De: b,,-,\ T'I','') \ I'P , .

'f<F

1I1e " . 'hci na

Df. ~IIP

plbl il. - h:J. ti

BAO·U llJE.0:TllX'. \ç.\O DE GENÓ 111)OS DO HORl\lÓ~10 DE CRL ()CJ~lLN'1 O /JII)
r ~1
CRULA.\1ENTOS
DE BOVINOS ATRAVÉS DA ANÁLISE DE RFJ,l'. Beatriz \moroso Borclho
(Bolsista PFrCAPES);
Luciana C. A. Regitano (O) (E.l\1BRAPA/CPPSF).

o objetivo

do presente trabalho foi genotipar 49 animais provenientes do cruzamento de fêmeas Nelore
com machos das raças Angus, Simental e Canchin para o polimorfismo observado no hormônio de
crescimento bovino.
classe de marcadores moleculares
Restrição ou RFL P Tal marcador
cndonu ..leases em sítios de restrição.

utilizada foi Polimorfismo
de Comprimento
de Fragmentos de
é caracterizado
por cortes feitos na molécula de D0. \ por

Para análise do polimorfismo foi utilizada a técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR ) que
envolve a ""lIllese enzimática in vítro de milhões de cópias de DNA na presença da enzima D"\'"A
polimerase. I 'm ciclo de PCR envolve 3 etapas: desnaturação, anelamento e extensão da fita dupla do

D'-. \ alvo.

() honnôruo dê crescimento apresenta duas variantes genéticas que diferem pela presença de uma leucina
ou de uma valina na poslyão 127 desse polipeptídeo, Essa substituição de aminoácidos é devida' a uma
substituição de nucleotideos no D1\J i\ e resulta tU1 introdução de um sítio de restrição para a enzima llu I
no aklo que codifica o aminoacido valina.
finalidade de identificar os alelos L (leucina) e V (valina) desse gene, uma sequência de 221 pares
de bases. que contem essa mutação foi amplificada. A digestão dos produtos de PCR com a enzima Alu I
produziu fragmentos de 171 e 52 pares de bases nos animais homozigotos para o alelo L () homozigoto
p.u J (I alelo V c caracterizado
pela ausência de digestão dos produtos tk PCR e os heterozigotos
apresentaram 0<; 1 fragmentos (221. 171 t 52 pb). Os fragmentos foram separados em ~el de agaro ...c de
)dixo ponto lk Iusâo .1 1°..,.
'\>11}
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Uma VCI. que as fêmeas Nelore utihz..•idas nestes Cl1l7 .•.unentos são homozigotas pata u alelo L, e possível
identifi, ar 11.l progcmc o alelo herdado do touro. Desta forma. a ampliação do numero de progênies
genotipad.is permitira " estimativa do ef-no deste polimoríismo
sobre caractcrístrcas
de produção.
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