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RESUMO 

 
Mapeamento de locos de características quantitativas (QTLs) associados a 

desempenho nos cromossomos 19, 23, 24, 26, 27e 28 de Gallus gallus 

 
 

A partir de uma linha macho de corte e outra de postura, foi desenvolvida uma 
população experimental F2 com objetivo de mapear locos de características 
quantitativas (QTLs) para características de interesse comercial. Foi gerado um total de 
2.063 animais F2 em 17 incubações que foram criados como frangos de corte até a 6ª 
semana de idade, quando foram avaliadas seis características de desempenho. As 
famílias utilizadas para o estudo, foram as que obtiveram maior número de marcadores 
microssatélites informativos em trabalhos anteriores envolvendo os cromossomos 1 a 5 
com a mesma população. Vinte marcadores dos cromossomos 19, 23, 24, 26, 27 e 28 
foram testados nos indivíduos parentais e F1 das famílias escolhidas para checar se 
eram ou não informativos. Após a genotipagem das 5 famílias escolhidas, foram 
construídos os mapas de ligação e realizada a análise de mapeamento de QTL por 
intervalo para cada cromossomo utilizando o método de regressão e o modelo genético 
F2. Dois modelos foram testados: um incluindo apenas o efeito aditivo do QTL e outro 
modelo que incluiu também o efeito de dominância. Caso fosse identificado QTL com 
nível de significância no mínimo sugestivo no genoma, os modelos foram confrontados 
para confirmar o efeito de dominância do QTL. Foram conduzidas também análises 
complementares com o intuito de detectar interação do QTL x sexo e QTL x família. 
Foram estimados a porcentagem da variância fenotípica e o intervalo de confiança para 
cada QTL. No cromossomo 26 foi mapeado QTL significativo a 5% no cromossomo 
para ganho de peso dos 35 aos 41 dias, e no cromossomo 27 foi identificado, para a 
característica peso vivo aos 35 dias um QTL sugestivo no genoma. Os QTL localizados 
nos cromossomo 26 e 27 foram localizados a 0.0 e 103.0 cM e explicaram 1,95 e 2,03% 
da variação fenotípica, respectivamente.  
 

 

Palavras chave: Locos de características quantitativas; Marcadores microssatélites; 
Melhoramento animal; Gallus gallus 
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ABSTRACT 

 

Mapping QTLs on chicken chromosome 19, 23, 24, 26, 27 and 28 affecting performance 
traits 

 

With the objective of mapping quantitative trait loci (QTLs) for economically 
valuable characteristics, an F2 chicken population was developed by crossing a broiler 
sire line and a layer dam line. A total of 2.063 F2 chickens from 17 incubations were 
reared as broilers and slaughtered at 6 week of age, when six performance traits were 
measured. Five families were chosen for this study based on previous work to determine 
the most informative families. Twenty markers from chromosomes 19, 23, 24, 26, 27 and 
28 were tested in the parental and F1 chickens from the chosen families to select the 
informative markers. After genotyping parental, F1 and F2 chickens, the linkage maps 
were constructed and QTL Interval mapping analysis was conducted for each 
chromosome using regression methods and the F2 genetic model. Two different models 
were tested: one including only the additive effect of the QTL and another model that 
also included the dominance effect. If at least a genome-wide suggestive QTL was 
detected, they were compared through standard F tests to confirm the dominance effect 
of the QTL. Complementary analyses were conducted to investigate the existence of 
QTL x sex and QTL x family interactions. The percentage of the phenotypic variance 
explained by the QTL and the confidence intervals were estimated for each QTL. A 5% 
chromosome-wide significant QTL for weight gain from 35 to 41 d was mapped to 
chromosome 26 and a QTL that exceeded the genome-wide suggestive threshold for 
body weight at 35 d was mapped to chromosome 27. This QTL positioned at 103 cM 
explained 2.03% of the phenotypic variance of the trait and presented a confidence 
interval from 0 to 111 cM.    
 

Key words: Quantitative trait loci; Microsatellite markers; Animal improvement; Gallus 
gallus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ao analisar os dados de produção e exportação mundiais de carne de 

frango, observa-se que o Brasil lidera junto com países como EUA, China, União 

Européia e México o mercado internacional de carne de frango. Os dados da União 

Brasileira de Avicultura (UBA) registraram no ano de 2006 um aumento de 6,43% em 

relação a 2005 na produção mundial de carne de frango passando de 9.297 para 9.895 

milhões de toneladas. Lembrando que o ano de 2005 foi muito importante para o 

cenário de produção onde houve um incremento na ordem de 9,46% (8.494 para 9.297 

milhões de toneladas). O Brasil hoje é o terceiro maior produtor mundial de carne de 

frango, perdendo para os EUA e China, que são os líderes mundiais de acordo com a 

Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frangos (ABEF).  

As exportações brasileiras de frango registraram em 2005 um recorde 

histórico, totalizando 2.845 milhões de toneladas de carne, com crescimento de 15% 

em relação a 2004, levando o setor para o sexto lugar no ranking geral dos países 

exportadores de carne de frango. Este alto desempenho também se deve aos focos de 

gripe aviária nos principais concorrentes internacionais do Brasil, que abriu maior 

espaço para a venda do produto, provocando no final de 2005 o início de uma retração 

no mercado de consumo.  

Por isso a necessidade do Brasil em trabalhar no sentido de estabelecer 

metas como a abertura de novos mercados e a ampliação das exportações nos países 

que possuem relação comercial já estabelecida torna-se essencial para a manutenção e 

maior desenvolvimento do setor avícola do país no mundo. Somado a estes fatores 

observa-se também, que o desenvolvimento necessário para cumprir com a demanda 

interna e externa depende de muitos fatores, entre eles avanços na produção de 

insumos (por exemplo grãos), e tecnologias tanto na área industrial como genética.  

A indústria nacional vem recebendo contribuições cada vez mais 

significativas dos programas de melhoramento genético, aliadas as novas técnicas de 

Biologia molecular, com o objetivo de aumentar ainda mais os ganhos já obtidos com o 

melhoramento tradicional elevando com isso a competitividade. 
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Além destes fatores houve um avanço nas áreas de instalações, 

equipamentos, manejo, nutrição, sanidade e principalmente em melhoramento genético 

das linhagens e híbridos comerciais empregando métodos baseados no fenótipo 

(genética quantitativa), que também contribuíram para o progresso atual que o Brasil 

vem apresentando. Entretanto, associado às melhorias das características de produção 

através do melhoramento animal, surgiram algumas respostas indesejáveis, como 

aumento de doenças metabólicas, carne de baixa qualidade (PSE – do inglês pale, soft, 

exsudative: pálida, flácida e exsudativa), redução de fertilidade, resistência e doenças 

metabólicas, e em frangos de corte aumento de incidência de osteoporose (BURT, 

2002).   

Segundo o autor citado, a genética molecular pode melhorar as 

características obtidas sem prejudicar os ganhos já obtidos nas características de 

produção, pois com o uso de ferramentas moleculares é possível identificar genes que 

controlam características quantitativas de importância econômica auxiliando e 

acelerando programas de melhoramento animal, principalmente para características 

difíceis de serem medidas, de alto custo de avaliação, de baixa herdabilidade ou 

limitadas pelo sexo. 

Utilizando a tecnologia do DNA recombinante e a reação em cadeia da 

polimerase (“Polimerase Chain Reaction” – PCR), foram desenvolvidas técnicas que 

permitiram a identificação de vários tipos de marcadores moleculares distribuídos ao 

longo do genoma de várias espécies, possibilitando associação com características 

quantitativas e, conseqüente, sua utilização em seleção assistida por marcadores 

(Marker Assisted Selection - MAS). 

Um mapa consenso do genoma de aves construído a partir dos mapas de 

ligação de 3 populações referência (Compton, East Lansing e Wageningen) foi 

publicado por Groenen et al., (2000); onde em um trabalho de revisão publicado por 

Schmidt et al., (2005) foram atualizados o número de marcadores (de 1.889 para 2.261) 

juntamente com o tamanho de genoma, que passou de 3.800 cM para 4.200 cM. 

Informações mais específicas estão no site (ARKdb:http://www.thearkdb.org/). Os 

marcadores microssatélites posicionados no mapa consenso em intervalos regulares ao 

longo dos cromossomos, associados às características fenotípicas de interesse em 
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populações planejadas, permitem o estudo de mapeamento de QTLs. A partir destes 

estudos, torna-se mais fácil a localização de genes nestas regiões que apresentam 

efeitos nas características quantitativas de interesse, contribuindo conseqüentemente 

para uma seleção mais refinada.  

 Nos cromossomos estudados nesta dissertação, trabalhos anteriores 

mapearam vários QTLs para peso vivo e ganho de peso. Portanto novos estudos 

utilizando outras populações são importantes para confirmação e mapeamento de 

novos QTLs de importância econômica. 

A Embrapa Suínos e Aves, em parceria com a Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP), desenvolveram uma população F2 

experimental a partir de cruzamentos recíprocos de linhagens de corte e postura, que 

foram utilizadas para identificar marcadores associados a características desempenho, 

nas condições de clima e manejo do Brasil.  

Este estudo teve como objetivos construir um mapa de ligação dos 

cromossomos 19, 23, 24, 26, 27 e 28 da galinha e mapear QTLs neste cromossomo 

para características de desempenho, concluindo parte da varredura do genoma da 

galinha. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
As várias linhas e raças da galinha doméstica atual são oriundas de seu 

ancestral selvagem, o Red Junglefowl, que foi fruto da domesticação, que se acredita 

ter iniciado há 8.000 anos atrás no sudoeste da Ásia (YAMADA, 1998; FUMIHITO et al., 

1994). Inicialmente a ave era utilizada para sacrifícios, como ave de importância 

religiosa ou briga de galo. Os romanos foram os responsáveis pela sua inserção na 

agricultura, criando raças especializadas, incluindo animais com as duas finalidades, 

corte e postura. Com o declínio do império a criação das aves domésticas entrou em 

colapso e uma seleção sistemática muito pouco significativa foi realizada por muitos 

séculos, com exceção dos galos para luta. A linha Leghorn foi derivada do mediterrâneo 

e foi sendo desenvolvida até o século XIX. Já a atual White Leghorn é uma raça de 

postura selecionada para eficiência (menor consumo e maior produção de ovos), e seu 

tamanho chega a ser duas vezes maior em relação ao ancestral Red Junglefowl 

(KERJE et al., 2003). 

Nos dias de hoje a produção da galinha (Gallus gallus), tornou-se tão 

difundida pelo mundo que é o mais importante animal de produção, com crescimento 

rápido, sendo a principal fonte de proteína animal para a maioria das populações. Além 

disso, é muito utilizada para estudos evolutivos, de regulação gênica e doenças como 

câncer (GROENEN et al., 2000; McPHERSON et al., 2002; JENSEN, 2005; WICKER et 

al., 2005). 

A galinha possui curto intervalo entre gerações, capacidade de gerar 

grandes famílias de irmãos completos e hemácias nucleadas que proporciona grande 

quantidade de DNA para estudos. Também possui um genoma relativamente pequeno 

comparado aos mamíferos (CROOIJMANS et al., 1996; GROENEN et al., 1998; 

McPHERSON et al., 2002). 

Devido a estes fatores, torna-se mais viável o desenvolvimento de estudos 

de genética molecular para auxiliar na identificação e funcionamento de genes 

controladores de características quantitativas, gerando assim resultados que poderão 

ser úteis em programas melhoramento assistido por marcadores (MAS).  Com isso, 

seleções baseadas no fenótipo, inserção de determinada características de uma 
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população para outra e predição do desempenho e heterose da progênie resultante dos 

cruzamentos serão mais facilmente realizados (DEKKERS; HOSPITAL., 2002). 

De acordo com Burt (2002) a contribuição da biotecnologia na produção 

animal atingirá seu pico em 20 anos, e não trará ganhos genéticos muitos significativos 

devido ao limite biológico dos organismos. Porém existem fatores importantes como as 

novas exigências do mercado consumidor e diminuição dos custos de produção que 

farão com que a indústria se adapte e estimule os estudos, melhorando assim 

características difíceis de serem selecionadas pelos métodos convencionais. 

Selecionando animais para aumentar a resistência a doenças, por exemplo, é possível 

reduzir custos com vacinas e antibióticos. 

 

2.1 Marcadores microssatélites 

 

A história dos marcadores se iniciou na década de 60, através do estudo 

em genética e melhoramento, controlados por genes associados a caracteres 

morfológicos (marcadores morfológicos), que devido a problemas como número limitado 

de marcadores e restrição a poucas espécies como tomate e milho, foram sendo 

substituídos pelos marcadores isoenzimáticos, que revolucionou a forma de estudo. 

Associados as novas técnicas de biologia molecular, foi possível detectar 

polimorfismo genético diretamente no DNA, sendo as enzimas de restrição às primeiras 

ferramentas utilizadas (RFLP – Restriction Fragment Lenght Polymorphism). Foram 

desenvolvidas posteriormente várias outras técnicas, como VNTR (Variable number of 

tandem repeats), RAPD (Random amplified polymorphic), AFLP (Amplified fragment 

length polymorphism), microssatélites e SNPs (Single nucleotide polymorphisms). 

Por meio da reação de PCR (Reação em Cadeia da Polimerase), os 

microssatélites, pequenas seqüências específicas de 20 a 30 pares de bases, se 

anelam ao trecho de DNA desejado por complementaridade, flanqueando-o. Após a 

reação, milhões de cópias do segmento de DNA serão produzidos, e dependendo do 

loco, pode haver um ou mais de um produto amplificado que possua tamanho molecular 

diferente, chamado de alelo (FERREIRA; GRATAPAGLIA, 1998).   
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A única desvantagem dos microssatélites é o trabalho necessário para o 

desenvolvimento prévio dos marcadores, porém, devido aos últimos avanços realizados 

em estudos com a galinha, existe um grande número destes marcadores disponíveis. 

 Com a utilização dos marcadores microssatélites torna-se possível 

identificar genótipos antes que as características se manifestem, acelerando como 

resultado, o processo de seleção.  

Os marcadores microssatélites são codominantes, ou seja, ambos os 

alelos de um indivíduo heterozigoto são visualizados. São também multialélicos, onde 

numa determinada população vários alelos de um loco podem ser detectados e 

discriminados. Por isso, é o tipo de marcador que possui a maior quantidade de 

informação de polimorfismo (PIC- Polymorphism Information Content) (NONES, 2004). 

 

2.2 Mapa de ligação 

 

O mapa de ligação é um instrumento essencial para o mapeamento de 

QTLs. Um mapa de ligação é construído utilizando-se a taxa de recombinação como um 

indicador quantitativo de distância entre dois marcadores, onde quanto maior a 

distância, maior a probabilidade das cromátides não-irmãs se cruzarem na região entre 

os marcadores e produzir um maior número de recombinantes. Uma vez determinada a 

freqüência de recombinantes obtém-se a medida em distância entre os marcadores, 

onde 1% equivale a 1 centiMorgan (cM) (GRIFFITHS et al., 1998). 

Segundo Weller (2001) apesar do valor correspondente a 1 cM ser 

aproximadamente 1 milhão de pares de base, existem regiões dos mapas físicos que 

possuem alta e baixa freqüência de recombinação que são afetadas por outros fatores, 

como sexo dos animais selecionados ou espécie estudada, que podem causar 

diferenças no tamanho do mapa genético por exemplo. 

De acordo com Schmid et al., (2005), os mapas de ligação publicados em 

2000 (GROENEN et al., 2000) são o ponto central de referência para o 

desenvolvimento de todos os mapas da galinha, que se baseia na combinação das 

informações de três diferentes populações: (CRITTENDEN et al., 1993), Compton 

(BUMSTEAD; PALYGA, 1992) e Wageningen (GROENEN et al., 1998). 
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   Desde aquela época os mapas de ligação consenso sofreram um 

modesto aumento no número de marcadores e tamanho total, passando de 1.889 loci 

(distribuídos em 51 grupos de ligação) e tamanho do genoma de 3.800 cM, para 2.261 

loci (em 53 grupos de ligação) e tamanho total de 4.200 cM.      

East Lansing e Wageningen são as duas populações referências ainda 

ativamente utilizadas para o mapeamento de QTLs. Embora as informações dos 

marcadores oriundos dos estudos de mapeamento em outras populações possam ser 

utilizadas para adicionar um número maior no mapa consenso, a ordem exata entre os 

mesmos torna-se mais difícil de estimar.   

Quanto ao tipo de marcador, os microssatélites e AFLPs são os que 

predominam no mapa consenso. Porém nos dois últimos anos o número de marcadores 

SNPs aumentaram bastante, e a expectativa é que em pouco tempo se tornem 

predominante. 

Os cromossomos das aves eram classificados há pouco tempo como 

macro e microcromossomos. Essa definição em dois grupos, entretanto pode ser 

diferente em número na literatura, variando entre 6 a 10 pares de macrocromossomos 

incluindo o Z, e W na fêmea heterogamética. Entretanto Schmid et al., (2005) 

propuseram um sistema que não faz distinção entre os diferentes tamanhos, não os 

classificando segundo esta ordem. Portanto os cromossomos de 1 a 10 mais os sexuais 

são classificados como grupo A. Os cromossomos 11 ao 16 são do grupo B e junto com 

o grupo D, que são compostos pelos cromosssomos 33 a 38 formam os menores. E o 

grupo C é o maior deles, contendo os cromossomos 17 a 32.  

 

2.3 Genoma da galinha e o Mapa Consenso 

 

Em 2004 foi publicado o resultado de seqüênciamento do genoma de 

Gallus gallus (HILLIER et al., 2004), cujo DNA utilizado para o seqüênciamento foi 

extraído de uma espécie ancestral (Red Junglefowl) de onde derivaram todas as várias 

raças e linhagens de galinhas domésticas hoje conhecidas. O conhecimento do genoma 

de uma espécie permite obter uma melhor compreensão da estrutura, evolução e 

arranjo dos genes, assim como a comparação com outros organismos. 
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Os microcromossomos representam aproximadamente 30% do genoma e 

possuem alguns fatores que os diferenciam dos macrocromossomos, como por 

exemplo, uma maior densidade de genes em relação aos macrocromossomos e alta 

quantidade das bases nitrogenadas guanina e citosina e baixa de timina e adenina.  

Outra característica importante dos microcromossomos é que eles possuem taxa de 2,8 

cM/Mb, enquanto que os microcromossomos 6,4 cM/Mb. Nos seres humanos esta taxa 

varia entre 1 a 2 cM/Mb (SCHIMD et al., 2005). 

A partir dos estudos dos cromossomos tornou-se possível a construção de 

mapas de ligação e mapeamento de QTLs envolvendo todo o genoma do animal.  Para 

isso foi criado um mapa consenso a partir de três populações referência (Wageningen, 

Compton e East Lansing), desenvolvidas a partir de linhagens divergentes. O mapa 

consenso é bastante importante, pois fornece informações sobre os marcadores 

(posição, ordem e tamanho do espaçamento entre eles, por exemplo) sendo uma 

ferramenta essencial na melhor escolha de marcadores, juntamente com a comparação 

em outras populações, contribuindo para melhor mapeamento de QTLs. A cada ano, o 

mapa consenso da galinha torna-se mais denso, com um número de marcadores cada 

vez maior em quantidade e tipos, distribuídos em intervalos regulares ao longo dos 

cromosssomos, facilitando cada vez mais o trabalho de identificação genes de 

importância comercial. 

Mais detalhes sobre os mapas consenso de todos os cromossomos está 

disponível na página eletrônica do Chicken Genome Project, da Universidade de 

Michigan (http://poultry.mph.msu.edu/) e no Roslin Institute da Escócia 

(www.thearkdb.org).  
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2.4 Mapeamento de QTLs 

 

As características herdáveis consideradas importantes economicamente, 

são oriundas da ação conjunta de vários genes, e são denominadas quantitativas ou 

poligênicas. Produtividade, precocidade e crescimento, são exemplos de características 

herdadas de forma quantitativa (FERREIRA; GRATAPAGLIA., 1998). Mackay (2001), 

afirma que a maioria das características econômicas importantes em animais 

domésticos é quantitativa e embora influenciada por muitos genes, não são igualmente 

influenciados por todos eles, ou seja, alguns terão efeitos maiores e outros menores. 

Esta hipótese explica que um grande número de genes de pequeno efeito está 

segregando para produzir uma característica quantitativa (GRIFFITHS et al., 1998). 

A associação entre marcadores que estão segregando e valores 

fenotípicos da característica de interesse sugerem que um gene controlando algum 

componente desta característica está localizado próximo a estes marcadores (LIU, 

1998). 

O princípio básico do mapeamento de QTLs é que os marcadores 

moleculares devem estar ligados aos locos que controlam a característica de interesse, 

para que na segregação esses marcadores sejam passados de uma geração para outra 

junto com o gene que afeta a característica selecionada (ARÚS et al., 1993) 

O mapeamento de QTLs no genoma só é possível se houver desequilíbrio 

de ligação entre o marcador e o QTL, que aumenta o poder do teste estatístico no 

momento de correlacionar o QTL com as características fenotípicas de interesse. Para 

garantir o desequilíbrio de ligação são utilizados delineamentos experimentais a partir 

de cruzamentos de linhagens divergentes, formando gerações F1 e F2. (VAN der BEEK 

et al.,1995). 

Estes cruzamentos controlados buscam maximizar o desequilíbrio de 

ligação permitindo acompanhar um alelo de interesse por meio de marcadores. Se 

houver uma diferença na média do fenótipo entre as classes genotípicas do marcador, 

infere-se que existe um QTL ligado aqueles marcadores, ou seja, as classes 

genotípicas dos marcadores segregam em conjunto com os alelos de um QTL de 

interesse (FALCONER; MACKAY., 1996).  
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Os mesmos autores também afirmam que o número de QTLs mapeados 

sempre são subestimados. Se houver dois QTLs muito próximos há chances de 

aparecer como apenas um, se estiverem ligados por associação (ligação entre alelos 

favoráveis a característica no mesmo loco), ou até não serem mapeados se estiverem 

ligados por repulsão (ligação entre um alelo favorável em um loco e um desfavorável no 

outro). 

Lander e Botstein (1989) elucidaram através do método da máxima 

verossimilhança, o mapeamento por intervalos entre dois marcadores, permitindo 

detectar a presença de QTL em populações endogâmicas. As informações dos efeitos 

aditivos (“a”) e dominância (”d”) são associados aos genótipos dos marcadores que 

flanqueiam a região, distribuindo os dados do fenótipo nas classes genotípicas dos 

marcadores. 

Haley e Knott (1992) demonstraram também que uma análise de 

quadrados mínimos poderia ser aplicada com sucesso em mapeamento por intervalos, 

fornecendo estimativas muito semelhantes aos obtidos pela máxima verossimilhança. 

São fornecidos os valores dos efeitos de “a” e “d”, soma de quadrados, quadrados 

médios de regressão e desvios; resultando na posição mais provável do QTL e as 

melhores estimativas de seus efeitos. Além disso, o método proposto por estes autores 

possui algumas vantagens em relação à máxima verossimilhança como utilização de 

modelos mais complexos, com demanda computacional menos exigente, viabilização 

de técnicas de booststrap (CHURCHIL; DOERGE, 1994) e permutação (VISSCHER et 

al., 1996), utilizadas para determinar o intervalo de confiança e o nível de significância 

genômico.    

Na análise tipo F2, descrita por De Koning e colaboradores (1999) os 

efeitos aditivos e de dominância são calculados na população como um todo, supondo 

que os alelos do QTL estejam fixados nas linhagens parentais, e os QTLs mapeados 

explicam a variação genética entre as linhas fundadoras. 

Para um programa de mapeamento de QTLs ser bem sucedido são 

necessários dois importantes fatores: utilização de marcadores informativos, e uma 

estrutura populacional adequada com variação genética suficiente para detectar a 

segregação entre o QTL e o marcador (DEEB; LAMONT., 2002). De acordo com Hillel 
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(1997) quando uma característica possui caráter de herança poligênica, como é o caso 

da maioria daquelas controladas por QTLs, é preciso garantir variação genética 

suficiente na população experimental. 

A maioria dos estudos de mapeamento de QTLs tem sido realizados a 

partir de cruzamentos de linhagens ou raças genéticas fenotipicamente divergentes (DE 

KONING et al., 2003). 

Existem poucas populações para estudos de QTLs no mundo, e a partir 

delas vários autores desenvolveram estudos sobre muitos grupos de características 

importantes na avicultura, sendo elas: entre linhas de corte e postura, entre linhas de 

corte e entre linhas de postura. 

O cruzamento entre linhas endogâmicas apresenta algumas vantagens, 

como o conhecimento do genótipo dos parentais, fase de ligação e o número de alelos 

do suposto QTL (SILVA et al., 2005). 

O objetivo do mapeamento de QTLs é realizar através de múltiplos testes 

estatísticos, a verificação de qual ou quais marcadores estão associados ao QTL. Este 

conjunto de testes necessita de um nível de significância genômico, o qual é obtido 

seguindo metodologias solidamente elucidadas. 

O limiar de significância adequado deve ser obtido em função do tamanho 

do genoma e do número de cromossomos (SLATE, 2005). Segundo Lander e Krugliak 

(1995), existem três níveis de significância a serem considerados. O primeiro deles, 

significância por ligação sugestiva, corresponde a um falso positivo em uma varredura 

genômica completa. O segundo e terceiro, significância a 5 e 1% corresponde a uma 

ligação significativa e altamente significativa de ocorrência de uma ligação em uma 

varredura genômica. 

Churchill e Doerge (1994) afirmaram que para obtenção de um nível de 

significância genômico são realizadas “n” permutações, e para cada uma delas a maior 

razão de F é anotada, e o total de valores de F são ordenados. Os autores afirmam que 

quanto maior os números de permutações mais precisos são os resultados. Um total de 

mil permutações é recomendado para obtenção de um nível de significância de 5% e 

dez mil para 1%. 
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O nível de significância também pode ser expresso através do valor de 

LOD, que indica na escala logarítmica, a razão entre a probabilidade dos dados 

observados terem surgido assumindo a presença de um QTL, sobre a probabilidade de 

sua ausência. Um QTL é significativo quando o LOD excede o valor três, indicando que 

esta probabilidade de ocorrência é 1.000 vezes maior (FERREIRA; GRATAPAGLIA, 

1998). 

Para determinar o intervalo de confiança de um QTL, o método de 

reamostragem “bootstrap” (VISSCHER et al., 1996) comumente utilizado em conjunto 

com o mapeamento por intervalo é empregado. Os autores afirmam que quanto maior a 

evidência de um QTL estar presente um uma determinada região, menor o intervalo de 

confiança. Segundo o mesmo autor, a amplitude do intervalo depende do tamanho da 

população e do efeito do QTL. Já foram comparadas populações com 200 e 500 

indivíduos, e o intervalo de confiança foi bem menor para a população com mais 

animais.  

 

2.5 Trabalhos de mapeamento de QTLs 

 

Na literatura existem diversos trabalhos de autores que mapearam QTLs 

para vários grupos de características, principalmente as que são valorizadas no 

mercado, como desempenho. Os principais trabalhos mapearam QTLs para peso vivo 

em diferentes idades dos animais, também para crescimento, peso de partes, 

porcentagem de gordura, peso de gordura, características de ovos, entre outros (van 

KAAM et al., 1999, SEWALEN et al., 2002, IKEOBI et al., 2002, JENNEN et al., 2004, 

KERJE et al., 2003, SASAKI et al., 2004, SCHREIWEIS, et al., 2005, JACOBSSON et 

al., 2005, PARK et al., 2005).  

Na Tabela 1 abaixo, estão listados os principais QTLs encontrados para 

os cromossomos estudados, segundo o trabalho de revisão de Abasht et al., 2006, que 

considerou os menores níveis de significância, como os QTLs com ligação sugestiva no 

genoma e no cromossomo. Além das características de desempenho também estão 

descritos QTLs relacionados a característica de gordura. 
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Sewalen et al., (2002) mapearam QTLs para peso vivo a 3, 6 e 9 semanas 

de idade, utilizando um total de 546 animais F2. Foi detectado no cromossomo 27 QTL 

com ligação sugestiva no genoma para peso vivo a 6 semanas de idade juntamente 

com outro QTL para peso vivo a 9 semanas de idade com ligação significativa a 5% no 

genoma. Não foram estimados os intervalos de confiança (IC). 
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Tabela 1 - Informações sobre os principais QTLs mapeados nos cromossomos estudados, segundo a revisão de Abasht et al., (2006). Também estão 

representados informações sobre o nível de significância, posição do QTL, marcadores flanqueadores e a porcentagem da variância fenotípica 

explicada pelo QTL para cada característica 

(continua)  

Característica Chr. Posição (cM) Nº Marcadores Marcadores 
flanqueadores 

R2 Autores 

Consumo alimentar 23-48 dias 26† 16 - - - van Kaam et al., 1999 

       

Peso vivo 3 semanas Z ** 127 3 LEI0111-LEI0075 4.7 Sewalen et al., 2002 

Peso vivo 6 semanas 27† 0 1 ROS0071 -  

 Z† 127 3 LEI0111-LEI0075 -  

Peso vivo 9 semanas 27** 0 1 ROS0071 4.0  

       

Peso gordura abdominal 28* 17 2 ROS0095-ADL0299 3.5 Ikeobi et al., 2002 

 Z† 127 3 LEI0111-LEI0075 -  

Gordura abdominal 28* 17 2 ROS0095-ADL0299 3.84  

 Z† 127 3 LEI0111-LEI0075 -  

Peso gordura da pele 28† 0 2 ROS0095-ADL0299 -  

Gordura da pele 28* 0 2 ROS0095-ADL0299 3.64  

       

% gordura abdominal 27† 0 3 MCW0076-MCW0146 - Jennen et al., 2003 
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Tabela 1 - Informações sobre os principais QTLs mapeados nos cromossomos estudados, segundo a revisão de Abasht et al., (2006). Também estão 

representados informações sobre o nível de significância, posição do QTL, marcadores flanqueadores e a porcentagem da variância fenotípica 

explicada pelo QTL para cada característica 

(conclusão) 

Característica Chr. Posição (cM) Nº Marcadores Marcadores 
flanqueadores 

R2 Autores 

Peso corporal 112 dias idade 27** 7 2 MCW0300-MCW0328 2.7 Kerje et al., 2003 

Peso corporal 200 dias idade 27** 20 2 MCW0300-MCW0328 3.1  

Crescimento 46-112 dias idade 27** 9 2 MCW0300-MCW0328 2.7  

Peso corporal 200 dias idade Z* 22 6 - 2.3  

Crescimento 112-200 dias idade Z* 22 6 - 2.2  

       
Peso vivo 239 dias idade 27* 0 - ADL0376 6.0 Sasaki et al., 2004 

       
Peso vivo 35 dias idade 27** 40 - COL1A1-ADL0376 8.4 Schreiweis et al., 2005 

Peso vivo 55 dias idade 27** 49 - COL1A1-ADL0376 6.3  

       

% gordura abdominal 27† 11 3 MCW0076-ADL0376 - Jennen et al., 2005 

Peso vivo 5 semanas 27† 9 3 MCW0076-ADL0376 -  

% gordura intramuscular 27† 23 3 MCW0328-ADL0376 -  

       

Peso vivo 14 dias de idade 28† 0 - MCW0227 1.4 Jacobsson et al., 2005 

Peso das canelas 27** 5 - MCW0076-MCW0292 6.6 Park et al., 2005 
** Nível de significância 1% no genoma; * Significativo a 5% no genoma; † Ligação sugestiva no cromossomo ou genoma, dependo dos resultados do trabalho de cada autor.                                      
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Quatrocentos e quarenta e dois animais F2 divididos em 30 famílias, 

obtidas do cruzamento de uma linha macho de corte com uma de postura foram 

utilizadas por Ikeobi et al., (2002) para mapear QTLs para característica de gordura. Um 

total de 103 marcadores microssatélites foi utilizado em 26 grupos de ligação, cuja 

análise de mapeamento identificou com nível de significância a 5% no genoma QTLs 

para peso da gordura abdominal, gordura abdominal e gordura na pele. Um QTL com 

ligação sugestiva para peso da gordura na pele também foi identificado na análise.  

Kerje e colaboradores em 2003 desenvolveram uma população 

experimental de 851 animais F2 a partir do cruzamento entre um macho Red junglefowl 

com três fêmeas white leghorn, para mapeamento de QTLs que afetam crescimento e 

produção de ovos. Utilizando o método de análise descrito por Haley et al., (1994) foram 

identificados QTLs significativos a 1% no genoma para peso corporal aos 112º e 200º 

dias de idade, além de outro QTL para crescimento dos 46º aos 112º dias de idade no 

cromossomo 27. No cromossomo Z foram identificados QTLs com 5% de significância 

no genoma para peso corporal aos 200 dias de idade e crescimento dos 112 aos 200 

dias de idade.  

No trabalho de Sasaki et al., (2004) sobre QTLs que afetam características 

de peso vivo e produção de ovos em um cruzamento de galinhas F2, foram testados 498 

marcadores e 265 animais F2. Utilizando mapeamento por intervalo do programa Map 

Manager QTX b18 foram mapeados um QTL no cromossomo 27 para peso vivo com 

nível de significância 5% no genoma, e no cromossomo Z para a mesma característica.  

Um estudo sobre localização de QTLs que influenciam gordura, cruzando 

duas linhas geneticamente diferentes de galinhas de corte originárias da raça White 

Pymouth Rock, foi desenvolvida por Jennen e colaboradores em 2004. No cromossomo 

27 foi detectado QTL entre os marcadores MCW0076 e MCW0146, com ligação 

sugestiva para porcentagem da gordura abdominal a nove semanas de idade na 

posição 0 cM. Outro trabalho publicado pelo mesmo autor no ano de 2005, também 

sobre QTLs que afetam gordura, foi mapeado no cromossomo 27 QTL para peso vivo a 

5 semanas de idade com ligação sugestiva no cromossomo, utilizando 1006 animais F2 

e 22 marcadores.  
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Schreiweis e colaboradores (2005) estudando a importância das fraturas 

ósseas decorrentes da osteoporose no fim da fase produtiva de ovos das galinhas 

poedeiras mapearam QTLs a 1% de significância no genoma para peso vivo aos 35 e 55 

dias de idade no cromossomo 27, em uma população experimental de 508 animais F2, 

delineada para identificação de locos de características quantitativas associados à força 

e mineralização óssea. Foram utilizados 120 marcadores microssatélites.  

 

2.6 Aplicação dos QTLs em programas de melhoramento (MAS) 

 

 De acordo com Dekkers (2004), com o avanço ocorrido nas últimas 

décadas na genética molecular, foi possível identificar múltiplos genes ou marcadores 

genéticos associados a genes que afetam características de interesse na produção 

animal, incluindo os QTL responsáveis pelo desenvolvimento de características 

importantes. A validação e implementação em programas de melhoramento das regiões 

ou genes responsáveis por determinada característica depende da integração dos vários 

estudos realizados, o que se torna bastante dificultoso devido a grande variação 

existente entre eles. 

A seleção assistida por marcadores através dos dados gerados a partir do 

estudo de locos de características quantitativas possui o potencial de aumentar a 

precisão da seleção nos programas de melhoramento animal, particularmente para 

características difíceis de serem mensuradas, como por exemplo, resistência a doenças, 

reprodução e carcaça (SASAKI et al., 2004). 

Os efeitos da seleção assistida por marcadores no melhoramento genético 

são difíceis de quantificar mesmo sob condições experimentais, e vários aspectos são 

muito estudados antes da validação de um marcador genético para determinada 

finalidade, sendo eles: O desenvolvimento do marcador e mapeamento de QTL; 

avaliação assistida do marcador genético (procedimento onde são necessárias várias 

mudanças no modelo genético animal); estimação de componentes de variância e 

extensivos recursos computacionais; implementação logística; etapa muito importante 

devido a alta exigência para geração de dados fenotípicos; genotipagem; avaliação 

genética e seleção dentro de família e ganho genético, onde são estudados 
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oportunidades de se obter os ganhos a partir dos conhecimentos do QTL específico e 

sua associação com marcadores, juntamente com a relação das populações utilizadas e 

seus dados fenotípicos. E por fim a comercialização, onde são estabelecidas e 

discutidas as oportunidades de propriedade intelectual e patente (DEKKERS, 2004). 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 População experimental 

 

O planejamento e desenvolvimento da população experimental utilizada 

neste estudo foi realizado pela Embrapa Suínos e Aves, Concórdia SC, a partir da 

seleção de duas linhas distintas de Gallus gallus, uma de corte (TT) e outra de postura 

(CC).  Ambas foram selecionadas por várias gerações para características valorizadas 

no mercado (aumento da musculatura, por exemplo) utilizando cruzamentos entre 

diferentes raças: linha de corte TT originou-se do cruzamento das raças Cornish, 

Hampshire e White Plymouth Rock, e a de postura CC da raça White Leghorn. A linha 

macho TT, ou de corte foi selecionada por seis gerações desde sua formação em 1985, 

com objetivo de melhorar peso corporal, conversão alimentar, rendimento de carcaça e 

partes, viabilidade, fertilidade, eclodibilidade, reduzir doenças metabólicas e gordura 

abdominal. Já a linhagem de postura foi selecionada por oito gerações, desde 1989, 

para melhorar a produção de ovos, peso do ovo, conversão alimentar, viabilidade, 

maturidade sexual, fertilidade, eclodibilidade, qualidade do ovo e redução do peso 

corporal. 

Para a formação da população para estudos de QTL, foram feitos 

cruzamentos recíprocos entre as linhagens na proporção de um macho para uma 

fêmea. Sete machos (TT) foram acasalados com sete fêmeas (CC) e mantidos em 

gaiolas individuais, com controle de pedigree. Os ovos foram identificados para 

possibilitar o anelamento ao nascer dos pintos da primeira geração, chamados de F1. 

Esta geração (TC) constou de sete famílias obtidas do cruzamento de machos de corte 

com fêmeas de postura. A segunda geração, chamada de F2, foi desenvolvida a partir 

da seleção de um macho e três fêmeas ao acaso das sete famílias da geração F1. Cada 

macho F1 fecundou três fêmeas F1, através de inseminação artificial, evitando-se 

parentes próximos. Um total de sete machos e vinte e uma fêmeas F1 gerou cerca de 

cem pintos F2 por família de F1 em dezessete incubações, com intervalos de quinze dias 

entre elas, durante aproximadamente oito meses, totalizando 2.063 aves F2, metade de 
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cada sexo (Tabela 1). Essa geração F2 foi anelada, submetida a controle individual de 

pedigree e avaliada para várias características de desempenho. As aves foram criadas 

como frangos de corte, recebendo ração e água à vontade; foram mantidas em boxes 

coletivos até os 35 dias de idade, quando cada ave foi pesada e alojada em gaiola 

individual para teste de conversão alimentar dos 35 aos 41 dias. 

Neste estudo foram feitas as genotipagens de cinco famílias F2 com os 

marcadores microssatélites dos cromossomos 19, 23, 24, 26, 27 e 28. Estas famílias 

foram selecionadas com base em estudos anteriores nos cromossomos 1 ao 5, devido 

ao maior número de marcadores informativos encontrados na genotipagem seletiva 

(BARON et al. 2003; NONES et al. 2003 e RUY et al. 2003). Também foram realizados 

estudos nos cromossomo 6 a 8, 11 e 13, tornando o presente trabalho um complemento 

para concluir a varredura do genoma da galinha para características de desempenho.   

Nas Tabelas 1 e 2 são apresentadas a estrutura da população referência e 

as relações de parentesco, respectivamente: 

 
Tabela 2 - Número de aves por geração do cruzamento TC 

Geração Machos Fêmeas Total 

Parental 7 7 14 
F1 7 20a 27 
F2 1.039 1.024 2.063 

 a Houve perda por morte de uma fêmea F1 
 
Tabela 3 - Relações de parentesco nas famílias originadas do cruzamento TC 

Casais 
Parentais: 
macho TT 
fêmea CC 
(n0 casal) 
 

 
 
5649 
886 
(1) 

 
 
5661 
88 
(2) 

 
 
5561 
570 
(3) 

 
 
6232 
332 
(4) 

 
 
5921 
37 
(5) 

 
 
6037 
241 
(6) 

 
 
5596 
05 
(7) 

Nº de F2 
gerados 
por mãe 
(No da 
mãe F1) 

100 
(7761) 
77 
(7810)* 

100 
(7978)* 

96 
(7749) 
97 
(7816)* 
100 
(7709) 

99 
(7972) 
100 
(7812) 
108 
(7992) 
 

73 
(7765)* 

100 
(7971)* 

97 
(7798) 

95 
(7713) 
104 
(7980) 
101 
(7755) 

102 
(7722) 
100 
(7771) 
80 
(7987) 

88 
(7805) 
103 
(7736) 
102 
(7743) 
 

Os números apresentados para machos e fêmeas são equivalentes aos anéis das aves. * Famílias que 
estão sendo utilizadas neste estudo 
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3.2 Colheita de dados fenotípicos e de amostras de sangue 

 

As características fenotípicas utilizadas para avaliar o desempenho foram: 

peso ao nascer (pnas), peso aos 35 (pv35) e 41 (pv41) dias de idade, ganho de peso 

dos 35 aos 41 dias (gp35-41), consumo de ração (cr35-41), e eficiência alimentar dos 35 

aos 41 (ef35-41) dias de idade. Os dados fenotípicos foram armazenados no banco de 

dados do setor de melhoramento da Embrapa Suínos e Aves para posteriores estudos. 

Para a colheita das amostras de sangue, foram utilizados tubos contendo 

anti-coagulante EDTA 10%. As amostras foram armazenadas em freezer a -70 ºC. Dos 

animais parentais foram colhidas três amostras de sangue (de aproximadamente 1,6 mL 

cada/semana)  da veia braquial totalizando 05 mL. Dos indivíduos F1 e F2 o sangue foi 

coletado durante o abate após o corte na veia jugular. 

Os abates dos animais se encerraram em agosto de 2000, porém a 

organização e a separação das alíquotas de sangue se estenderam até março de 2001. 

Terminada esta etapa, partes das alíquotas foram enviadas para Esalq/USP (Piracicaba, 

São Paulo) e a outra parte foi mantida em estoque na Embrapa Suínos e Aves para 

posteriores estudos. 

 

3.3 Extração e quantificação de DNA 

 

A extração de DNA das amostras de sangue das famílias utilizadas neste 

estudo foi realizada no Laboratório de Biotecnologia Animal da Esalq/USP.  

Para os indivíduos parentais (P) e F1 houve a necessidade de fazer a 

extração utilizando proteinase K (Anexo 1), devido a qualidade inferior do sangue e 

pequena quantidade de DNA obtida quando extraído  utilizando DNAzol.   

A extração do DNA dos indivíduos F2 foi realizada utilizando o reagente à 

base de guanidina tiocianato, DNAzol (Invitrogen Life Technologies, Anexo 2), que 

promove a lise e liberação do conteúdo celular por meio de sua ação detergente. O 

protocolo original foi modificado e ajustado para as condições do laboratório (CAMPOS 

et al., 2003).   
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Primeiro adicionou-se em um tubo eppendorff contendo 5 µL de sangue, 

500 µL do reagente DNAzol (homogeneizar bem a solução), seguido da adição de 

etanol absoluto, que resultou na precipitação do DNA. Posteriormente “pescou-se” o 

DNA (pellet) com a micropipeta, descartou-se o sobrenadante e retornou o DNA ao 

interior do tubo, lavando as amostras com etanol 95% e centrifugando por 10 minutos a 

1.400 g duas vezes.  Terminadas as duas lavagens, foi feita a secagem dos tubos à 

temperatura ambiente por 10 minutos, ressuspensão do DNA com 150 µL de água 

ultrapura e incubação a 37 ºC por 4 horas. 

Concluída a extração, foi realizada a quantificação do DNA em 

espectrofotômetro (modelo HITACHI-U2000) e a diluição em água ultrapura para uma 

concentração padrão (20 ng/µL). As amostras foram testadas em gel de agarose 1% 

para verificar a integridade e qualidade do DNA. 

 

3.4 Escolha dos marcadores microssatélites 

 

Os primeiros iniciadores (primers) utilizados para amplificar marcadores 

microssatélites neste estudo fazem parte do “kit 7”, um dos integrantes de uma série de 

outros “kits” contendo vários iniciadores distribuídos gratuitamente pela Michigan State 

University através do projeto “Chicken Genome Project”. Este “kit” possui um total de 12 

iniciadores, distribuídos nos cromossomos 19, 23, 24, 26, 27 e 28 que foram listados na 

Tabela 4, juntamente com o restante dos marcadores adicionados posteriormente para 

adensar mais os cromossomos ou substituir os que não geraram produto de PCR.  

Cada um possui sua respectiva posição em centiMorgans (cM) e durante o 

projeto foram adicionados mais 8 iniciadores doados pelo Roslin Institute. Quando 

houve baixo nível de polimorfismo, ou não houve amplificação por PCR de algum 

marcador, esses foram descartados e substituídos. Na Tabela 5 estão presentes todos 

os iniciadores que produziram fragmentos amplificados por PCR, e prosseguiram até a 

análise de mapeamento de QTL. 
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Tabela 4 - Total de marcadores utilizados no projeto, o número do cromossomo, a quantidade de 

iniciadores estabelecidos e a posição em centimorgans de cada um segundo o mapa 

consenso (SCHMIDT, 2005). Os assinalados correspondem aos marcadores doados 

posteriormente pela Roslin Institute 

Cromossomos 
(Tamanho) 

Marcador Posição (cM) 

19 
(40 cM) 

MCW0094 
* MCW0278 
MCW0287 

 

9 
27 
40 

23 
(13 cM) 

ADL0262 
LEI0090 

 

0 
15 

 
24 

(58 cM) 
ROS0302 
MCW0301 
* LEI0069 

 

20 
48 
58 

 
26 

(67 cM) 
ROS0314 
MCW0209 
* LEI0074 

 

20 
36 
67 

 
27 

(69 cM) 
* MCW0076 
MCW0300 
* ROS0059 
* MCW0328 

ADL0376 
 

00 
11 
34 
47 
67 

28 
(75 cM) 

ABR0341 
* ADL0284 
MCW0204E 
* ADL0299 

 

24 
25 

± 40-56 
60 

   * corresponde a marcadores novos inseridos posteriormente 
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Tabela 5 - Total de marcadores que funcionaram após os testes de otimização, prosseguindo até a etapa 

de genotipagem e análise de QTLs para características de desempenho 

(conclusão) 

Cromossomos 
(Tamanho) 

Marcador Posição (cM) 

19 
(40 cM) 

MCW0094 
MCW0287 

9 
40 

 
23 

(13 cM) 
 

ADL0262 
LEI0090 

0 
15 

24 
(58 cM) 

ROS0302 
MCW0301 
* LEI0069 

20 
48 
58 

 
26 

(67 cM) 
ROS0314 
* LEI0074 

20 
67 

 
27 

(69 cM) 
MCW0300 

* MCW0328 
ADL0376 

11 
47 
67 

 
28 

(75 cM) 
ABR0341 

* ADL0284 
MCW0204E 

 

24 
25 

± 40-56 

       * corresponde a marcadores novos inseridos posteriormente 

 

Maiores detalhes sobre os marcadores utilizados, como seqüência dos 

iniciadores, tamanho do produto amplificado, temperatura de anelamento e condições 

de amplificação, podem ser obtidos na página do Chicken Genome Project. 

http://www.genome.iastate.edu/chickmap/. 

 

3.5 Amplificação de microssatélites por PCR 

 

Para solubilizar os iniciadores liofilizados na concentração padrão de 

25 ρmoles/µL foi utilizado T.E. (Tris - EDTA), e nas reações de PCR utilizou-se água 

Milli-Q para diluição em concentração padrão de 2,5 ρmoles/µL. Os protocolos de PCR 

utilizados neste trabalho foram os mesmos empregados nos estudos anteriores (Baron 
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et al. 2004, Nones et al. 2004 e Ruy et al. 2004), porém algumas alterações foram 

necessárias no decorrer do projeto, devido a mudanças nas condições de otimização, 

como a reposição de novas alíquotas de soluções de reagentes que altera o protocolo 

otimizado. Outro fator veio com a utilização constante do DNA das famílias e dos 

marcadores, que ocorreu uma diminuição natural da qualidade da reação, que precisa 

ser corrigida através de mudanças nas concentrações dos reagentes, ou reposição do 

DNA na placa em último caso.  

Nas tabelas 6 e 7 abaixo estão descritos em detalhes os programas de 

amplifiação utilizado no termociclador e o protocolo da PCR:  

 

Tabela 6 - Programa utilizado pelo termociclador para amplificação do DNA (PCR) 

Condições utilizadas para marcadores MCW, LEI, ADL e ROS 

1 95 °C por 2 minutos 
2 95 °C por 1 minuto 
3 45 a 67 °°°°C por 1 minuto* 
4 72 °C por 1minuto 
5 Repetir passos 2 ao 4 (29 vezes) 
6 72 °C por 10 minutos 
7 10 °C indefinidamente 
8 fim 

*A temperatura de anelamento variou dependendo do marcador 

 

Tabela 7 - Protocolo da reação de PCR para os marcadores microssatélites 

  Reagentes                      LEI, MCW, ADL, ROS (µµµµL) 
                             (1)                      (2) 

Águaultrapura                              9,4                     5,64 
Tampão (10x)                              2,5                     1,5 
MgCl2(25 mM)                              2,3                     1,38 
dNTP(10 mM)                              1,0                     0,6 

Primer R (2,5 pmoles/µµµµL)                              2,0*                    1,2  

Primer F (2,5 pmoles/µµµµL)                              2,0*                    1,2 

Taq DNA pol (5 U/µL)                              0,8                     0,48 

DNA (20 ng/µL)                              5,0                     3,0 
Volume Total                             25,0                    15,0 
(1) Protocolo ajustado para volume final de 25 µL, (2) Protocolo ajustado para volume final de 15 µL,              
* Dependendo do Marcador 
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Devido aos vários testes realizados para otimizar as reações da PCR, foi 

necessário gastar uma quantidade considerável dos primers, levando a diminuição do 

volume final da reação de 25 µL para 15 µL. 

 

3.6 Genotipagem  

 

Primeiramente, foram genotipados os animais P e F1 das cinco famílias 

selecionadas, com a finalidade de identificar os marcadores que possuíam maior 

diversidade de alelos e, conseqüentemente, conferir uma maior possibilidade de 

acompanhamento da segregação dos mesmos através das gerações de cada família. 

Para estes marcadores informativos, foram realizadas as genotipagens de 

aproximadamente oitenta e quatro animais F2 por família no seqüenciador e genotipador 

automático MegaBACE 1000, utilizando o programa Genetic Profiler (ambos da GE 

HealthCare) para identificação, análise do tamanho dos fragmentos amplificados e 

verificação da segregação correta dos alelos. 

As amostras de DNA dos animais foram mantidas e organizadas em placas 

de noventa e seis poços, de modo que os indivíduos F2 e os parentais (P) de cada 

família F1 ficassem na mesma placa. Os 10 animais parentais utilizados nas placas das 

cinco famílias serviram como controle interno, para evitar erros causados pela diferença 

de migração dos alelos dos diferentes marcadores nos capilares do equipamento. 

Alguns parentais foram repetidos nas placas para aumentar a segurança e diminuir a 

chance de alelos errados nas famílias.   

Para realização da genotipagem, combinou-se o produto da PCR de três a 

quatro marcadores, com base na fluorescência do iniciador e no tamanho do fragmento 

amplificado, de modo que não houvesse sobreposição com relação ao tamanho. O 

marcador interno de peso molecular ET-ROX 400 (GE HealthCare) foi adicionado aos 

marcadores onde forneceu os picos padrão para orientação do tamanho e posição do 

marcador, tornando possível a análise do fragmento. Todos os genótipos foram 

conferidos manualmente. 
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3.7 Mapas de ligação  

 

Os dados dos genótipos referentes aos marcadores de cada cromossomo 

foram reunidos em uma planilha e posteriormente submetidos à análise de ligação 

multiponto com o auxílio do programa CRI-MAP (GREEN et al., 1990), determinando 

assim as distâncias entre marcadores (mapa de ligação). Foram realizados em seguida 

os procedimentos de análise do mapa de ligação utilizando as seguintes ferramentas 

disponibilizadas pelo programa: Twopoint, que testou a possibilidade de haver ou não 

ligação entre cada par de marcadores, gerando valores de LOD com probabilidade de 

ocorrência de ligação, build que determinou a ligação entre os marcadores e os ordenou 

de acordo com a taxa de recombinação, fixando primeiro os marcadores com maior taxa 

de recombinação, inserindo posteriormente o restante dos marcadores; e o 

procedimento flips conferiu os valores de LOD enquanto era alterada a ordem de cada 

par de marcadores, fixando os outros. Para comprovação de ligação foi aceito um valor 

de LOD superior a 2, que sugere que a hipótese dos marcadores estarem ligados é 100 

vezes mais verossímil (provável) que a hipótese de não estarem ligados. A última 

análise, chrompic mostrou a fase de ligação dos marcadores alinhados no cromossomo 

para cada indivíduo. Esta opção foi executada para identificar animais que tinham a 

possibilidade de apresentaram duplas ou triplas recombinações, os quais foram 

reexaminados nos respectivos eletroferogramas. 

 

3.8 Análise de Mapeamento de QTLs  

 

O método de análise empregado para o mapeamento de QTLs por 

intervalos foi o mesmo proposto por Haley et al. (1994) que se baseia em regressão 

linear e estimação de quadrados-mínimos. A opção análise F2 do programa QTL 

Express (SEATON et al., 2002) foi escolhida porque este modelo foi desenvolvido para 

pedigree de três gerações, além de permitir análise de QTL a partir do cruzamento de 

linhagens não-consangüíneas. Na primeira etapa da análise foi calculada a 

probabilidade de um indivíduo F2 possuir cada um dos genótipos do QTL a cada 

centiMorgan na dependência do genótipo dos marcadores. Em seguida modelos 
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lineares para efeito aditivo (a) e aditivo + dominância (a+d) de um QTL numa 

determinada posição foram ajustados através de quadrados mínimos para cada 

característica. O efeito aditivo é estimado através da metade da diferença entre os 

valores dos F2 homozigotos para os alelos do QTL provenientes da linhagem de corte e 

de postura e o efeito de dominância a diferença entre os valores dos heterozigotos e a 

média dos homozigotos. 

A análise F2 pressupõe que o QTL tem alelos alternativos fixos nas 

linhagens fundadoras de corte e de postura, apesar delas poderem compartilhar alelos 

dos marcadores. O modelo incluiu os efeitos fixos de família, sexo e incubação para 

todas as características avaliadas, independente da característica considerada, 

utilizando a covariável peso vivo aos 35 dias somente para as seguintes características: 

gp35-41, cr35-41 e ef35-41. 

Os níveis de significância cromossômicos (5%) e genômico foram 

empregados, controlando-se, no último caso, a taxa de Erro Tipo I (falso positivo), pois 

para detectar QTLs um grande número de testes é necessário. Como estes testes não 

são independentes, obtêm-se um nível de significância que pode gerar falsos QTLs. 

Para reduzir este problema o nível de significância no cromossomo foi calculado para 

obter o nível de significância genômico desejado, proporcional à contribuição do 

cromossomo para o comprimento total do genoma autossômico, como sugerido por De 

Koning et al. (1999) e Tuiskula-Haavisto et al. (2002). Esta probabilidade foi calculada 

pela seguinte equação seguindo a correção de Bonferroni: 

 

( )
r

cromossomogenômico
PP

/1
)( )1(1 −−=  

 

Onde r  é a contribuição de um cromossomo, obtida dividindo-se o 

comprimento do cromossomo (ou segmento) estudado pelo comprimento do genoma 

autossômico. A partir de 10.000 permutações realizadas na análise de QTL, foram 

obtidos empiricamente, segundo Churchill e Doerge (1994), os valores de F que 

correspondiam aos níveis de significância sugestivo e 5% de detectar QTLs em algum 

lugar em todo o genoma, para cada característica. Caso o teste estatístico F na análise 
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inicial excedesse o valor limiar (threshold) de sugestivo no genoma, as interações do 

QTL com os efeitos fixos de sexo e família eram testadas. Em seguida foi calculada a 

porcentagem da variância fenotípica explicada pelo QTL a partir do modelo mais 

apropriado e estimado o intervalo de confiança a partir da opção bootstrap with 

resampling do programa QTL Express. 
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4 Resultados e Discussão 

 

4.1 Extração de DNA 

 

Projetos de mapeamento de QTL necessitam de DNA de boa qualidade e 

em quantidade suficiente para várias amplificações, pois além de facilitar as reações de 

padronização por PCR, existem situações onde o número de testes e procedimentos 

exigem uma demanda maior de DNA, sendo uma etapa de grande importância. 

Existem atualmente muitas metodologias para extração de DNA a partir do 

sangue, porém o custo e a qualidade final dos mesmos podem ser diferentes.  

Nos estudos realizados com os cromossomos 1 ao 7, foram testados 

vários protocolos de extração de DNA com o objetivo de obter produto final de qualidade 

e em quantidade suficiente para utilização nas reações de PCR. O reagente DNAzol® foi 

escolhido para a extração devido à rapidez, praticidade de uso e alta quantidade de 

produto final gerado, sendo necessárias algumas modificações para economizar 

reagente e tempo (CAMPOS et al., 2003). As amostras que apresentaram difícil 

extração com o DNAzol® (sangue muito coagulado por exemplo) ou pouca quantidade 

de DNA final extraído, foi utilizado o protocolo de extração com proteinase K.  

Após o procedimento, todas as amostras foram submetidas à leitura em 

espectrofotômetro para determinar a concentração inicial e posterior padronização de 20  

ng/ µL, juntamente com a verificação da qualidade da extração por meio da 

quantificação das proteínas e impurezas que não foram eliminadas no processo e que 

são detectadas pela relação dos comprimentos de onda 260/280 nm do aparelho. Em 

seguida foram aplicadas em gel de agarose 1% para verificar a integridade e qualidade 

do DNA (Figuras 1 e 2): 
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Figura 1 - Eletroforese das amostras de DNA de animais P e F1 extraídas e aplicadas em gel de agarose 

(1,0%). Na primeira e última canaleta foi aplicado como padrão de peso molecular, o 
plasmídeo pGEN4Z nas concentrações de 100 e 200 ng, respectivamente 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Amostras de DNA de indivíduos F2 da família 7810, extraídas e aplicadas em gel de agarose 
(1,0%) sob eletroforese. Nas primeiras e últimas caneletas, foi aplicado como padrão de peso 
molecular o plasmídeo pGEN4Z nas concentrações 100 e 200 ng, respectivamente 

 

 

 

 

                       

Figura 3 - Amostras de DNA de animais F2 da família 7978, extraídas e aplicadas em gel de agarose 
(1,0%) sob eletroforese. Nas primeiras e últimas canaletas, foi aplicado como padrão de peso 
molecular o plasmídeo pGEN4Z nas concentrações de 100 e 200 ng 
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Figura 4 - Eletroforese das amostras de DNA de indivíduos F2 da família 7971, extraídas e aplicadas em 
gel de agarose (1,0%). Nas primeiras e últimas canaletas, foi aplicado como padrão de peso 
molecular o plasmídeo pGEN4Z nas concentrações de 100 e 200 ng 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Gel de agarose (1,0%) contendo as amostras de DNA extraídas de animais F2 da família 7765. 
Nas primeiras e últimas canaletas, foi aplicado como padrão de peso molecular o plasmídeo 
pGEN4Z nas concentrações de 100 e 200 ng, respectivamente 

 

 

4.2 Amplificação por PCR 

 

Devido ao grande número de marcadores, e com objetivo de economizar 

tempo e soluções, os testes para otimização foram feitos em baterias. Três amostras de 

DNA de animais F2 que obtiveram bons resultados em testes anteriores e um controle 

positivo foram utilizados para um teste inicial à 55 ºC. Os que obtiveram boa 

amplificação passaram para a fase seguinte: a PCR das amostras dos indivíduos 

parentais e F1 das 5 famílias selecionadas. Os marcadores que não amplificaram foram 

analisados individualmente e submetidos a mudanças nas condições de reação, como 

aumento da concentração de primers, por exemplo.  

Quando a temperatura de anelamento teve de ser modificada, os 

marcadores que apresentavam o mesmo problema foram agrupados e a PCR foi refeita, 

sob as novas condições estabelecidas.  
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Nesta etapa, são testadas muitas modificações no protocolo para obter 

bons resultados, mas isto demanda muito tempo e não há certeza da garantia de 

otimização. Portanto, selecionar outros marcadores localizados nas mesmas regiões 

cromossômicas para não correr o risco de ficar com um grande intervalo caso o 

marcador em questão não amplifique, seria o ideal. Zhu et al. (2001) encontraram o 

mesmo problema ao testarem diferentes temperaturas de anelamento e concentrações 

de magnésio (Mg++) na amplificação de seus marcadores. O resultado foi cerca de dois 

terços do total que não produziram quantidades satisfatórias de produto de PCR, 

restando como melhor opção descartá-los e substituí-los. 

No decorrer do trabalho foram gastas quantidades consideráveis das 

soluções de primers devido as constantes mudanças no protocolo de reação para 

mantê-los funcionando corretamente. Portanto, para genotipar o restante das famílias 

com os marcadores cuja disponibilidade era pequena, foi necessário reduzir o volume 

final da reação. 

Dos 08 marcadores doados pelo Roslin Institute, Escócia, 04 (MCW0278, 

MCW0076, ROS0059 e ADL0299) falhou, e 4 foram amplificados com sucesso 

(LEI0069, LEI0074, MCW0328 e ADL0284). Estes iniciadores não foram liofilizados na 

origem e foram transportados já diluídos. Quando chegaram ao Brasil ficaram 

bloqueados na alfândega e não se sabe sob quais condições foram mantidos durante 

aproximadamente dois meses.  

Após a reação de PCR, verificou-se a qualidade do produto amplificado em 

gel de agarose 2% antes da etapa de genotipagem. Este teste permitiu identificar, 

através dos padrões de migração das bandas no gel, possíveis problemas que tenham 

ocorrido, solucionando-os até a otimização. Por exemplo, se um gel de agarose 2% 

contendo as amostras de um marcador qualquer apresentasse bandas inespecíficas, 

haveria possibilidade de a temperatura ideal na etapa de anelamento do primer na fita 

de DNA-alvo estar errada. Isto, por sua vez, ocasionaria a perda da especificidade do 

primer no momento da ligação por complementaridade das bases, gerando cópias de 

tamanhos diferentes. A insuficiência de reagentes no mix, como o cloreto de magnésio, 

cofator da enzima Taq DNA polimerase também poderia desequilibrar a reação, 
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diminuindo sua atividade e produzindo poucas cópias do fragmento desejado, 

visualizando no gel de agarose somente uma banda fraca e pouco nítida. 

Os exemplos abaixo representam amplificações bem sucedidas, com 

formação de bandas bem definidas, sem rastro e com alta intensidade (Figuras 6, 7 e 8), 

além de uma PCR com pouco produto amplificado e com formação de dímeros de 

primer (Figura 9).  

Já nas figuras 10 e 11 são observados dois exemplos distintos de PCR em 

gradiente de temperatura, onde foi possível determinar a condição ideal de anelamento 

de um marcador e de outro não. Uma faixa de temperatura é selecionada (por exemplo, 

de 52 a 61 ºC) e três amostras, uma delas o controle negativo é amplificada para uma 

temperatura.   

    

                        ABR0341_7765               MCW0328_7765  

                       

Figura 6 - Indivíduos da família 7765 genotipados com o marcador ABR0341 do cromossomo 28 (à 
esquerda) e MCW0328 do cromossomo 27 (à direita). O tamanho de bandas esperado foi 229-
247 pb e 255-267 pb, respectivamente. O marcador de peso molecular φX-174/Hae III 
(Invitrogen Life Technology) foi aplicado entre as amostras 
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                        MCW0094_7816               MCW0301_7978 

    
 

Figura 7 - Marcador MCW0094 (cromossomo 19) amplificado para indivíduos da família 7816 (à 
esquerda), padrão esperado de bandas 70-100 pb. O outro marcador do cromossomo 24, 
MCW0301 (à direita), possui fragmento de 266-284 pb. Entre os marcadores foi aplicado o 
peso molecular φX-174/Hae III (Invitrogen Life Technology) 

 
 

                                

Figura 8 - PCR dos iniciadores ADL0376 e MCW0300 do cromossomo 27. O exemplo demonstra duas 
reações de PCR que apresentaram pouco produto de PCR (bandas com intensidade fraca). 
Além disso, no marcador ADL0376 houve formação dímeros de primer, causados pela 
temperatura errada ou tampão com pH fora do ideal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

     ADL0376 Família 7816     MCW0300 Família 7978 
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Figura 9 - Teste de otimização do marcador MCW0301, submetido a um gradiente de temperatura de 53 
ºC (duas primeiras bandas) à 65 ºC (duas últimas bandas). Foram utilizados duas amostras de 
DNA e um controle negativo em cada temperatura de anelamento. Na primeira canaleta foi 
aplicado o padrão de peso molecular øX174 RF DNA/Hae III 

 

 

 

 

 

Gradiente MCW0301 
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Figura 10 - Um dos testes de otimização em gradiente de temperatura (48 – 63ºC) do marcador 
MCW0278 do cromossomo 19. Foram utilizadas 03 amostras de DNA por temperatura, sendo 
uma delas o controle positivo. Na primeira canaleta foi aplicado marcador de peso molecular 
øX174 RF DNA/Hae 

 
 
 
4.3 Seleção dos marcadores informativos e genotipagem 

 

A seleção foi feita a partir da genotipagem dos animais parentais e F1 das 

famílias selecionadas, para os marcadores que obtiveram sucesso nos testes de 

amplificação. Dos 20 marcadores inicialmente selecionados, 04 (MCW0278, MCW0209, 

ROS0059, ADL0299) não amplificaram, e 01 (MCW0076) geraram somente 01 alelo na 

genotipagem, sendo então descartado.  Na Tabela 7 estão presentes todos os 

marcadores que foram utilizados na genotipagem dos indivíduos F2 e as respectivas 

informações sobre tamanho, número de alelos e marcação fluorescente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gradiente MCW0278 
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Tabela 8 - Número de alelos gerados por marcador, tamanho em pares de base e a fluorescência dos 

marcadores utilizados para genotipagem dos indivíduos F2 das cinco famílias 

Cromossomos 
(Tamanho) 

Marcador Nº Alelos Tamanho (*pb) Marcação 
 

19 
(40 cM) 

MCW0094 
MCW0287 

 

04 
05 

 

70-100 
237-258 

FAM 
FAM 

23 
(13 cM) 

 

ADL0262 
LEI0090 

03 
04 

 

100-115 
200-220 

FAM 
HEX 

 
24 

(58 cM) 
ROS0302 
MCW0301 
• LEI0069 

 

03 
04 
03 

 

91-115 
266-284 
235-265 

FAM 
HEX 
FAM 

26 
(67 cM) 

ROS0314 
• LEI0074 

 

03 
04 

 

128-142 
300-320 

 

FAM 
FAM 

27 
(69 cM) 

MCW0300 
• MCW0328 

ADL0376 
 

02 
03 
03 

123-130 
255-267 
170-185 

FAM 
FAM 
FAM 

28 
(75 cM) 

ABR0341 
• ADL0284 

MCW0204E 
 

04 
06 
02 

229-247 
137-254 
91-103 

FAM 
HEX 
HEX 

 
*pares de base; • Marcadores inseridos posteriormente 

 

A classificação sugerida por Zhu et al., (2001) foi adotada para selecionar 

os marcadores considerados informativos quando pelo menos um dos indivíduos de 

cada par F1 foi heterozigoto e o outro F1 apresentou genótipo diferente para o mesmo 

loco. Em adição, Zhu e colaboradores postularam neste mesmo trabalho, que em 

populações não endogâmicas grande parte dos locos não são informativos, reduzindo o 

poder de detecção de QTLs.  

Por isso, aumentar o número de famílias utilizadas aumenta as chances de 

obtenção de informação em determinado loco. Crooijmans et al. (1996), ressaltaram a 

importância de análises preliminares baseadas em polimorfismo dentro das linhas 

utilizadas em estudos de ligação e associação, pois os marcadores podem ser 

polimórficos em uma linha e monomórficos em outra.  

As Figuras 11, 12 e 13 representam os resultados de uma genotipagem 

feita no seqüenciador automático Mega BACE1000, visualizada e trabalhada no 
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programa Genetic Profiler (GE HealthCare). As figuras mostram o formato de saída dos 

dados de cada animal, como são comparados os alelos entre os animais da mesma 

família e onde são retirados os dados brutos de genótipo.  

As informações de cada indivíduo foram tabuladas e transformadas em 

planilhas para construção dos mapas de ligação e análise de mapeamento de QTL.  

 

 
Figura 11 - Representação da saída dos dados do programa Genetic Profiler do marcador MCW0246 da 

família 7978 
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Figura 12 - Os picos ilustrados são do marcador MCW0331 da família 7971. Gráficos 1 a 3 representaram 

indivíduos parentais, que eram homozigotos para o marcador. O animal F1 (número 4) 
também se mostrou homozigoto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 
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Figura 13 - Janela de trabalho do programa Genetic Profiler, quadrado vermelho sinaliza tabela contendo 
as informações dos indivíduos genotipados, colhidas e transformadas em planilhas com o 
formato requerido pelo programa CRIMAP (Green et al., 1990), para construção do mapa de 
ligação 

 

A etapa seguinte foi a genotipagem dos indivíduos F2 das cinco famílias 

para os marcadores selecionados anteriormente. Um total de 19 marcadores foram 

genotipados em aproximadamente 84 animais F2 por família, totalizando 

aproximadamente 8.000 genotipagens. Os dados de genótipo foram utilizados para a 

construção das planilhas utilizadas para construir os mapas de ligação. 

 

4.4 Mapa de Ligação 

 

Os mapas de ligação de todos os cromossomos foram construídos com o 

auxílio do programa CRIMAP (GREEN et al., 1990), reunindo em uma única planilha os 

genótipos dos parentais, F1 e F2, o sexo de cada indivíduo, número de famílias 

analisadas, quantidade e nome dos marcadores escolhidos, número total de indivíduos 
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por família e o número de cada animal juntamente com seu parentesco (pai e mãe). A 

Figura 15 abaixo ilustra um exemplo da planilha. 

 Através do método da máxima verossimilhança, o programa utiliza a 

função de Kosambi para transformar a fração de recombinação em distâncias em 

centiMorgans (cM). Os marcadores são ordenados e posicionados nos mapas de 

ligação e posteriormente comparados com o mapa consenso 2005, para serem 

utilizados na análise de mapeamento de QTLs.  

Cada mapa gerado neste estudo recebeu o nome de EMBRAPA e foi 

utilizado o mapa consenso 2005 (SCHMID et al., 2005) para comparação, que foi 

derivado de três populações referência: East Lansing (CRITTENDEN et al., 1993), 

Compton (BUMSTEAD; PALYGA, 1992) e Wageningen (GROENEN et al., 1998).  

Todos os marcadores inseridos em seus respectivos cromossomos não 

apresentaram alteração na ordem ou inversão, de acordo com o mapa consenso. As 

representações gráficas foram feitas com a utilização do programa MapChart  versão 

2.1 (VOORRIPS, 2002) . 
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Figura 14 - Ilustração do formato da planilha necessária para processar e montar o mapa de ligação dos 

cromossomos no programa CRIMAP 
 

Os dados de meioses informativas totais e de fase conhecida de todos os 

marcadores dos cromossomos trabalhados estão representados na Tabela 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Número famílias 
Número marcadores 

Nome marcadores 

Número do animal, do pai, da mãe, 
sexo (número 1 sinaliza macho e 0 
fêmea) 

Genótipo dos marcadores 

Número da família e total de indivíduos. 
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Tabela 9 - Número de meioses informativas totais e de fase conhecida dos marcadores dos cromossomos 

estudados 

Cromossomo Marcador 
Nº Meioses 

informativas totais 
Nº Meioses informativas 

de fase conhecida 

MCW0094 647 647 19 
MCW0287 547 137 

ADL0262 810 650 
23 

LEI0090 800 630 

ROS0302 621 333 

MCW0301 731 413 24 

LEI0069 388 0 

ROS0314 385 299 
26 

LEI0074 638 538 

MCW0300 557 59 

MCW0328 806 494 27 

ADL0376 483 301 

ABR0341 700 234 

MCW0204E 493 241 28 

ADL0284 603 603 

 

  

Cromossomo 19 

O cromossomo contou com dois marcadores iniciais, e durante o 

andamento do estudo foi feito a tentativa de inserir o MCW0278, que apresentou 

problemas de amplificação, não sendo possível adicioná-lo. Pelo fato de haver dois 

marcadores no cromossomo e apresentar um tamanho de 33,9 cM, pode ser 

considerado um grupo de ligação.  
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O mapa da população estudada, e o mapa consenso são mostrados na 

Figura 15: 

MCW00940,0

MCW0028733,9

EMBRAPA

MCW02660,0

MCW00949,0

MCW027827,0

MCW028740,0

CONSENSO

 
Figura 15 - Mapa de ligação do cromossomo 19 da população em estudo (Embrapa) e o mapa consenso 

(SCHMID et al., 2005) 
 

Comparando a diferença entre as distâncias dos intervalos dos marcadores 

MCW0094 e MCW0287 dos dois cromossomos, observa-se que tanto o mapa da 

população Embrapa quanto o consenso 2005 possuem quase o mesmo tamanho 

(apenas 2,9 cM de diferença). 

O marcador MCW0094 apresentou excelente número de meioses 

informativas totais e de fase conhecida, ao contrário do MCW0287 que possui 25,04% 

de meioses informativas de fase conhecida em relação ao total (Tabela 8). Esse número 

mais reduzido de meioses informativas pode ter sido a causa da diferença entre os 

intervalos do grupo de ligação e o mapa.   
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Os diferentes tamanhos entre os mapas consenso 2005 e Embrapa podem 

ser explicados pelos seguintes fatores: número de indivíduos genotipados e espécie 

estudada e também o número de alelos gerados por marcador, que modifica as taxas de 

recombinação entre os mesmos nas populações. 

 

Cromossomo 23 

O mapa de ligação do cromossomo 23, também pode ser considerado um 

grupo de ligação, e apresentou um tamanho relativamente maior (62,0 cM) em relação 

ao mapa consenso que possui apenas 13 cM.  

 

ADL02620,0

LEI009062,0

EMBRAPA

ADL02620,0

ADL02897,0

CPII13,0

CONSENSO

 
Figura 16 - Mapa de ligação do cromossomo 23 consenso (Schmid et al., 2005) e o grupo de ligação 

gerado pela população da Embrapa. O marcado LEI0090 não possui posição fixa no mapa 
consenso podendo, portanto cobrir uma grande amplitude no mapa 

 

Pelo fato do marcador LEI0090 não ter posição fixa no mapa, e poder se 

ligar em uma ampla faixa de distância, existe a possibilidade de ter se posicionado em 

LEI0090 
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uma região com intervalo relativamente maior do que foi previsto, em relação ao outro 

marcador (ADL0262).  

Ao observar os dados de número de meioses informativas totais e de fase 

conhecida (Tabela 8), descarta-se a hipótese do baixo número de meioses informativas 

ter influenciado a distância entre os marcadores. O alongamento excessivo do mapa 

pode ser conseqüência do baixo número de alelos que podem ser rastreados até sua 

origem parental. 

 A inserção de um maior número de marcadores no cromossomo diminui 

os intervalos entre eles, além de cobrir uma maior região do cromossomo. Os 

marcadores ADL0165 e MCW0289, por exemplo, poderia gerar um mapa de ligação 

mais consistente e completo.   

 

Cromossomo 24 

 O tamanho do mapa de ligação parcial do cromossomo 24 foi de 115,1 cM 

e foram utilizados três marcadores que apresentaram a mesma ordem do mapa 

consenso atualizado (SCHMID et al., 2005). O marcador ROS0302, mesmo não tendo 

posição fixa segundo o mapa consenso, foi ligado na região esperada do mapa parcial 

da população em estudo.  
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ROS03020,0

MCW0301100,0

LEI0069115,1

EMBRAPA

ETS10,0

ROS011319,0

ROS012330,0

LEI015542,0

MCW030148,0

LEI006958,0

CONSENSO

 
Figura 17 - Mapa de Ligação do cromossomo 24 da população desenvolvida pela Embrapa e o mapa 

consenso atualizado (Schmid et al., 2005) 
 
 

Os marcadores ROS0302 e MCW0301 apresentaram porcentagens de 

meioses informativas de fase conhecida correspondente a 53,62% e 56,49% em relação 

às meioses totais (Tabela 8).  

O marcador LEI0069 não apresentou nenhuma meiose informativa de fase 

conhecida, contribuindo muito pouco para a construção do mapa de ligação.  O aumento 

na distância pode ter sido causado pelo baixo grau de informação (LEI0069), que levou 

a inserção do marcador a uma distância maior em relação ao mapa consenso, que 

possui um intervalo 10 vezes menor (MCW0301 – LEI0069). 

 

 

 

 

ROS0302 
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Cromossomo 26 

Foram utilizados dois marcadores para construção do grupo de ligação: 

LEI0074 (0,0 cM), e ROS0314 que se ligou a 72,6 cM, posição esta que não tem 

definição no mapa consenso atualizado, podendo cobrir uma amplitude de 17 à 30 cM 

aproximadamente. Na Figura 18 está representado o grupo de ligação e o mapa 

consenso do cromossomo 26: 

  

ROS03140,0

LEI007472,6

EMBRAPA

ACW01300,0

MCW035515,0

ABR033026,0

MCW028633,0
MCW020936,0
MCW028538,0

ABR000656,0

LEI007467,0

CONSENSO

  

Figura 18 - Mapa consenso atualizado (Schmid et al., 2005) e grupo de ligação do cromossomo 26 
 
 
 

Ambos os marcadores do cromossomo 26 (Tabela 8) possuem número 

elevado de meioses informativas totais e de fase conhecida (77,66% e 84,32% 

respectivamente), sendo o LEI0074 um marcador com potencial de gerar bons 

resultados de mapeamento de QTL. Esse distanciamento excessivo pode ser causado 

pelo pouco adensamento de marcadores no cromossomo. Uma sugestão para adensar 

mais o cromossomo seria a inserção dos marcadores MCW0286 (33 cM) e ABR0006 

(56 cM) para fazer uma varredura mais fina do cromossomo.   

ROS0314 
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Cromossomo 27 

 No mapa parcial do cromossomo 27 foram utilizados três marcadores com 

posição fixa, que obedeceram à mesma ordem em relação ao mapa consenso 

atualizado (SCHMID et al., 2005). A distância entre os marcadores ADL0376 e 

MCW0328, quando comparada ao mapa consenso, foi bastante parecida 

(aproximadamente 11,30 cM de diferença). O marcador MCW0300 ligou-se em uma 

região mais distante, 100 cM em relação ao MCW0328 (Figura 20).   

 

MCW03000,0

MCW0328100,0

ADL0376111,3

EMBRAPA

MCW03500,0

MCW030011,0

MCW023318,0

MCW007636,0
ABR002338,0

MCW032847,0
GCT002250,0
ABR004955,0
ADL037659,0

LEI001675,0

CONSENSO

 

Figura 19 - Mapa parcial do cromossomo 27 da população Embrapa e o mapa consenso atualizado 
(Schmid et al., 2005) do respectivo cromossomo 

 

Somente o marcador MCW0300 apresentou um número baixo de meioses 

informativas de fase conhecida (Tabela 8), indicando ser a possível causa da distante 

ligação em relação aos outros marcadores no mapa parcial. 
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Cromossomo 28 

O mapa parcial referente ao cromossomo em estudo ficou com 72,4 cM e o 

espaçamento médio  entre marcadores 24,1 cM (Figura 21). 

 

ABR03410,0

ADL028426,9

MCW0204E72,4

EMBRAPA

LEI01350,0

ABR034124,0
ADL028425,0

GCT000930,0

CAMK446,0

GCT090456,0

ADL029960,0

ACW024375,0

CONSENSO

 

Figura 20 - Mapa parcial do cromossomo 28 da população em estudo e o mapa consenso (SCHMID et al., 
2005) do respectivo cromossomo 

 

Os marcadores foram ordenados nas mesmas posições do mapa 

consenso. O marcador ADL0284 foi o que apresentou maior semelhança na posição 

quando comparado com o mapa consenso. Do número de meioses informativas totais, 

todas foram de fase conhecida, o que explica o alto grau de semelhança de posição 

com o mapa consenso.   

Já os marcadores ABR0341 e MCW0204E, apesar de um número de 

meioses totais satisfatórios, os de fase conhecida não apresentaram bom resultado; 

respondendo por apenas 33,42% e 48,88%, respectivamente (Tabela 8).  

 

MCW0204E 
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4.5 Análise de mapeamento de QTLs 

 

Na Tabela 10 abaixo, estão os valores de F das análises, valores de F 

críticos para ligação sugestiva e significância a 5% no cromossomo e no genoma, 

considerando a contribuição relativa de cada cromossomo. Foi mapeado no 

cromossomo 26 um QTL que atingiu o limiar de significância a 5% no cromossomo para 

gp35-41, e outro que excedeu o nível de significância sugestivo no genoma para pv35 

no cromossomo 27, conforme ilustrado nas Figuras 22 e 23. Foram consideradas e 

analisadas as interações dos efeitos do QTL com família e sexo, que não apresentaram 

resultado significativo. Nenhum outro QTL foi detectado nos restantes dos cromossomos 

estudados. 

 

Tabela 10 - Valores de F obtidos nas análises, juntamente com os valores críticos de F para ligação 

sugestiva no genoma, significância 5% no cromossomo e significância 5% no genoma  

(continua) 

 Valores de F modelo aditivo “a” e aditivo e dominância 
“a+d”: (a | a+d) 

Característica1 Análise Sugestivo 5% cromo 5% genoma 
 Cromossomo 19  

pnas 0,88 | 2,67 7,66 | 5,15 4,98 | 3,84 12,19 | 7,82 
pv35 1,33 | 1,62 7,73 | 5,22 5,07 | 3,84 12,47 | 8,23 
pv41   1,26 | 2,0 7,55 | 5,18 4,91 | 3,78 13,57 | 8,03 

gp35-41 0,53 | 0,82 7,61 | 5,16 5,09 | 3,72 14,21 | 8,58 
cr35-41 1,40 | 1,51 7,80 | 5,43 5,18 | 3,87 13,53 | 8,81 
ef35-41 1,55 | 0,77 7,69 | 5,25 5,09 | 3,85 13,16 | 9,12 

 Cromossomo 23 
pnas 0,11 | 2,63 7,05 | 5,35 5,32 | 4,10 13,01 | 8,38 
pv35 0,96 | 1,15 7,29 | 5,05 5,47 | 5,47 13,47 | 8,09 
pv41 2,05 | 1,59 7,00 | 5,14 5,37 | 4,05 13,08 | 8,47 

gp35-41 2,41 | 1,22 7,25 | 5,21 5,40 | 4,10 12,92 | 8,10 
cr35-41 2,71 | 1,44 7,21 | 5,04 5,48 | 4,02 12,97 | 7,92 
ef35-41 0,53 | 0,25 7,35 | 4,96 5,47 | 3,98 12,68 | 8,19 

 Cromossomo 24 
pnas 2,58 | 2,24 6,74 | 4,86 5,88 | 4,31 11,93 | 8,07 
pv35 2,97 | 1,49 6,61 | 4,94 5,87 | 4,38 11,52 | 8,39 
pv41 2,19 | 1,29 6,82 | 4,93 5,88 | 4,38 12,81 | 7,63 

gp35-41 0,22 | 2,29 6,66 | 4,78 5,85 | 4,40 11,64 | 7,79 
cr35-41 3,64 | 2,64 6,59 | 4,89 5,74 | 4,42 12,14 | 8,17 
ef35-41 2,54 | 2,69 6,60 | 4,89 5,75 | 4,42 11,75 | 8,45 
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Tabela 10- Valores de F obtidos nas análises, juntamente com os valores críticos de F para ligação 

sugestiva no genoma, significância 5% no cromossomo e significância 5% no genoma 

(conclusão)  

 Valores de F modelo aditivo “a” e aditivo e dominância 
“a+d”: (a | a+d) 

Característica1 Análise Sugestivo 5% cromo 5% genoma 
 Cromossomo 26 

pnas 3,02 | 2,27 7,15 | 4,88 5,61 | 3,93 13,66 | 7,57 
pv35 0,78 | 0,49 7,04 | 4,86 5,38 | 4,00 12,35 | 7,73 
pv41 0,84 | 1,06 6,77 | 4,93 5,32 | 3,99 12,98 | 7,64 

†gp35-41  0,23 | †4,76 7,01 | 4,88  5,45 | †3,98 14,49 | 7,94 
cr35-41 0,38 | 1,05 6,92 | 4,77 5,44 | 3,95 13,06 | 8,04 
ef35-41 0,87 | 3,76 6,93 | 4,84 5,32 | 3,98 12,18 | 7,84 

 Cromossomo 27 
pnas 3,00 | 1,96 6,88 | 4,82 5,88 | 4,32 11,81 | 8,56 

*pv35  *8,81 | 4,48  *6,90 | 4,93 5,84 | 4,39 12,33 | 8,05 
pv41 6,57 | 3,41 6,77 | 4,79 5,88 | 4,29 12,55 | 8,61 

gp35-41 0,61 | 2,28 6,89 | 4,81 5,89 | 4,29 14,19 | 8,15 
cr35-41  1,33 | 1,50 6,89 | 4,90 5,91 | 4,41 12,29 | 8,06 
ef35-41  2,28 | 3,84 6,85 | 4,91 5,90 | 4,36 12,26 | 8,39 

 Cromossomo 28 
pnas 2,67 | 1,85 8,26 | 5,36 5,88 | 3,97 13,46 | 8,14 
pv35 0,09 | 1,16 8,65 | 5,14 5,98 | 3,88 14,18 | 8,56 
pv41 0,30 | 0,49 8,63 | 5,30 5,80 | 3,86 15,00 | 8,48 

gp35-41 0,57 | 1,50 8,30 | 5,32 5,83 | 3,85 13,86 | 8,21 
cr35-41 1,14 | 1,79 8,51 | 5,13 5,86 | 3,77 14,05 | 8,15 
ef35-41 0,25 | 0,61 8,29 | 5,38 5,73 | 3,85 14,60 | 7,91 

1 pnas – peso ao nascer; pv35 – peso vivo aos 35 dias de idade; pv41 – peso vivo aos 41 dias de idade; 
gp35-41 – ganho de peso dos 35 aos 41 dias de idade; cr35-41 consumo de ração dos 35 aos 41 dias de 
idade; ef35-41 – eficiência alimentar dos 35 aos 41 dias de idade. 
* Ligação sugestiva no genoma, † significância 5% no cromossomo 
 

O QTL identificado no cromossomo 26 com o modelo a+d, está localizado 

muito próximo do marcador LEI0074, a 0,0 cM, e seu intervalo de confiança foi de 0,0 – 

72 cM. No cromossomo 27, foi mapeado QTL sugestivo para pv35, nos intervalos entre 

os marcadores MCW0328 e ADL0376 a 103 cM.  

Foi feito o confronto entre os modelos de “a” e “a+d” para identificar qual 

deles seria adotado para prosseguir com as análises. Após os cálculos o modelo “a” foi 

considerado mais significativo, sendo utilizado para realizar os testes das interações do 

QTL com sexo e família, que não foram significativas (P = 4,639 e P = 0,136, 

respectivamente). O intervalo de confiança do QTL foi de 0,0 – 111,0 cM.  
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A Tabela 11 apresenta os dados contendo a posição do QTL, marcadores 

flanqueadores, valores de intervalo de confiança juntamente com os valores de F e os 

modelos significativos encontrados neste estudo. 

 

Tabela 11 - Marcadores flanqueadores dos QTLs, suas respectivas posições nos cromossomos, 

juntamente com o intervalo de confiança, valor de F e o modelo mais significativo utilizado 

para as características 

*GGA Característica Posição 
em cM1 

Marcadores 
flanqueadores 

IC (cM)2 F3 Modelo4 

 
26 

 
gp35-41▲ 

 
0  

 
LEI0074-
ROS0314 

 
0.0 - 72.0 

 
4.76▲ 

 
a 

27 pv35+ 103 
MCW0328-
ADL0376 

0.0 - 
111.0 8.81+ 

 
a+d 

 
*Cromossomo 
1posição do QTL em relação ao primeiro marcador do mapa da EMBRAPA 
2 Intervalo de confiança a 95% da posição do QTL em cM 
3 Razão de F: + QTL sugestivo, ▲QTL significativo à 5% no cromossomo 
4 Modelo estatístico utilizado: a = aditividade, a+d = aditividade mais dominância 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21 - Valores de F para característica ganho de peso dos 35 aos 41 dias de idade do cromossomo 

26, obtidos na análise de mapeamento de QTL no modelo de F2 do programa QTL Express 
(SEATON et al., 2002). As setas representam a localização dos marcadores utilizados 
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Figura 22 - Valores de F para característica peso vivo aos 35 dias de idade do cromossomo 27, obtidos na 
análise de mapeamento de QTL no modelo de F2 do programa QTL Express (SEATON et al., 
2002). As setas representam a localização dos marcadores utilizados 

 

O QTL do cromossomo 26 para gp35-41 (Tabela 11) apresentou efeito de 

dominância negativo sugerindo que os indivíduos que receberam um alelo da linhagem 

TT e outra da linhagem CC, tiveram uma menor média para a característica do que a 

média dos homozigotos.  O efeito aditivo não foi significativo. Já no cromossomo 27, o 

QTL para pv35 apresentou efeito aditivo positivo (Tabela 11), indicando que o alelo que 

confere maior peso vivo nesta idade é proveniente da linhagem de corte TT. A Tabela 

11 representa a porcentagem da variância fenotípica (R2) explicada pelos QTLs.   

 

Tabela 12 - Efeitos aditivo e de dominância (erros-padrão), e proporção da variância fenotípica (R2) 

explicada pelos QTLs  

*GGA Característica 
Efeito Aditivo 

(EP) 
Efeito de 

Dominância (EP) 
R2 

 
26 

 
▲gp35-41 

 
0,36 (3,97) 

 
-18,61 (6,11) 

 
1,95 

27 + pv35 21,13 (7,12) ●NE 
 

2,03 
 

*Cromossomo, ●Não estimado 
+ QTL sugestivo, ▲QTL significativo a 5% no cromossomo 
 

Ligação sugestiva  
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Estudos realizados com a mesma população, mapearam no cromossomo 

1, QTLs  para peso vivo, ganho de peso e consumo de ração (NONES et al., 2006). No 

cromossomo 2 foram encontrados QTLs significativos para peso vivo aos 35, 41 e 42 

dias de idade e no cromossomo 4 foi encontrado QTL significativo para peso ao nascer, 

peso aos 35 dias (BARON, 2004).  

QTLs significativos para características de desempenho também foram 

mapeados no cromossomo 3 para peso vivo aos 35, 41 e 42 dias, ganho de peso do 

nascimento aos 35, 41 e 42 dias, juntamente com QTL sugestivo para consumo de 

ração dos 35 ao 41 dias de idade mapeados no cromossomo 5 (RUY, 2004). Mais 

trabalhos sobre a mesma população, utilizando outros cromossomos são muito 

importantes para um estudo completo do genoma de uma população nacional.  

Vários trabalhos de mapeamento de QTLs envolvendo características de 

desempenho identificaram principalmente no cromossomo 27 regiões responsáveis pelo 

desenvolvimento das características citadas acima, além de outras como gordura e 

produção ovos.  

Em um trabalho sobre QTLs que afetam o crescimento e o consumo 

alimentar, Van Kaam e colaboradores (1999), cruzaram matrizes machos e fêmeas de 

linhagens de corte diferentes, e produziram 10 famílias de irmãos completos em quatro 

gerações. Foram testados 420 marcadores em 27 grupos de ligação que cobriram 

intervalos de 3,63 cM. Após ajustes dos dados fenotípicos, seis características de 

carcaça foram analisadas. Foi mapeado no cromossomo 26 QTL com ligação sugestiva 

para consumo alimentar em um intervalo fixo de idade, juntamente com QTLs que não 

atingiram o valor estatístico para ligação sugestiva no genoma para peso vivo aos 23 e 

48 dias de idade. No presente estudo também foi mapeado QTL sugestivo no mesmo 

cromossomo para ganho de peso dos 35 aos 41 dias em um intervalo de confiança de 

0,0 a 72 cM. Os autores não apresentaram informações sobre porcentagem da variância 

fenotípica explicada pelo QTL, intervalo de confiança, valor de F e marcadores 

franqueadores.   

Sewalen et al., (2002) mapearam importantes QTLs para peso vivo a 3, 6 e 

9 semanas de idade. A partir do cruzamento da raça de postura White Leghorn com 

uma linhagem de corte comercial, foi gerado um total de 546 animais F2, divididos em 32 
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famílias de irmãos completos e 134 marcadores otimizados. Foi detectado no 

cromossomo 27 um QTL com ligação sugestiva no genoma para peso vivo a 6 semanas 

de idade, associado ao único marcador utilizado no cromossomo, ROS0071. Não houve 

estimativa do intervalo de confiança. Também foi identificado no mesmo cromossomo, 

QTL para peso vivo a 9 semanas de idade com ligação significativa a 5% no genoma, 

com intervalo de confiança também não estimado. O marcador ROS0071, utilizado no 

trabalho acima, não está fixado no mapa consenso, podendo se posicionar entre 38 e 56 

cM. Os marcadores utilizados no presente estudo estão nas posições fixas de 11 cM 

(MCW0300), e 59 cM (ADL0376), de acordo com o mapa consenso 2005 (SCHMID et 

al., 2005).  

O QTL para peso vivo encontrado nos dois trabalhos confirma que pode 

existir nesta região, um loco responsável por efeito aditivo na característica. A 

porcentagem da variância fenotípica explicada pelo QTL correspondeu a 4,0% para o 

QTL mapeado por Sewalen et al. (2002) e 2,03% para o do presente estudo. Esta 

variação no resultado depende de vários fatores, como a diferença entre as populações, 

número de indivíduos utilizados e número de marcadores, por exemplo. 

A partir do cruzamento entre um macho Red Junglefowl, ancestral 

selvagem da galinha doméstica, com três fêmeas White Leghorn, foram criadas três 

gerações (totalizando 851 animais F2) para mapeamento de QTLs que afetam 

crescimento e produção de ovos. Vinte e cinco grupos de ligação foram analisados 

utilizando 105 marcadores informativos (KERJE et al., 2003). Foram identificados QTLs  

significativos a 1% no genoma para peso corporal no 112º e 200º dias de idade, 

juntamente com um QTL para crescimento do 46º aos 112º dias de idade no 

cromossomo 27, com os marcadores MCW0300 e MCW0328, que também foram 

utilizados neste estudo.    

No trabalho de Sasaki et al., (2004) sobre QTLs que afetam características 

de peso vivo e produção de ovos em um cruzamento de galinhas F2, foram testados 498 

marcadores (destes, 96 foram funcionais e portanto mapeados em 25 grupos de ligação 

e 18 autossomos) juntamente com 265 animais F2. A população foi delineada cruzando 

a raça White Leghorn, selecionada por 14 gerações para características associadas a 

qualidade dos ovos, com a raça de corte Rhode Island Red. O resultado do 
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mapeamento foi um QTL no cromossomo 27 para peso vivo com nível de significância 

5% no genoma. No cromossomo citado os autores selecionaram 2 marcadores, sendo 

um deles utilizado neste estudo (ADL0376) pois flanqueia o QTL mapeado para peso 

pv35. Como já descrito foram encontrados vários QTLs para característica de peso 

neste cromossomo, mas os intervalos de confiança são muito grandes, sendo 

necessário um trabalho mais profundo, selecionando um número maior de marcadores e 

animais para reduzir o intervalo de confiança e buscar possíveis genes candidatos por 

posição nas regiões de QTL. 

Também no cromossomo 27 Jennen et al., (2005) mapearam um QTL para 

peso vivo às 5 semanas de idade com ligação sugestiva no genoma entre os 

marcadores MCW0076 e ADL0376, onde foram utilizados 1006 animais F2 e 03 

marcadores, seguindo o mesmo modelo de delineamento populacional proposto por van 

Kaam e colaboradores, 1999. 

Uma população selecionada por mais de 40 gerações, iniciada a partir de 

1957, cruzando sete linhagens da raça White Plymouth Rock, foi utilizada para estudar 

peso vivo e seus efeitos correlacionados (JACOBSSON et al., 2005). A partir deste 

experimento, duas linhas foram criadas (de alto e baixo peso) onde apresentaram 

evidências de que estas características são altamente herdáveis.  

Respostas correlacionadas também foram observadas, como a hiperfagia 

da linha de alto peso, e a falta de apetite que leva a anorexia da linha de baixo peso. 

Oitocentos animais F2 e 145 marcadores microssatélites foram utilizados para cobrir 

80% do genoma da galinha. Foi mapeado no cromossomo 28 um QTL com ligação 

sugestiva a 5% para peso corporal aos 14 dias de idade, na posição 0 cM com o 

marcador MCW0227 (JACOBSSON et al., 2005). Na população em estudo não foi 

mapeado nenhum QTL neste cromossomo.  

Em um trabalho publicado por Hee-Bork Park et al., (2005) analisou 

composição corporal e características metabólicas utilizando a mesma população e 

marcadores do estudo citado acima. Foram mapeados no cromossomo 27, vários QTLs 

para crescimento.  

Schreiweis e colaboradores (2005) utilizaram 120 marcadores 

microssatélites, 508 animais F2 (a partir do cruzamento da raça de postura White 
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Leghorn com a de galos de corte Cobb-Cobb) em 28 cromossomos autossomos. Foram 

detectados QTLs a 1% de significância no genoma para peso vivo aos 35 e 55 dias de 

idade no cromossomo 27, em um trabalho de identificação de QTLs associados a 

características de ossos e peso vivo em galinhas.  

Os QTLs encontrados no cromossomo 27 citados nos trabalhos acima, 

inclusive o QTL encontrado no presente estudo, tiveram o marcador ADL0376 como um 

dos flanqueadores, (SCHREIWEIS et al., 2005 e JENNEN et al., 2005). Foram utilizados 

números iguais de marcadores nos estudos, incluindo este trabalho (3 no total 

distribuídos no cromossomo 27), porém o número de indivíduos F2 utilizados no trabalho 

de Jennen et al (2005) foi muito superior  em relação ao presente estudo e ao trabalho 

de Schreisweis et al (2005). Os QTLs encontrados nos 3 estudos sugerem que o 

cromossomo 27 seja mais estudado, utilizando técnicas de mapeamento fino por 

exemplo, com o intuito de identificar diretamente o(os) gene(s) responsável(is) pela 

característica. 
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5 CONCLUSÕES 

 

1. A população experimental desenvolvida pela Embrapa suínos e aves e a metodologia 

utilizada permitiram a construção de mapas de ligação e a identificação de QTLs. 

2. Os marcadores selecionados apresentaram no geral alta heterozigosidade, e apenas 

04 dos 15 marcadores tiveram número de meioses informativas de fase conhecida 

representando menos de 50% em relação a total.   

3. Os mapas de ligação construídos para os cromossomos 19, 23, 24, 26, 27 e 28 a 

partir da população TC foram adequados para as análises de mapeamento, pois 

possibilitou a detecção de QTLs sugestivos. 

 4. Foram mapeados QTLs sugestivos no cromossomo para a característica ganho de 

peso dos 35 aos 41 dias de idade no cromossomo 26 no intervalo de confiança 0.0 a 

72.0 cM, e sugestivo no genoma para o cromossomo 27 para a característica peso vivo 

aos 35 dias no intervalo entre 0.0 a 111.0 cM. 
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Anexo I - PROTOCOLO DE EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE DNA COM 
PROTEINASE K 
 
 
AMOSTRAS:DATA: 
 
 
 
 
1) Em 50µµµµL de sangue adicionar 1mL de tampão de lise, inverter os tubos 
cuidadosamente várias vezes para homogeneizar a amostra 
 
2) Centrifugar por 2 minutos a 14.000 rpm (temperatura ambiente) e descartar o 
sobrenadante 
 
3) Repetir os passos 1 e 2, até que o sobrenadante fique limpo (aproximadamente 3x) 
 
4) Lavar o pellet com 500 µµµµL de água destilada 
 
5) Centrifugar por 2 minutos a 14.000 rpm (temperatura ambiente) e descartar o 
sobrenadante 
 
6) Ressuspender o pellet em 500µµµµL de tampão para proteinase K (CPMB) 
adicionando 2 µµµµL de Proteinase K por amostra (20 ng/mL) 
 
7) Incubar a 55 ºC por 1 hora 
 
8) Adicionar 120 µµµµL de NaCl 5 M e agitar no vortex por 15 segundos 
 
9) Centrifugar por 5 minutos a 14.000 rpm 
 
10) Transferir o sobrenadante para um tubo novo e adicionar 1 mL de Etanol 
Absoluto (gelado). Homogeneizar e centrifugar por 5 minutos a 14.000 rpm 
 
11) Descartar o sobrenadante 
 
12) Lavar o pellet com 1 mL Etanol 95% e centrifugar por 5 minutos a 14.000 rpm 
 
13) Descartar o sobrenadante e deixar o pellet secar por 1 hora 
 
14) Ressuspender o pellet em 50, 100 ou 150 µµµµL de água ultrapura (dependendo do 
tamanho do pellet) e agitar no vortex por 15 segundos 
 
15) Incubar as amostras a 37 ºC de 4 a 6 horas 
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Tampão de Lise 

 

Reagentes                                     100 mL 

Sucrose                                          10,95 g 

Tris-HCl pH 7,5 (1 M)                     1 mL 

MgCl2 (1 M)                                    0,5 mL 

Triton X                                           1 mL 

H2O ultrapura q.s.p                        100 mL 

 

 

Tampão para Digestão com Proteinase K (CPMB) 

 
Reagentes                                       50 mL 
NaCl (5 M)                                         1 mL 

Tris-HCl pH8,0 (1 M)                        0,5 mL 

EDTA pH8,0 (0,5 M)                         2,5 mL 

SDS (20%)                                        1,25 mL 

H2O ultrapura q.s.p                           50 mL 

 

 

NaCl 5M                                         400 mL 
NaCl                                               116,9 g 

H2O ultrapuraq.s.p                          400 mL 

 

 

TE                                                  100 mL 
Tris-HCl pH8,0 (1 M)                      1,0 mL 

EDTA pH8,0 (0,5 M)                       200 µL 

H2O ultrapuraq.s.p                          100 mL 
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EDTA                                    250 mL                   100 mL 
EDTA                                    46,53 g                    18,612 g 

H2O ultrapura q.s.p               250 mL                    100 mL 

 

 

Tris-HCl                                         100 mL 
Tris                                                 30,285 g 

H2O ultrapura q.s.p                         100 mL 

 

 

SDS 20%                                  200 mL               50 mL 
SDS                                           40 g                   10 g 

H2O ultrapura q.s.p                    200 mL               50 mL 

 

 

MgCl2                                             100 mL 

MgCl2 6H2O                                    20,3 g 

H2O ultrapura q.s.p                        100 mL 
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Anexo II - PROTOCOLO MODIFICADO PARA EXTRAÇÃO DE DNA UTILIZANDO 
DNAzol 
 
 
 
AMOSTRAS:DATA: 
 
 
 
 
 
1) Pipetar 5 µµµµL de sangue em tubo de 1.5 mL 

 

2) Adicionar 500 µµµµL de DNAzol, agitar bem até diluir bem o sangue 

 

3) Adicionar 250 µµµµL de Etanol Absoluto, inverter os tubos várias vezes 

cuidadosamente até ficar bem misturado 

 

4) Pescar o DNA formado com uma pipeta 

 

5) Descartar o líquido e voltar o pellet de DNA no mesmo tubo 

 

6) Colocar 500 µµµµL de Etanol 95% para lavar o DNA, agitar bastante para lavar bem 

 

7) Centrifugar por 10 minutos à 4000 rpm 

 

8) Descartar o sobrenadante, observar se o pellet está fixado no fundo do tubo para 

não correr risco de descartá-lo com o sobrenadante 

 

9) Repetir a lavagem com Etanol 95% (passos 6, 7 e 8) 

 

10) Depois de descartar o sobrenadante, deixar os tubos secarem por 10 minutos em 

temperatura ambiente 

 

11) Resuspender os pellets com 150 µµµµL de água ultrapura 




