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A utilizac;:ao de rac;:as taurinas de corte em sistemas de cruzamento com rac;:as zebuinas tern sido amplamente

difundida no Brasil. tendo como principal objetivo 0 aumento da produc;:ao e da qualidade do produto final. a

carne. Todavia. a maioria das rac;:as taurinas altamente produtivas possui mellor adaptac;:ao a ambientes tropicais.

sendo que pouco se sabe sabre a adaptabilidade dog produtos de sellS cruzamentos as condic;:oes brasileiras. As

"protefnas de choque termico" (Hsps -"Heat shock proteins") foram assim nomeadas par terem sido identificadas

primeiramente como aquelas cuja expre~sao era significativamente aumentada pela exposic;:ao ao calor. sendo que

celulas desprovidas ou com baixos nlveis dessas protefnas toleram menores niveis de estresse do que outras com

nlveis normais. Com base no exposto. 0 objetivo deste estudo foi avaliar a expressao de tres genes da famllia daB

heat shock proteins. HSPA6. HSPAIA e HSFI em 15 femeas de carla urn dog grupos genetic os Nelore (NX). Senepol x

Nelore (SN) e Angus x Nelore (AN) submetidas a urn teste de tolerancia ao calor realizado em tres dias quentes. de

cell aberto. nos meses de verao. Nessas datas os animais foram levados para 0 curral aproximadamente as 6 horas

da manha e mantidos com acesso a agua ate as 8 horas. quando foram tomadas as primeiras medidas (manha). Em

seguida. os animais permaneceram no curral gem acesso a agua e a sombra ate as 13 horas. quando foram realiza-

das novas medidas (tarde). Nas duas medidas foram coletadas amostras de sangue para as analises da expressao

dog genes alvo. A quantificac;:ao dog genes foi realizada pela tecnica de RT-PCR em tempo real. utilizando 0 gene

constitutivo RPL-19. como controle e SYBR Green. como fluor6foro. As analises referentes as quantificac;:oes relati-

vas foram realizadas utilizando 0 programa REST 2008 (Relative Expression Software Tool). especifico para analises

de PCR quantitativa. Quanto aDs resultados dos genes analisados. apenas os animais AN apresentaram induc;:ao da

expressao do gene HSFI no periodo da tarde em relac;:ao ao periodo da manha. Para as diferenc;:as entre os grupos

geneticos no periodo da manha. 0 grupo AN apresentou mellor abundancia de mRNA do que 0 grupo controle

(NX). Na analise de todos os grupos geneticos em conjunto. entre os horarios manha x tarde. houve efeito signifi-

cativo para 0 gene HSFI (P<O.O5) e tendencia para 0 gene HSPA6 (P=O.O8) de major expressao destes na medida da

tarde. Nao foram observadas diferenc;:as para 0 gene HSPAIA. Com base nesses resultados. pode-se concluir que. 0

gene HSFI apresentou maior resposta ao estresse termico impasto. e. entre os grupos geneticos estudados. 0 AN.

foi 0 grupo menDs adaptado.
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