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A constru<;ao de mapa de liga<;ao e uma etapa inicial importante para estudos de identifica<;ao de
QTLs e programas de sele<;ao assistida (MAS). Varios mapas de liga<;ao tem side propostos, uma vez
que podem variar nas dversas popula<;oes estudadas de acordo com 0 numero de recombina<;oes
presentes em cad a marcador para essa popula<;ao. A confirma<;ao das posi<;oes dos marcadores nas
diferentes popula<;oes sejam elas comerciais ou nao, acrescenta informa<;ao para gerar, em segLida,
um mapa consenso. Seguindo 0 delineamento experimental F2, proposto por BECKMAN E SOLLER
(1988), 90 animais provenientes de 16 familias de bovinos mesti<;os Holandes x Gir, foram geradas
pela Embrapa Gado de Leite e genotipados para 5 marcadores moleculares microssatelites (BM 1258,
BM1905, CSSM24, BM1818 e BB705) para cobrir 0 cromossomo 23 com intervalos de no maximo 20
cM entre cada marcador. Ap6s determina<;ao dos alelos em seqi.ienciador automatico MegaBace e
posterior montagem dos heredogramas de cada familia, os dados obtidos foram utilizados para
cria<;ao do mapa de liga<;ao para 0 cromossomo 23 utilizando 0 pacote computacional CRIMAP
4.2(Green et ai, 1990). No presente estudo 0 mapa foi obtido como se segue: BM1258 - BB705 BM1818 - BM1905 - CSSM24 com distancias entre os mesmos de 14.6 - 14.7 - 13.8 - 3.4 cM,
respectivamente. Assim, foi observada uma diferen<;a na ordem dos marcadores obtidos por este
mapa em rela<;ao ao apresentado pelo mapa consenso (www.marc.usda.gov/genome). Segundo 0
mapa consenso, a ordem dos marcadores no cromossomo 23 e BM1258 - BM1818 - CSSM24 BM1905 com distancias de 27.0 - 7.5 - 5.9 cM entre os mesmos, respectivamente. No mapa
consenso nao ha a posi<;ao do marcador BB705 no cromossomo 23 pois ate 0 presente momenta s6
foi realizado um estudo em 28 animais, por Sonstegard et al (2000), de localiza<;ao deste marcador
pela tecnica de FISH, onde somente e possivel dizer sua posi<;ao morfol6gica citogenetica. Uma vez
que, diferentemente de Sonstegard et al (2000), 0 objetivo deste estudo foi a cria<;ao do mapa de
Iiga<;ao, a amplifica<;ao do marcador BB705 foi realizada, permitindo uma possivel localiza<;ao da
regiao de Iiga<;ao do mesmo no cromossomo, como apresentado anteriormente. Tendo como base a
posi<;ao relativa do marcador BM1258 dentro do cromossomo 23 de 23.9 cM (segundo 0 mapa
consenso), teremos que as posi<;oes relativas dos marcadores obtidas neste estudo sac de 38.5 cM
para 0 marcador BB705; 53.2 cM para BM1818; 67.0 cM para BM1905 e 70,4 cM para CSSM24.
Estas posi<;oes diferem daquela proposta pelo consenso, uma vez que insere 0 marcador BB705
entre os previamente localizados. Desta forma, este trabalho sugere a inser<;ao do marcador BB705
entre 0 BM1258 e 0 BM1818, bem como observa uma inversao na ordem dos marcadores BM1905 e
CSSM24 no mapa consenso do cromossomo 23.
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