armazenada a –20°C.

Extração de DNA dos leucócitos

A extração do DNA leucocitário foi realizada através 
do método modificado Maniatis et al [5]. O DNA 
genômico foi extraído de uma alíquota de100 μL de 
leucócitos, usando 100 μL de TE (Tris 10 mM – EDTA 
1 mM pH 8,0) e 100 μL de fenol equilibrado pH 8,0 (5 
min. a 14.000 rpm). A uma alíquota de 100 μL do 
sobrenadante foi adicionado 100 μL de fenol-
clorofórmio (1:1) (5 min. a 14.000 rpm), em seguida, a 
uma alíquota de 100 μL do sobrenadante foi adicionado 
100 μL de clorofórmio (5 min. a 14.000 rpm). 

Para precipitação do DNA, foi utilizado 10 μL de 
acetato de amônio 3 M, 100 μL do sobrenadante 
(DNA) e 100 μL de isopropanol, esta mistura foi 
incubada por, no mínimo, 60 min em freezer a -20ºC (5 
min. a 14.000 rpm). O pellet foi lavado com 500 μL de 
etanol 70% (5 min. a 14.000 rpm), em seguida foi 
dissolvido em 30µl de TE (Tris-EDTA pH 8,0).  



A quantificação do DNA extraído foi determinada 
com espectrofotômetro através da leitura de 
absorbância 260nm/280nm, e sua integridade foi 
verificada por eletroforese em gel de agarose a 0,8%, 
corado com Blue Green Loading Dye I (BGLD I), 
visualizado em luz ultravioleta e fotografado. 

Reações de amplificação - PCR (Reação de 
Polimerização em Cadeia)

Genotipagem

A genotipagem do polimorfismo do microssatélite do 
gene ghr (SSR-GHR) está sendo realizada por PCR, 
utilizando oligonucleotídeos iniciadores (primers) 
descritos por Lucy et al [6]. 

A mistura para a reação de amplificação (PCR) é 
constituída por: 10 ng de DNA genômico; 10 mol de 
cada primer; 1,25 mM de dNTP mix; tampão PCR 10x 
concentrado (200mM Tris-HCl pH8,0; 50 mM KCl); 3 
mM de MgCl2 e 1U de Taq DNA polimerase para um 
volume final de 25 L. O termociclador é programado 
para 35 ciclos térmicos constituídos por: (1) 
desnaturação inicial a 94°C por 4 minutos; (2) 
desnaturação a 94°C por 1 minuto; (3) anelamento dos 
primers a 60°C por 45 segundos; (4) extensão a 72°C 
por 1 minuto e (5) extensão final a 72°C por 4 minutos.

A eletroforese é realizada em um sistema horizontal 
utilizando-se gel de agarose 2% (m/v), corado com 
Blue Green Loading Dye I (BGLD I) (0,5-1,0 L/10 
L), durante 1 hora a 100 V em tampão TBE (0,09M 
Tris-borato, 0,002M EDTA). Posteriormente, os 
amplicons são visualizados em transiluminador de UV.

Um padrão de peso molecular de 10 pb é utilizado 
para permitir o cálculo do tamanho dos fragmentos 
amplificados. São utilizados controles negativos para 
monitoramento de eventuais contaminações, em 
seguida foto documentação.

Resultados e Discussão

Conforme resultados obtidos (Fig. 1), a técnica 
(PCR) utilizada em conjunto com os primers
específicos microssatélites para GHR, demonstrou um 
polimorfismo entre animais de raças diferentes, 
independente do número de crias por parição de cada 
animal, no que diz respeito ao receptor do hormônio do 
crescimento. 

Contudo quando se compara animais da mesma raça, 
levando-se em consideração mutações no receptor do 
hormônio do crescimento para animais com número de 
crias por parição diferente, é demonstrado um 
monomorfismo. Trabalho inédito realizado com as 
raças ovinas do Nordeste brasileiro.
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Fig. 1: M: Marcador DNA-Ladder 10 pb; Padrão eletroforético 
de gel de poliacrilamida 8%, contendo fragmentos de DNA 
amplificado; amostra 1: Santa Inês (1 cria/parto); amostras 2: 
Morada Nova (1 cria/parto) e 3: Morada Nova (3 crias/parto); 




