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Introdução

O crescimento constante da caprino e ovinocultura 
está transformando a estrutura dos sistemas produtivos. 
Nesse aspecto, a grande competição comercial 
impulsiona a incessante busca de conhecimentos 
tecnológicos direcionados para o aumento da 
produtividade desses rebanhos. Tal exigência coloca os 
aspectos reprodutivos em lugar de destaque, e a 
prolificidade passa a ser um dos fatores de grande 
importância nos programas de melhoramento e seleção 
de animais nessa cultura [1].

As taxas de ovulação variam consideravelmente 
entre as raças e o cruzamento é provavelmente o 
método mais simples de se aumentar a fecundidade de 
um rebanho. Por outro lado, em diversas raças ao redor 
do mundo, existem animais ou linhagens de animais 
que apresentam taxas de ovulação consideravelmente 
mais altas do que a média.[2]

A proteína morfogenética do osso 15 (BMP-15) 
consiste em um fator de crescimento, membro da 
superfamília TGF, que é expresso especificamente em 
oócitos. Essa proteína atua regulando a proliferação e 
diferenciação das células da granulosa, promovendo 
mitoses, na fase que é independente da ação do 
hormônio folículo estimulante (FSH), e inibindo a 
expressão dos receptores de FSH, bem como os 
eventos dependentes deste hormônio, assim 
promovendo o crescimento folicular e evitando a 
luteinização precoce [3].

Os mecanismos de herança do BMP-15 foram 
desvendados em ovelhas, a partir dos trabalhos de 
Davis et al. (1991) que já apontavam uma herança 
ligada ao cromossomo X para essa característica, 
criando a oportunidade de estudos quanto à fisiologia 
ovariana e fertilidade em outros mamíferos.[3 e 4]

Nas ovelhas Inverdale e Galway, a prolificidade é 
resultante de uma mutação no gene da proteína 
morfogenética do osso 15 (BMP-15), que está 
localizado no cromosomo X em ovinos.[5]

Material e métodos

Colheita de Material

Foram colhidas amostras de sangue, de 80 ovinos da 
raça Morada Nova, em diferentes cidades do estado de 
Pernambuco e Paraíba. As amostras foram separadas em
grupos de acordo com o número de produtos (1, 2 ou 3) por 
parto, para cada animal. As colheitas de sangue foram 
realizadas utilizando-se tubos vacutainer (Citrato de 
Sódio), onde as amostras foram acondicionadas 
imediatamente em recipiente contendo gelo. 

Extração de DNA

Após a colheita das amostras de sangue, o DNA foi 
extraído segundo o método de fenol-clorofórmio de acordo 
com a técnica descrita por Maniatis [6] com modificações. 

O DNA extraído foi analisado em gel de agarose 
(Invitrogen Life Technologies) a 1%, corado com Blue 
green loading dye I (LGC- Biotecnologia) para análise em 
luz ultravioleta e fotografado (Olympus – Digital Câmara –
C-7070 Wide).

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) para o gene 
Inverdale (FecXi).

Para visualizar a mutação no rebanho ovino, foi 
empregada a metodologia que introduz um ponto de 
mutação em um dos oligonucleotídeos, no qual o produto 
da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) conterá um 
ponto de restrição para a enzima XbaI.[7]

A partir do DNA já extraído, foram realizadas várias 
reações de PCR, com volume final de 20 µL, contendo:  2,5 
µL de tampão 10x PCR, 3,0 µL de MgCl2 50mM, 1 µL (10 
pmol) de cada primer: F-5’-
GAAGTAACCAGTGTTCCCTCCACCCTTTTCT,  R -5’ 
–CATGATTGGGAGAATTGAGACC, 3,5 µL de dNTP 
2mM, 0,2 µL de Taq-polimerase 5u/ µL, 11,8 µL de água 
ultra pura e 2,0 µL de DNA 50ng. 

As amplificações foram feitas em termociclador 
(Eppendorf Mastercycler Personal) e consistiram de, 35 
ciclos com desnaturação 94ºC por 30seg, anelamento 60ºC
por 40seg e extensão a 70ºC por 30seg, com extensão final 
de 72ºC por 4min. As amostras foram mantidas 
conservadas em freezer.

    



Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) para o gene 
Galway (FecXg).

A reação em cadeia da polimerase (PCR) foi 
realizada para um volume final de 25 L/amostra, com 
2,5 L de tampão 10X PCR, l,75 L de 50 mM de 
MgCl2, 1 L de cada primer, 2,5 L de dNTPs, 0,8 U 
Taq DNA polimerase (Fermentas), 30 ng de DNA e 
água ultra pura para ajustar o volume final. 

Os oligonucleotídeos utilizados (F-5’
CACTGTCTTCTTGTTACGTATTTCAATGAGAC e
R -5’ GATGCAATACTGCCTGCTTG, amplificam 
bandas com 141pb [8].

As condições de amplificação foram: desnaturação 
a 95 °C por 5 min; seguido por 30 ciclos de 
desnaturação a 95 °C por 45s, anelamento a 63 °C por 
45 s, e extensão a 72 °C por 1 min, com uma 
temperatura de extensão final de 72 °C por 10 min em 
um termociclador (Eppendorf A.G).

Eletroforese 

Os produtos de amplificação foram analisados por 
eletroforese em gel de agarose a 2%, corado com Blue 
green loading dye I (LGC- Biotecnologia), visualizados 
em transluminador de ultravioleta com lader de 50bp 
(DNA Ladder, Invitrogen Life Technologies) e 
fotodocumentados. 

PCR-RFLP (Polymerase Chain Reaction -
Restriction Fragment Lenght Polymorfism).

A reação de corte do DNA com a enzima de 
restrição XbaI (Inverdale) e Hinf-I (Galway) foi 
realizada para um volume final de 15 L. Para cada 
reação, elaborou-se uma mistura contendo 8,0 L de 
água ultra-pura, 1,5 L de tampão da enzima, 0,5L (5 
UI) da enzima XbaI e 5 l do DNA amplificado 
(produto de PCR), onde o volume final foi 
acondicionado em tubo para PCR e submetido a uma 
temperatura de 37ºC por 4 horas em condições de 
tamponamento para eficiente ação da enzima, que após 
a digestão, sofreu inativação à 650C por 20 minutos. 

Eletroforese

Após a digestão enzimática, o DNA digerido foi 
analisado em gel de agarose a 3,5%, com marcador de 
peso molecular DNA-Ladder 50 bp, corado com Blue 
green loading dye I (LGC- Biotecnologia), visualizado 
em luz ultravioleta e fotografado, para verificação dos 
alelos e armazenamento de dados.

Resultados e Discussão

O protocolo de extração de DNA, modificado de 
Maniats et. al. (1989), apresentou resultado satisfatório 
para as amostras que foram submetidas a análise.

 As amostras de DNA extraídas que foram 
submetidas ao protocolo de PCR segundo Davis [9], 

para a mutação Inverdale (FecXi), apresentaram bandas de 
154 bp, identificando o gene da prolificidade (BMP15).

As amostras que foram submetidas ao protocolo de 
PCR segundo Chu [10], para a mutação Galway (FecXg), 
apresentando bandas de 141pb, identificando o gene da 
prolificidade (BMP15). Entretanto as amostras 
apresentaram bandas inespecíficas, sendo submetidas a 
alterações de protocolo da PCR, onde foram modificadas as 
concentrações de MgCl2 e DNTP.

As 80 amostras submetidas ao protocolo de PCR-
RFLP estudadas até o presente momento no para os genes 
Inverdale (FecXi) e Galway (FecXg) apresentaram,  
respectivamente, 154 bp e 141bp, e portanto não foram 
observadas mutações relacionadas a prolificidade.

A mutação FecX  no gene BMP-15 foi associada com 
um aumento na taxa de ovulação como também à 
esterilidade em ovelhas Cambridge e Belclare [11], 
dependendo de estar em hetero ou Homozigose.

A expressão do gene BMP-15 foi localizada 
exclusivamente nos ovócitos do estágio primário do 
desenvolvimento folicular. Há um completo bloqueio do 
desenvolvimento folicular normal em fêmeas que portam 
duas cópias da mutação Inverdale (II), duas da mutação 
Hanna (HH), ou uma cópia de cada mutação (HI). Índices 
aumentados de ovulação são encontrados em fêmeas com 
somente uma cópia de cada mutação (I+ ou H+) [12].

Chu et.al  [10] avaliaram o efeito combinado de dois 
genes da prolificidade, BMP-15 (encontrado em ovelhas 
Inverdale, Hanna, Belclare, Cambridge e Lacune, Han e Hu 
da cauda curta) e BMP-1B (encontra do em ovelhas 
Booroola Merino). Eles demonstraram que as ovelhas 
nativas, Han da cauda curta, as quais carreavam mutações 
em genes BMP-1B (Booroola) e BMP-15 (Inverdale) 
apresentaram maior número de crias por parto, do que 
aquelas com apenas uma das mutações.

A mutação FecXG (Galway - Q239Ter) neste gene é 
caracterizada por uma troca de nucleotídeos que resulta na 
inserção de ponto de parada prematura na transcrição da 
proteína e que, em heterozigose, foi associada com um 
aumento na taxa de ovulação em ovelhas Cambridge e 
Belclare [11].

Apesar das amostras não apresentarem mutações 
relacionadas ao gene da prolificidade, o projeto foi de 
fundamental importância para caracterização da raça 
Morada Nova, levando a acreditar que há outros fatores 
relacionado a prolificidade nessas raças.
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ANEXOS

PCR  para o Inverdale

FOTO1: Gel de agarose a 2%, com marcado (M) de 50pb, mostrando a 
altura da banda do pcr de  154pb para o gene da prolificidade.

PCR  par ao galway

FOTO2: : Gel de agarose a 2%, com marcado (M) de 50pb, mostrando a 

altura da banda do pcr de 141pb para o gene da prolificidade.

141pb

154pb




