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Introdução

No mundo, tem-se dado muita importância aos 
estudos de recursos genéticos em animais domésticos, 
no entanto, estes ainda são pouco caracterizados, 
principalmente em relação às populações nativas e sem 
raça definida (SRD) as quais desempenham um papel 
socioeconômico muito importante para as populações 
que habitam as regiões de clima semi-árido e que 
dependem destes animais para sua subsistência [1].

A utilização desses recursos genéticos para a
análise do DNA, através da técnica de PCR, pode ser 
utilizada na reprodução para determinação do sexo dos 
animais (sexagem), facilitando o diagnóstico.

São conhecidos vários genes importantes para 
determinação sexual dos mamíferos, como SOX9, 
AMH, WT1, SF1, DAX1 e DMRT1, por exemplo. 
Análises destes genes em humanos, usando ensaios in 
vitro com cobaias, revelaram que a determinação do 
sexo é o resultado da interferência conjunta desses 
genes, onde a expressão de cada um resulta na 
determinação sexual, variando entre os vertebrados, 
mas tendo sua seqüência e modo de expressão 
conservados [2].

O objetivo do trabalho é identificar o sexo de 
ovinos, da raça Santa Inês, utilizando a técnica de PCR.

Material e métodos

Colheita do material

Foram colhidas amostras de sangue, de 20 ovinos 
da raça Santa Inês nas cidades de Santa Cruz do 
Capibaribe e Toritama. As amostras foram separadas 
em grupos de acordo com o sexo do 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 [3] 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 cada amostra, foi realizada uma reação de cadeia 
da polimerase, Multiplex, em um volume final de 25 µL, 
contendo 2,5 mM de MgCl2 , 10 oles de cada primer (Aml-
X foward: 5´  GTGCATCCCTTCATTGGC 3´ ; Aml- X 
reverse 5´ GTGCATCCCTTCATTGGC 3´ ; SRY foward: 
5´ ATGAATAGAACGGTGCAATCG 3´ ; SRY reverse: 5´ 
GAAGAGGTTTTCCCAAAGGC 3´ [4]. 200 µM de cada 
DNTP, 1U de taq polimerase, Tampão 1XPCR (20Mm de 
Tris- HCl, pH 8.4, 50mM de KCl, 2mM de MgCl2 ), 7 µL 
de DNA e completado o volume para 25 µL com água ultra 
pura.

O protocolo de amplificação constituiu em uma 
desnaturação inicial de 94ºC  por cinco minutos, em eguida 
de 34 ciclos de 94 ºC por quarenta e cinco segundos, 58 ºC  
por quarenta e cinco segundos e 72 ºC por um minuto; com 
extensão final de 72 ºC por sete minutos no final do ciclo.

Os produtos de amplificação  foram separados por 
eletroforese em gel de agarose a 2% e corados com Blue 
green loading dye I (LGC- Biotecnologia), e visualizado 
em transluminador(UV), e comparadas com marcador de 
50bp (DNA Ladder, Invitrogen Life Technologies) e 
fotodocumentados [4].

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. 

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 PHUA et AL 
[4]. para a sexagem , apresentaram bandas de 116bp e 
300pb, para macho e apenas a banda de 300bp para 
fêmea, identificando os genes para a sexagem.

São considerados machos os animais que 
apresentam a formação de duas bandas, uma com 
116pb, correspondente a amplificação da sequência do 
gene SRY presente apenas em macho, e outra com 
300pb correspondente a amplificação da sequência do 
gene Aml-X presentes em ambos os sexos. São 
considerados fêmeas a que apresentam formação 
apenas da banda com 300pb[4]. Foto1

A determinação do sexo, durante a gestação é uma 
ferramenta importante, já que pode ser adotada como 
manejo, selecionando o tipo de atividade que deseja-se 
adotar na fazenda, como seleção de machos como 
reprodutores, fêmeas para transferência de embrião ou 
gado leiteiro.

Agradecimentos

 Laboratório FAMA

 Prof Áurea Wischral (orientador)

 Prof. Manoel Adrião (co-orientador)

 Aos amigos do FAMA

 Familia

Referências

HERSON, E. L. Instuconservation of livestock and poultry. FAO-UNEP. 
Animal Production and Health Paper, p. 99-112, 1992.

MORRISH BC, SINCLAIR AH. Vertebrate sex determination: any means 
to an end Reproduction. Society for Reproduction and Fertility 2002; 
124: 447–457. 

MANIATIS, T.; FRITSCH, E.F; SAMBROOK, J. (Ed.) Molecular 
cloning a laboratory manual. New York: Cold Spring Harbor 
Laboratory Press, 1989. v.3, n.1, P.1-3

PHUA ACY, ABDULLAH RB, MOHAMED Z. A PCR- Based sex 
determination method for possible application in caprine gender selection 
by simultaneous amplification of the Sry and Aml-X genes. J Reprod Dev 
2003; 49: 307-311.

                             

                          
Gel de agarose a 2%: M-macador de 50bp, 1- macho, 2-
macho, 3-fêmea,4-fêmea.
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