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As caseínas são urna Iarmlin de proteínas do leite que existem em várias formas mokcuJarc"
DlIHrç.i
caseínas destaca-se a K-Caseína (CSN3), devido à sua influência sobre o teor de proremas no kik' lm
bovinos selecionado8 para a produção de carne. o alelo A de CSN3 foi associado a maior [k'" ,:(
nascímenro c à desmama corno efeito materno O polimortismo no gene da K -CastÍn.l fOI ,h':S\..í 110
utilizando-e,
a técnica PCR-Rl· LP (Polymerase
Chain Reaction
Restrktion
Fragmenr
I enehr
Polymorphísmj, Este polimorfismo está localizado entre o exon 1\' c o intron IV. em total de 8-1-amostr <I
de sangue foram coletado" de animais resultantes dos cruzamenm,
entre Angus x Nelore Canc.hm '\
Nelore c Sirncnta] x .i\dOlt:. O DNA foi extraido a partir de 5 ml de sangue. Um segmento dI." 350 1)1>tuJ
amplificado por PCR e digerido pela .:ndonucIease de restrição HinfI. \ separação em gel de ag:.lJ''''lL ~o
identificou dois alel os, designados A c B, que diferem quanto aos aminoácidos nas posições J ~r,1.,," 1 fR 0.a
posição 13ú. ACC ( Ireoninaj é trocado por ATe (Isoleucina), e na posição 1.tS, GAT(:\dJu
\spar1iLO)
é trocado por crCT (Alanina), nos alelos A c B respectivammk.
O alelo ~. após digestão aprc ...enta
fragmentos de X4 pb e 1321 13.t ph e o alelo R de 8.t pb, e 266 ph. \s trl..'qü6ncias alélicas fOlJm lJ. X; pJT.i
o alelo \ e 0.16 para o alelo B. quando considerados em conjunto. Dentro de cada cruzamenm, Js
freqüências para o alelo A. foram 0.74, 0,93 c 0,89. para Angus x Nelore, Canchin x Nelore c SilTlnltaJ "\
Nelore, respel:livamcnte
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