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RESUMO
Mapeamento simultâneo de QTLs para características de desempenho e de
carcaça no cromossomo 5 de populações recíprocas da galinha doméstica
Os objetivos foram definidos com base no cromossomo 5: 1) caracterizar
genotipicamente as populações CTCT e TCTC, 2) construir o mapa consenso e 3)
mapear simultaneamente QTLs associados às características de desempenho e
carcaça. Foram obtidos dados fenotípicos para vinte e quatro características de
desempenho e carcaça em 906 animais F2 (356 CTCT e 550 TCTC) oriundos de
cruzamentos recíprocos entre uma linhagem de postura (CC) e outra de corte (TT). As
quatro famílias CTCT e as seis famílias TCTC, que apresentaram maior grau de
informatividade, tiveram seus F2 genotipados para 11 e sete marcadores
microssatélites, respectivamente. A caracterização das gerações parentais, F1 e F2 foi
realizada através da estimação dos parâmetros genotípicos conteúdo de informação
polimórfica (PIC), heterozigosidades observada (Hetobs) e esperada (Hetesp) e número
de alelos por loco (A) empregando o programa Cervus 3.0. Os cruzamentos recíprocos
entre as duas linhagens (PIC = 0,07-0,78; Hetobs = 0,07-0,79; A = 2,0-7,0) possibilitaram
um incremento no nível de informatividade dos locos tanto nas gerações F1 (PIC = 0,430,76; Hetobs = 0,52-1,00; A = 3,0-6,0) quanto nas F2 (PIC = 0,44-0,71; Hetobs = 0,48-1,00;
A = 3,0-6,0). Portanto, as populações CTCT e TCTC são apropriadas para a construção
do mapa de ligação e mapeamento de QTLs. Mapas de ligação para cada população e
o consenso (CTCT/TCTC) foram obtidos através da estimação das ordens e distâncias
entre os locos pelo programa CRI-MAP. Os mapas apresentaram (intervalo médio entre
marcadores, em cM) 148,0 cM (24,6) em TCTC, 174,7 cM (17,4) em CTCT e 163,8 cM
(16,3) no consenso. Os mapas CTCT e o consenso foram mais semelhantes devido ao
maior número de locos avaliados na região alvo e não foram constatadas inversões. O
mapeamento simultâneo de QTLs empregou o mapeamento por intervalo combinado à
modelagem fenotípica através de modelo misto (efeito de incubação aleatório) e as
análises foram implementadas pelos programas SAS, QTL Express e R. Foram
mapeados 12 QTLs (11 sugestivos e 1 significativo), dos quais seis ainda não foram
descritos (peso dos pés, asas, fígado, peso vivo 42 dias, eficiência alimentar 35-41 dias
e colesterol). Foi constatado efeito da interação QTL x população para o peso da
gordura abdominal, cujos alelos para incremento dessa característica tiveram origem
em fêmeas da linhagem de corte da população CTCT. Quatro possíveis genes
candidatos (FGF4, FGF19, ALX4 e FMN1) foram selecionados através do mapeamento
de QTLs. Futuramente, polimorfismos associados a estes genes poderão ser
identificados e validados em populações comerciais. Dessa forma, a seleção assistida
por marcadores em associação com a seleção fenotípica em programas de
melhoramento genético poderá ser efetivamente implementada na galinha doméstica.
Palavras-chave: Avicultura; Gene candidato; Marcadores Microssatélites; Mapeamento
por Intervalo; QTL
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ABSTRACT
Joint mapping of QTL for performance and carcass traits on chromosome 5 of
chicken reciprocal populations
The aims were defined based on the chromosome 5: 1) to describe genotypically
CTCT and TCTC populations, 2) to construct consensus linkage map and 3) to map
jointly QTL associated with performance and carcass traits. Phenotypic data were
obtained for twenty-four performance and carcass traits from 906 F2 animals (356 CTCT
and 550 TCTC) generated from reciprocal crosses between a layer line (CC) and a
broiler line (TT). The four families CTCT and the six families TCTC, which showed the
highest degree of informativeness, had their F2 offsprings genotyped using 11 and
seven microsatellite markers, respectively. Parental, F1 and F2 generations were
genotypically characterized by estimation of the genotypic parameters polymorphic
information content (PIC), observed heterozygosity (Hetobs) and expected heterozygosity
(Hetesp) and number of alleles per locus (A) using Cervus 3.0 software. Reciprocal
crosses between two lines (PIC = 0.07 to 0.78; Hetobs = 0.07 to 0.79, A = 2.0 to 7.0)
increased the level of informativeness of the loci in both generations F1 (PIC = 0.43 to
0.76; Hetobs = 0.52 to 1.00, A = 3.0 to 6.0) and F2 (PIC = 0.44 to 0.71; Hetobs = 0.48 to
1.00, A = 3.0 to 6.0). Therefore, CTCT and TCTC populations are suitable for
constructing the linkage map and QTL mapping. Linkage maps for each population and
the consensus (CTCT / TCTC) were obtained by estimation of orders and distances
between loci using CRI-MAP software. The maps presented (average interval between
markers in cM) 148.0 cM (24.6) in TCTC, 174.7 cM (17.4) in CTCT and 163.8 cM (16.3)
in consensus. CTCT and consensus maps were more similar due to high number of loci
evaluated in the target region. No inversion was detected. Joint mapping of QTL was
accomplished using interval mapping combined with phenotypic modeling via mixed
model (random effect of hatch) and analyses were implemented in SAS, QTL Express
and R softwares. Twelve QTL were mapped (11 suggestive and one significant). Out of
these, six were not previously described (weights of legs, wings and liver, body weight at
42 days, feed efficiency 35-41 days and cholesterol). QTL x population interaction was
evidenced for abdominal fat weight, indicating that the alleles that increased this trait
came from the female broiler line of the population CTCT. Four putative candidate genes
(FGF4, FGF19, ALX4 and FMN1) were selected by QTL mapping. In future,
polymorphisms associated with these genes can be identified and validated in
commercial populations. Thus, marker-assisted selection in combination with phenotypic
selection in breeding programs will be effectively implemented in poultry.
Keywords: Poultry; Gene candidate; Microsatellite markers, Interval mapping, QTL
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1 INTRODUÇÃO
A carne de frango, por apresentar excelente valor nutricional (2% de gordura,
24% de proteína e 112 kcal.100 gramas-1) e competitividade econômica (preço por quilo
no varejo ao redor de R$ 3,00 - CEPEA, 2009) quando comparada a de outras espécies
animais, como bovinos (7% de gordura, 20% de proteína e 157 kcal.100 gramas-1) e
suínos (25% de gordura, 23% de proteína e 319 kcal.100 gramas-1), tem conquistado
significativos incrementos em sua produção (FDA, 2009). O Brasil tem se destacado no
cenário mundial avícola desde 2004, quando assumiu a primeira posição no ranking de
exportações, tornando-se um exemplo de competitividade no mercado mundial devido à
alta tecnologia e produtividade, ao baixo custo de produção e ao sistema de produção
baseado na integração empresa-produtor. Em 2009, a produção de carne frango atingiu
cerca de 11 mil de toneladas a um custo médio de R$ 1,72 por quilo de frango (FNP,
2010). A carne de frango é a segunda mais consumida no mundo, depois da carne
suína, e o Brasil apresenta um dos maiores índices de consumo médio mundial por
habitante que se elevou de 13,0 para 39,0 kg, entre 1989 e 2009, destinando cerca de
70% da produção nacional ao consumo interno. Esse é o terceiro maior volume de
consumo per capita, sendo superado somente pelos Estados Unidos (44,5
kg.(habitante.ano)-1) e da Venezuela (39,5 kg.(habitante.ano)-1) (FNP, 2010).
O aprimoramento nos índices produtivos da avicultura tem sido alcançado graças
aos avanços nas áreas da genética, nutrição, ambiência, manejo, equipamentos e
instalações (HUNTON, 1990). Os trabalhos de Havenstein et al. (2003a, b) ratificaram a
maior contribuição da genética em relação à nutrição. Estes autores avaliaram uma
linhagem comercial de 2001 (Ross 308) e uma linhagem controle de 1957 (AthensCanadian Randombred Control), alimentadas com dietas industriais representativas dos
anos de 1957 e 2001 sobre o desempenho e carcaça. Concluíram que a seleção
genética foi responsável por 85 a 90% dos ganhos e a nutrição correspondeu de 10 a
15% das mudanças ocorridas nestes 44 anos para as duas linhagens avaliadas.
Dentre os animais domésticos, a galinha é um modelo interessante para conduzir
experimentos relacionados ao mapeamento de QTL quando comparada, por exemplo,
aos bovinos e suínos devido ao curto intervalo de geração, da possibilidade de se obter
um grande número de famílias de meio-irmãos e de irmãos-completos (CROOIJMANS
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et al., 1996), além da facilidade de obtenção do DNA das células sanguíneas vermelhas
que são nucleadas.
A partir da década de 1990, esforços internacionais foram iniciados a fim de
construir mapas de ligação e mapear QTLs, seguindo os exemplos de outras espécies
como humanos e camundongos. Na galinha, a partir da integração de três mapas de
ligação oriundos das populações referência de Compton (BUMSTEAD; PALYGA, 1992),
East Lansing (LEVIN et al., 1994) e Wageningen (GROENEN et al., 1998) foi
desenvolvido o Mapa Consenso da Galinha (GROENEN et al., 2000).
De acordo com a base de dados Chicken Quantitative Trait Loci database ChickenQTLdb (disponível em: <http://www.animalgenome.org/QTLdb/chicken.html>
acessado em setembro de 2010), especificamente no cromossomo 5, que perfaz 5% de
todo o genoma da galinha (SCHMID et al., 2005), já foram mapeados 177 QTLs
associados, por exemplo, ao peso corporal (SEWALEN et al., 2002; KERJE et al., 2003;
JACOBSSON et al., 2005; McELROY et al., 2006; ZHOU et al., 2006a; ROWE et al.,
2009) e à gordura abdominal (IKEOBi et al., 2002; LAGARRIGUE et al., 2006;
McELROY et al., 2006; ZHOU et al., 2006b; LE MIGNON et al., 2009; ANKRA-BADU et
al., 2010), peso do peito (LI et al., 2003; ATZMON et al., 2008; LE MIGNON et al., 2009;
NADAF et al., 2009), dentre outros.
Estes QTLs têm possibilitado uma melhor compreensão da arquitetura genética
das características de interesse econômico para a avicultura, pois têm caracterizado
regiões no genoma da galinha que controlam tais características, definindo as posições,
efeitos (aditividade ou dominância) e a porcentagem da variância fenotípica explicada
pelo QTL (ROSÁRIO, 2007).
No Brasil, em 1999, a Embrapa Suínos e Aves em conjunto com a Escola
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP) iniciaram estudos sobre o
genoma da galinha, cujo objetivo principal tem sido mapear QTLs para características
de desempenho e carcaça. Para isso, foram desenvolvidas duas populações F2 (CTCT
e TCTC) específicas a partir do cruzamento recíproco de linhagens fenotipicamente
divergentes de corte (TT) e postura (CC). Destaca-se também que estas duas linhagens
foram desenvolvidas em condições brasileiras de clima, manejo, sanidade e nutrição.
Assim, diversos trabalhos têm sido conduzidos com a população TCTC (NONES, et al.,
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2005, 2006; CAMPOS et al., 2009a, b; AMBO et al. 2007, 2009; BOSCHIERO et al.
2009; BARON et al. 2010) e alguns com a população CTCT (ROSÁRIO, 2007;
ROSÁRIO et al., 2010).
Até o presente, os estudos de mapeamento de QTLs no Projeto Brasileiro do
Genoma da Galinha foram desenvolvidos separadamente para as populações TCTC e
CTCT. Entretanto, o mapa consenso para os cromossomos 1, 3 e 4, obtido a partir dos
genótipos destas duas populações, foi publicado por Rosário et al. (2010). Este mapa
foi o primeiro passo em direção ao mapeamento simultâneo de QTLs, possibilitando o
estudo da interação QTL x população. Certamente, esta iniciativa brasileira é inédita
para a ciência avícola. Neste contexto, o cromossomo 5 foi escolhido para desenvolver
este estudo, que apresenta os seguintes objetivos: 1) caracterizar genotipicamente as
populações CTCT e TCTC, 2) construir o mapa de ligação consenso e 3) mapear
simultaneamente QTLs associados às características de desempenho e carcaça nas
populações desenvolvidas pela Embrapa Suínos e Aves utilizando marcadores do tipo
microssatélite.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁGICA
2.1 A Galinha doméstica
A galinha doméstica (Gallus gallus domesticus) é uma das aves que tem
acompanhado os seres humanos desde tempos remotos. Alguns estudos indicam que
as várias linhagens e raças desta espécie são oriundas de um ancestral selvagem, o
Red Jungle Fowl, do sudeste asiático (FUMIHITO et al., 1994; YAMADA, 1998). Por
outro lado, Liu et al. (2006) apoiam a teoria de múltiplas origens da galinha doméstica
entre o sul e sudeste asiático, envolvendo o sul e sudoeste da China e/ou arredores
(isto é, Vietnã, Burma e Tailândia). Descobertas da arqueologia evidenciaram que a
domesticação dessa espécie ocorreu por volta de 2.000 anos a.C. e, segundo as teorias
de Darwin, teria acontecido na Índia, especificamente no Vale Hindu (COELHO;
SAVINO; ROSÁRIO, 2008). Há evidências de que as galinhas já eram conhecidas na
Suméria há 2.000 anos a.C. e a palavra galo no idioma sumério significava “rei das
aves” (SALES, 2006).
Atualmente, a hipótese sobre múltiplas origens tem sido mais aceita. Quatro
espécies de galos selvagens tenham contribuído para a composição genética da
galinha doméstica e que essas espécies não são uma simples variação de apenas uma
espécie, a Red Jungle Fowl, mas sim espécies distintas, entre as quais o cruzamento é
quase impossível. São elas: Java (Gallus varius – Green Jungle Fowl), Ceilão (Gallus
lafayettii – Ceylon Jungle Fowl), Bankiva (Gallus gallus – Red Jungle Fowl), distribuídas
pela Índia oriental, Malásia, Camboja, Sumatra e Filipinas, e a de Sonnerat (Gallus
sonneratii – Grey Jungle Fowl), na Índia ocidental e meridional (COELHO; SAVINO;
ROSÁRIO, 2008).
Estudos de Eriksson et al. (2008) sugeriram que a galinha doméstica é um
híbrido e pode ter se originado do cruzamento entre Red Jungle Fowl e Grey Jungle
Fowl. Estes autores analisaram o gene responsável pela cor amarela da pele das
pernas das aves (gene yellow skin) e verificaram que os alelos que conferem esta
característica não têm como origem a Red Jungle Fowl, mas sim a Grey Jungle Fowl,
espécie proveniente da Índia.
A produção e criação da galinha é muito difundida pelo mundo que a torna o
animal de produção mais importante, independente da cultura ou religião (AL-NASSER
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et al., 2007). Isso se deve ao rápido crescimento do animal, pequeno porte e valor
nutricional dos produtos avícolas. Segundo Jorge et al. (2007), a carne de frango é uma
das mais importantes fontes de proteína para o consumo humano, sem restrições
dietéticas devido a questões religiosas, como é o caso da carne suína (não consumida
pelos judeus e muçulmanos) e da carne bovina (não consumida pelos hindus).
A genética avícola tem uma longa história de realização. Com a domesticação da
galinha no período Neolítico, o homem passou a realizar a seleção artificial a fim de
obter materiais que produzissem mais carne e mais ovos. Assim, muito antes de
Mendel apresentar seu trabalho à Sociedade de História Natural de Brünn, no qual
enunciava as suas leis sobre a hereditariedade, deduzidas a partir de suas
experiências com ervilhas, em 1865, a galinha já era utilizada no melhoramento
genético na prática (SIEGEL et al., 2006).
Além de sua importância econômica, a galinha doméstica também tem sido uma
espécie modelo para o desenvolvimento de estudos nas áreas da genômica,
transcriptômica e proteômica animal, o que certamente tem contribuído como
ferramenta complementar aos estudos já obtidos através do melhoramento genético,
que é baseado exclusivamente no fenótipo (BURT, 2002; DEKKERS; HOSPITAL, 2002;
DOERGE, 2002; ANDERSSON, 2004; GEORGES, 2007; JORGE et al., 2007).
Segundo Burt (2004), nenhuma outra espécie animal tem sido selecionada tão
intensamente para a produção como a galinha.
Siegel et al. (2006) relatou os méritos que a galinha apresenta como modelo para
o entendimento biológico destacando-se 1) a diversidade genética, 2) a variedade
fenotípica nas raças ou nas linhagens selecionadas para diferentes finalidades gerada
ao longo de muitos anos de seleção, 3) o tamanho da população (a população mundial
está em cerca de 11 bilhões e, considerando uma taxa média de mutação por
nucleotídeo de 1 × 10-9, isso implica em aproximadamente 20 × 109 novas mutações
em cada geração da população mundial; a maioria destas mutações não será
transmitida para a próxima geração, porém algumas irão permanecer através da
seleção e contribuirão para a diversidade genética), 4) a facilidade de reprodução
(obtenção de várias gerações, possibilitando um maior poder estatístico, principalmente
para estudos genéticos de características complexas, 5) as gerações são obtidas em
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pequenos intervalos de tempo (cerca de seis meses) em relação a outros animais de
produção, como por exemplo, os bovinos), 6) a alta taxa de recombinação estimada em
2,8 cM.Mb-1 para os macrocromossomos e 6,4 cM.Mb-1 para os microcromossomos;
estes são valores elevados se comparada aos dos mamíferos, que é de 1 cM.Mb-1 e 0,5
cM.Mb-1 para humanos e camundongos, respectivamente e 7) a galinha demonstra ser
o principal modelo para estudos genômicos comparativos entre as diversas espécies de
aves. Uma análise genômica comparativa demonstrou que o número de genes, cerca
de 60%, da galinha é similar ao dos mamíferos (revisado por ELLEGREN, 2005).
A galinha foi a primeira espécie animal em que a herança mendeliana foi
demonstrada (SIEGEL et al., 2006). Um século depois, esta espécies foi a primeira
entre os animais de produção a ter seu genoma completamente sequenciado (HILLIER
et al., 2004), totalizando 1,25 giga pares de bases. Este genoma é constituído por 38
pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomos sexuais, Z e W, sendo
a fêmea heterogamética (ZW) e o macho homogamético (ZZ). O genoma é bimodal,
podendo ser dividido em oito macrocromossomos e 30 microcrossomos (CHENG,
1997).
Estudos demonstraram alto nível de regiões de sintenia entre o genoma de
mamíferos e aves, como por exemplo, no cromossomo 1 da galinha os genes IGF1,
GAPD, CYP19, GH1 e PGR correspondem aos genes nos cromossomos humanos 11,
12, 15 e 17 (KLEIN et al., 1996) e alguns genes do cromossomo 7 da galinha são
conservados no cromossomo 2 de

humanos (HU, et al., 1995; GIRARD-

SANTOSUOSSO et al., 1997). Isso torna a galinha um modelo de evolução
intermediária entre os humanos e mamíferos, permitindo que a informação sobre os
genes humanos possa ser empregada na localização de genes também na galinha
(FILLON, 1998; GROENEN et al., 2000; McPHERSON et al., 2002).
Portanto, os experimentos que têm empregado a abordagem direta do genoma
da galinha, tais como a obtenção de marcadores moleculares, construção de mapas de
ligação, mapeamento de QTLs (Quantitative Trait Loci), estudos envolvendo expressão
gênica e de proteínas, contribuem para uma melhor compreensão da arquitetura
genética de características quantitativas (MACKAY, 2001) de interesse econômico para
a avicultura.
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2.2 Caracterização genotípica
A galinha se enquadra nas populações parcialmente endogâmicas (outbred)
como consequência do sistema de reprodução sexuado, no qual há troca de alelos
entre o macho e a fêmea. Dessa forma, nem todos os locos encontram-se em
homogizose mesmo sob forte seleção a favor da endogamia. O que se verifica é que
parte dos locos encontra-se em homozigose e outra parte em heterozigose. Este
cenário torna ainda mais árduo o mapeamento de QTLs neste tipo de população.
Existem várias desvantagens no uso de populações outbred sob seleção a longo
prazo para o mapeamento QTL (VAN DER BEEK et al, 1995;. LYNCH; WALSH, 1998).
Primeiro, locos que afetam características de seleção podem apresentar frequências
extremas ou estarem fixados dentro das populações, o que reduz o conteúdo de
informação dos marcadores e QTLs. A seleção também diminui as diferenças entre
fenótipos e genótipos, pois os alelos com efeitos indesejáveis provavelmente são
reduzidos ou eliminados durante a seleção. Em segundo lugar, as fases de ligação
entre QTL e marcadores de DNA podem variar entre as famílias e, portanto, a
associação entre marcadores e QTL deve ser analisada separadamente para cada
família. Terceiro, a análise estatística é mais complexa, pois até quatro alelos por loco
podem segregar para cada QTL dentro de uma família. E por fim, os efeitos dos QTLs
em populações outbred são estimados a partir das variações genéticas (ZHU et al.,
2001). Assim, o poder para a detecção de QTLs é reduzido quando comparado às
populações endogâmicas (inbred) (LYNCH; WALSH, 1998).
Projetos experimentais bem desenvolvidos podem superar estas desvantagens.
Os fatores relacionados à população experimental, incluindo o tipo e o tamanho da
amostra, podem ser artificialmente manipulados para aumentar o poder do
mapeamento de QTLs, por exemplo, os experimentos com uma amostra maior podem
detectar locos com menores efeitos genéticos do que aqueles com um menor tamanho
de amostra (LANDER; BOTSTEIN, 1989).
Teoricamente, uma grande família de irmãos completos totalmente informativa,
com todos os alelos parentais distinguíveis em todos os locos, é suficiente para o
mapeamento de QTL (ZHU, et al., 2001). Entretanto, esta família provavelmente não
exista em nenhuma população outbred. Um número maior de famílias aumentaria a
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chance de ter pelo menos um irmão informativo em cada loco (LYNCH; WALSH, 1998).
Infelizmente, na prática, o número de amostras que podem ser obtidas em um
experimento é geralmente limitada. Van der Beek et al. (1995) relataram que o aumento
do tamanho das famílias gera mais poder no mapeamento do que o aumento no
número de famílias.
Alguns parâmetros genotípicos podem ser utilizados com o intuito de avaliar o
grau de informatividade das famílias e dos marcadores de DNA. Baseado no PIC, ou
seja, na probabilidade de um parental ser heterozigoto em um dado loco e o outro
parental ter um genótipo diferente no mesmo loco (BOTSTEIN et al., 1980) e na
heterozigosidade dos parentais, famílias e marcadores altamente informativos podem
ser selecionados para gerarem progênies altamente informativas (HILLEL, 1997; ZHU
et al., 2001). Consequentemente, os custos da etapa de genotipagem são reduzidos e
um maior poder para a detecção de QTLs pode ser obtido.
Além disso, a informação dos genótipos dos parentais e de suas progênies é
necessária para construir mapas de ligação nas famílias segregantes. Os mapas de
ligação e as fases de ligação são componentes essenciais para o uso apropriado e
eficiente dos métodos de mapeamento de QTLs, como, por exemplo, o mapeamento
por intervalo.
A informação oriunda diretamente do DNA, a partir do emprego de marcadores
microssatélites, vem sendo utilizada com o objetivo de caracterização genotípica de
raças e linhagens de galinhas (KHATIB et al., 1993; CHENG, 1997), incluindo análise
de segregação (KHATIB et al., 1994) e estimativa da relação genética de populações de
aves nativas (RUYTER-SPIRA et al., 1997;. TAKAHASHIM et al., 1998).
Algumas medidas de informatividade do marcador (PIC e heterozigosidade)
aumentam em função do número de alelos por loco, considerando-se a mesma
frequência alélica. Entretanto, diferenças nas frequências alélicas de oito materiais
comerciais foram evidenciadas por Vanhala et al. (1998) como conseqüência da
pressão de seleção utilizada nos programas de melhoramento.
Rosário et al. (2009) caracterizaram genotipicamente duas gerações F1
recíprocas (CT e TC) e suas linhagens parentais (TT e CC) a partir de 34 marcadores
microssatélites localizados nos cromossomos 1 (13), 3 (12) e 4 (9). Com base na
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amostragem realizada, as duas linhagens exibiram um total de 163 alelos, dos quais 31
(31,1%) e 44 (33,0%) foram oriundos exclusivamente de CC e TT, respectivamente,
com frequências alélicas que variaram de 0,03 a 0,82.
Embora a descrição genotípica das populações experimentais possa variar entre
as populações, devido ao background genético, esta informação pode ajudar na
seleção inicial de marcadores e de famílias mais informativas em novos estudos de
QTLs (ROSÁRIO, 2007).

2.3 Mapas de ligação
O mapeamento genético teve início após os estudos relacionados ao fenômeno
da ligação genética (MORGAN, 1910) e, rapidamente, tornou-se uma ferramenta para
os geneticistas, embora a prova definitiva da associação entre mapas de ligação e
cromossomos tenha sido elucidada mais tarde, através dos estudos realizados por B.
McClintock em cromossomos de milho. Os primeiros mapas genéticos foram
construídos com base em marcadores morfológicos e citológicos. Antes mesmo de o
material genético ser denominado DNA, foram construídos alguns mapas genéticos de
espécies

cultivadas

(MacARTHUR,

1934)

originados

a

partir

de

estoques

cromossômicos com aberrações (como aneuploidias, translocações, deleções e
inversões), principalmente nas culturas do milho, tomate e ervilha (COE et al., 1988;
RICK; YODER, 1988).
Com o advento dos marcadores de DNA, por volta da década de 1980, o
mapeamento genético tornou-se, efetivamente, ilimitado a todas as espécies
(BOTSTEIN et al., 1980). Mapas genéticos que levaram décadas para serem
desenvolvidos, em virtude da restrita disponibilidade de marcadores morfológicos e
isoenzimáticos, foram amplamente saturados com o uso dos marcadores moleculares
baseados na sequência do DNA.
O mapa de ligação de um animal ou planta pode ser definido como um modelo
abstrato do arranjo linear de um grupo de genes e marcadores que permite também
estudar a arquitetura genética de características quantitativas, ou seja, mapear e medir
a magnitude do efeito dos principais fatores genéticos envolvidos no controle destas
características (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1998; LIU, 1998).
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A ampla disponibilidade de marcadores neutros, altamente polimórficos, cuja
herança não sofre influência ambiental, aliada a procedimentos estatísticos complexos,
tem permitido a construção de mapas de ligação para a maioria das espécies de
plantas e animais.
Premissas importantes devem ser consideradas na construção de um mapa
genético. A primeira refere-se ao desenvolvimento da população que deve atender a
duas condições básicas: 1) o máximo de polimorfismo entre os genitores e 2) que sejam
produzidas gerações em que os locos estejam em desequilíbrio de ligação (PATERSON
et al., 1991; TANKSLEY, 1993). A segunda destaca a seleção do tipo de marcador.
Coelho (2000) ressalta a importância de se considerar o conteúdo informativo dos
marcadores de natureza codominante (RFLPs e microssatélites/SSRs) em relação aos
marcadores dominantes (RAPDs e AFLPs), além de aspectos como custo, tempo
necessário para a realização das avaliações e dificuldades práticas inerentes à
execução de cada técnica. O número de marcadores necessário para construir um
mapa genético depende do tamanho do genoma, do número de cromossomos e da
frequência de recombinação genética (BROGIN, 2005). Atualmente, os marcadores do
tipo SNPs vêm sendo empregados na busca por mapas de ligação de alta resolução,
devido ao fato de serem encontrados em maior número ao longo dos genomas e serem
facilmente detectados (NIE et al., 2003; CAIXETA et al., 2006). Os marcadores SNPs
podem ser utilizados como alternativa aos microssatélites ou em complementação
(JALVING et al., 2004). A terceira premissa está relacionada com a importância da
verificação da distorção da segregação mendeliana que pode ser causada, por
exemplo, pelo efeito de amostragem ou viabilidade diferencial de gametas. Segundo Liu
(1998), os locos que apresentam distorção mendeliana afetam os testes estatísticos
usados para detectar a ligação podendo gerar falsos positivos. O cálculo da frequência
de recombinação entre pares de marcadores e funções de mapeamento é a quarta
premissa que deve ser avaliada. Diversas abordagens estatísticas podem ser usadas
para estimar a frequência de recombinantes, entre elas, o método dos momentos, o
método dos quadrados mínimos e o da máxima verossimilhança. As funções mais
utilizadas no mapeamento genético são as funções de Haldane e Kosambi. A primeira
supõe ausência de interferência, admitindo que as recombinações genéticas ocorram
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ao acaso e são independentes; já a segunda função computa uma interferência
moderada, ou seja, uma recombinação genética afeta a ocorrência de outras em
regiões adjacentes, considerando a ocorrência de recombinações duplas. (LANZA et
al., 2000; SCHUSTER; CRUZ, 2004). Para frequências de recombinação (inferior a
20%), ambas as funções de mapeamento apresentam valores similares aos da
frequência de recombinação. No entanto, à medida que a distância entre dois locos
aumenta, ou seja, com o aumento da frequência de recombinação, mais discrepantes
tornam-se os valores obtidos pelas funções de Haldane e Kosambi entre si e em
relação à frequência de recombinação (SCHUSTER; CRUZ, 2004). A quinta premissa
estabelece os grupos de ligação, que do ponto de vista biológico, são definidos como
grupos de genes (marcadores), cujos locos estão localizados no mesmo cromossomo.
Estatisticamente, grupo de ligação pode ser definido como um conjunto de locos
herdados juntos (LIU, 1998). A sexta e última premissa determina a ordem dos
marcadores nos grupos de ligação. Uma vez conhecidas as frações de recombinação
entre cada par de marcadores e já discriminados os grupos de ligação, deve-se
determinar a ordem para os marcadores dentro de cada grupo. Weir (1996) e Ferreira e
Grattapaglia (1998) destacaram duas limitações na determinação da ordem correta de
um conjunto de genes ou marcadores: 1) como somente as estimativas dos coeficientes
de recombinação destes locos são conhecidas, a melhor ordem por este critério pode
não ser a mais provável, simplesmente por efeito de amostragem (amostra muito
pequena), 2) quando a análise envolve um grande número de locos, o número de
ordens possíveis pode tornar-se impraticável.
Na galinha, três populações referência foram desenvolvidas para realizar estudos
relacionados à obtenção de marcadores microssatélites, construção de mapas de
ligação e mapeamento de QTLs. A população Compton (BUMSTEAD; PALYGA, 1992)
foi constituída por 56 animais derivados de um retrocruzamento entre duas linhagens
White Leghorn endogâmicas que diferiam quanto à resistência à salmonela. A
população de East Lansing (LEVIN et al., 1994) foi composta por 52 animais oriundos
do retrocruzamento entre uma linhagem de galinha selvagem parcialmente endogâmica
de Jungle Fowl com uma linhagem de White Leghorn altamente endogâmica, que
diferiam quanto à resistência a doença de Marek. E a população de Wageningen
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(GROENEN et al., 1998) compota por 456 animais F2 derivados do cruzamento entre
duas linhagens de fêmea de corte provenientes da raça White Plymouth Rock. Groenen
et al. (2000) integraram os três mapas de ligação destas populações, definindo o Mapa
Consenso da Galinha com 1.889 locos em 51 grupos de ligação que cobriram 3.800 cM.
Schmid et al. (2005) atualizaram este mapa incluindo 372 locos, totalizando 4.200 cM
distribuídos por 53 grupos de ligação. Groenen et al. (2009) utilizando 9.268
marcadores, sendo 669 marcadores do Mapa Consenso da Galinha (SCHMID et al.,
2005) e 8.599 SNPs, produziram um mapa com melhor resolução e comprimento de
3.228 cM.
No Brasil, duas populações experimentais F2 de galinha foram desenvolvidas,
seguindo o exemplo internacional, a partir de cruzamentos recíprocos entre uma
linhagem de corte (TT) e outra de postura (CC) em condições brasileiras de clima e
manejo. Este projeto intitulado como Projeto Brasileiro do Genoma da Galinha foi uma
iniciativa entre Embrapa Suínos e Aves e ESALQ/USP. Assim, originaram-se as
populações designadas TCTC e CTCT para mapear QTLs associados ao desempenho
e à carcaça. Para a população TCTC, mapas de ligação já foram construídos nos
cromossomos 1 (NONES, 2004; NONES et al., 2006), 2 e 4 (BARON, 2004), 3 e 5
(RUY, 2004), 11 e 13 (BOSCHIERO, 2006), 19, 23, 24, 26, 27 e 28 (AMBO, 2007), 9,
10, 12, 14, 15, 16, 17, e 18 (CAMPOS, 2007). Entretanto, para a população CTCT
apenas para os cromossomos 1, 3 e 4 foram construídos mapas de ligação (ROSÁRIO
et al., 2010). Este autor ainda publicou o mapa consenso para os cromossomos 1, 3 e 4
obtido a partir dos genótipos destas duas populações.

2.4 Mapeamento de QTL
QTLs (quantitative trait loci) são definidos como associações estatísticas
significativas entre os valores genotípicos e a variabilidade fenotípica da progênie
segregante (WILLIAN, 1998). A maior parte da variação entre indivíduos é quantitativa,
seja na morfologia, comportamento, fisiologia, suscetibilidade a doenças ou
características reprodutivas. Essa variação pode ser atribuída à segregação de
múltiplos locos com pequenos efeitos individuais, cuja expressão é condicionada ao
meio ambiente (FALCONER; MACKAY, 1996). Portanto, mapear um QTL significa
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identificar sua posição no genoma e estimar seus efeitos genéticos, tais como: o efeito
aditivo e efeito de dominância.
As ideias iniciais sobre mapeamento de QTLs surgiram com a publicação do
trabalho de Sax (1923), que permitiu a compreensão da herança do peso de sementes
de feijão. Este autor estudou a associação entre peso das sementes (característica
quantitativa) e a coloração delas (característica qualitativa) e concluiu que sementes
brancas apresentavam menor peso de 100 sementes em relaçao às sementes
vermelhas. Já naquela época, um marcador morfológico (coloração das sementes) foi
utilizado para compreender a segregação e a herença de uma característica
quantitativa (peso das sementes).
No entanto, os fundamentos da teoria do mapeamento de QTLs foram
propagados a partir do trabalho de Thoday (1961), que sugeriu que se um ou mais
genes responsáveis por uma característica estiverem ligados a um marcador, os efeitos
destes genes podem ser indiretamente estudados com base nos genótipos dos
marcadores.
Nos últimos quinze anos, o mapeamento de QTLs tornou-se uma estratégia para
identificar regiões genômicas associadas às características quantitativas. Este fato foi
alavancado pela descoberta de marcadores de DNA polimórficos em várias espécies e
pelo desenvolvimento de métodos estatísticos apropriados (LANDER; BOTSTEIN,
1989; ZENG, 1993, 1994; HALEY; KNOTT, 1994).
A eficiência na detecção de QTL depende do número de QTLs, magnitude do
seu efeito, herdabilidade da característica, tipo e tamanho da população segregante,
interações entre os genes, tamanho do genoma, frequência de recombinação entre o
QTL e o marcador e a saturação do mapa (TANKSLEY, 1993). Quanto maior o efeito, o
tamanho da população e a herdabilidade e mais próximo o marcador do QTL mais fácil
será esta detecção (FERREITA; GRATTAPAGLIA, 1998).
O tamanho relativamente pequeno de amostras utilizadas na maioria dos
experimentos, segundo Weller (2001), é o principal problema no mapeamento de QTLs.
Em experimentos empregando menos de 300 animais haverá dificuldade para
estimação dos efeitos do QTL. Na maioria dos casos em que o QTL não foi mapeado, o
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poder de detecção foi muito pequeno para mapear um QTL com magnitude razoável
segregando.
A identificação de QTLs em populações experimentais se torna mais complicada
caso duas premissas iniciais não sejam atendidas, são elas: utilização de marcadores
informativos e a escolha de uma estrutura populacional especialmente delineada em
que haja variação genética suficiente para detectar ligação entre um QTL segregando e
um marcador genético (DEEB; LAMONT, 2002).
Para gerar esta variação genética em uma população, o uso de delineamento
experimental envolvendo o cruzamento de linhagens que diferem em relação às
frequências alélicas nos locos dos marcadores e do QTL, ou seja, escolha de linhagens
parentais divergentes genotípica ou fenotipicamente é o mais indicado. Assim, as
associações existentes entre marcadores genéticos e a característica podem ser
estudadas comparando-se o desempenho fenotípico de indivíduos F2 ou daqueles
obtidos por retrocruzamento (VAN DER BEEK et al., 1995; BOVENHUIS et al., 1997;
LIU, 1998; YONASH et al., 2001).
Entretanto, utilizar uma geração F2, obtida do intercruzamento da F1 é mais
eficiente do que usar o retrocruzamento porque, segundo Andreson-Eklund (1998), na
análise de ligação, um retrocruzamento só é mais eficiente do que um intercruzamento
quando se trata de marcadores dominantes e como o mais usual é a utilização de
marcadores de DNA codominantes, como é o caso dos microssatélites, um
intercruzamento pode fornecer até duas vezes mais meioses informativas para os locos
marcadores do que um retrocruzamento.

2.4.1 Métodos de mapeamento
Vários métodos têm sido propostos para a localização de QTLs, dentre os quais
se encontram os modelos lineares (ANOVA e regressão linear), mapeamento por
intervalo (LANDER; BOTSTEIN, 1989), mapeamento por intervalo composto (ZENG,
1993, 1994; JANSEN; STAM, 1994) e o mapeamento de múltiplos intervalos (KAO;
ZENG, 1997; KAO et al., 1999).
Os procedimentos mais simples para detecção de QTLs são os modelos lineares
que analisam, separadamente, a diferença entre os valores fenotípicos médios para
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cada marcador (EDWARDS et al., 1987), não sendo necessária a construção de mapas
de ligação. Como limitação, há o fato de quanto maior for a distância entre o QTL e o
marcador, menor será a probabilidade de detectá-lo devido à possibilidade de
recombinação entre o gene marcador e o QTL. Além disso, a magnitude do QTL, pelo
mesmo motivo, é normalmente subestimada. Outro inconveniente é que não é possível
determinar a posição do QTL no genoma (LYNCH; WALSH, 1998).
O método de mapeamento por intervalo (IM) foi proposto por Lander e Botstein
(1989) e tem sido uma alternativa para estimar o efeito e a posição dos QTLs. O
mapeamento por intervalo, estendido para populações parcialmente endogâmicas
(outbred) (HALEY et al., 1994) através de regressão por quadrados mínimos foi
implementado pelo programa QTL EXPRESS (SEATON et al., 2002). Este programa
apresenta vantagens: 1) fácil utilização; 2) disponível através da internet; 3) implementa
o teste de permutação para a obtenção dos níveis de significância (CHURCHILL;
DOERGE, 1994); 4) implementa a reamostragem pelo método bootstrap para a
determinação dos intervalos de confiança das distâncias (VISSCHER et al., 1996).
O número de QTLs encontrado é normalmente subestimado no mapeamento
empregando o IM, pois dois QTLs muito próximos podem ser detectados como apenas
um se eles estiverem em associação (ligação entre alelos favoráveis à característica
nos dois locos) ou ainda não serem detectados se os QTLs estiverem ligados em
repulsão (ligação entre alelo favorável em um loco e um desfavorável no outro loco),
segundo Falconer e Mackay (1996). Outra desvantagem atribuída a este método é que
outros QTLs fora do intervalo não são computados nas análises e, consequentemente,
toda a variação genética devida a esses outros QTLs é residual, o que pode diminuir a
precisão das estimativas. Além disso, eventuais QTLs que estejam ligados ao intervalo
em questão interferem no processo de estimação, levando, em casos extremos, a
declarar a existência de um QTL no intervalo quando na realidade não há nenhum
(BEARZOTI, 2000).
A fim de sobrepor essas limitações Jansen e Stam (1994) e Zeng (1993, 1994)
propuseram o mapeamento por intervalo composto (CIM), método em que se
consideram marcadores fora do intervalo em questão através de um modelo de
regressão linear múltipla. Além de proporcionar maior resolução no mapeamento,
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permite o uso de dados obtidos em vários ambientes, para avaliar os efeitos da
interação QTLs e ambientes.
Outra abordagem é o mapeamento por intervalo múltiplo (MIM), proposto por Kao
et al. (1999), que trouxe considerável aprimoramento no mapeamento de QTLs, pois
incorpora parâmetros de epistasia ao modelo. Em presença de epistasia, esse método
apresenta algumas vantagens potenciais como maior eficiência e precisão na
identificação de QTLs, seus efeitos são estimados sem viés e, ao contrário de outros
modelos, pode aumentar a eficiência da seleção assistida, considerando os efeitos
epistáticos (BEARZOTI, 2000).
Estes métodos (CIM e MIM) são amplamente usados em espécies vegetais (LI et
al., 2007a, b, c; JIANG et al., 2008; MONTEROS et al., 2008; SENTHILVEL et al., 2008;
LI et al., 2009; MEI et al., 2009; PRASANNA et al., 2009; WEI et al., 2009), mas ainda
não foram implementados pelo programa QTL EXPRESS. Dessa forma, tais métodos
não vêm sendo empregados rotineiramente para mapeamento de QTLs nas espécies
de animais de produção (galinha, bovino, suíno, dentre outros), o que certamente, não
tem permitido melhorar a precisão na localização e estimação dos efeitos de QTLs a
serem mapeados.

2.4.2 Resultados do mapeamento de QTL
A pesquisa envolvendo genômica da galinha vai além dos trabalhos relacionados
ao mapeamento de QTL, como pode ser observado em Burt (2005), Moore et al. (2005)
e Smith e Pourquié (2005). Nestas revisões é possível obter uma breve descrição da
ampla área de pesquisa molecular em galinhas, que vai desde o mapeamento genético,
passando por estudos de expressão gênica, de genômica comparativa, de analise de
RNA (transcriptômica), de proteômica, até a genômica funcional (em especial a
imunogênica).
Hocking (2005) publicou uma revisão sobre experimentos de mapeamento de
QTLs empregando a galinha como modelo experimental e comercial para diversas
características. QTLs têm sido mapeados para crescimento (GROENEN et al., 1997;
VAN KAAM et al., 1998; 1999a; TATSUDA; FUJINAKA, 2001; LI et al., 2005; PARK et
al., 2006; WAHLBERG et al., 2009), conversão alimentar (VAN KAAM et al., 1999a),
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características de carcaça (VAN KAAM et al., 1999b; LAGARRIGUE et al., 2006;
NONES et al., 2006; NADAF et al., 2007; AMBO et al., 2009), resistência à doença de
Marek (VALLEJO et al., 1998; XU et al., 1998; YONASH et al., 1999; LIPKIN et al.,
2002; HEIFETZ et al., 2009), teor de gordura na carcaça (IKEOBI et al., 2002;
LAGARRIGUE et al., 2006; CAMPOS et al., 2009b) e qualidade de ovo (TUISKULAHAAVISTO et al., 2002; WARDECKA et al., 2002; HONKATUKIA et al., 2005).
Abasht et al. (2006), compilando resultados de 50 artigos científicos, relataram
697 QTLs mapeados para as características relacionadas ao peso corporal,
composição corporal e consumo de ração (383), à produção e qualidade de ovos (83), à
resistência a doenças (143), a parâmetros metabólicos (50) e ao comportamento (38).
Atualizações podem ser obtidas em Chicken Quantitative Trait Loci database ChickenQTLdb (disponível em: <http://www.animalgenome.org/QTLdb/chicken.html>
acessado em junho de 2010 ).
Muitos destes QTLs foram mapeados em populações oriundas de cruzamentos
entre linhagens divergentes, seja corte x corte, postura x postura, corte x postura e
cruzamentos entre a galinha selvagem Red Jungle Fowl e White Leghorn. Entretanto,
para que as informações destes QTLs sejam utilizadas em programas de seleção
assistida por marcadores é necessário validar se esses QTLs estão segregando em
populações comerciais. Com este objetivo, De Koning et al. (2003) estudaram uma
população comercial de 50 mil aves e confirmaram QTLs para peso vivo e consumo de
ração no cromossomo 4. Posteriormente, De Koning et al. (2004) encontraram 53 QTLs
significativos, dentre eles QTLs para consumo de ração. Atzmon et al. (2006)
observaram 12 QTLs para as características de peso do peito, peso da gordura
abdominal, peso vivo aos 49 dias e para peso da carcaça, distribuídos ao longo dos
cromossomos 1, 2, 5 e 13. Assim, os resultados de análise de populações comerciais
comprovaram que é possível mapear QTLs mesmo depois de muitas gerações de
seleção.
Pesquisas nacionais, utilizando populações em esquema F2, denominadas de
CTCT e TCTC, originadas de cruzamentos recíprocos entre uma linhagem de postura
(CC) e outra de corte (TT), vêm mapeando QTLs para características de desempenho e
carcaça. Para a população TCTC, QTLs já foram mapeados para características de
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desempenho e de carcaça nos cromossomos 1 (NONES, 2004; NONES et al., 2006), 2
e 4 (BARON, 2004), 3 e 5 (RUY, 2004), 11 e 13 (BOSCHIERO, 2006; BOSCHIERO et
al., 2009), 19, 23, 24, 26, 27 e 28 (AMBO, 2007), 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 e 18
(CAMPOS, 2007; CAMPOS et al., 2009a). A varredura do genoma com 129 marcadores
microssatélites já foi concluída para a população TCTC, em 22 cromossomos, e os
resultados foram publicados por Ambo et al. (2009) para características de
desempenho, por Campos et al. (2009b) para características de deposição de gordura e
para características de carcaça (Baron et al., 2010). Boschiero (2009) realizou o
mapeamento fino de uma região no cromossomo 1 da população TCTC. Para a
população CTCT os trabalhos iniciais envolveram o estudo dos cromossomos 1, 3 e 4
(ROSÁRIO, 2007).

2.4.3 Mapeamento simultâneo de QTLs
A estratégia de mapeamento simultâneo, a fim de estudar a interação QTL x
população, ainda não foi contemplada pela literatura para uma espécie outbred. Deste
modo, optou-se por discorrer sobre este tópico relacionando-o com os achados da
literatura envolvendo o estudo das interações QTL e sexo, QTL e família, QTL e
ambiente e QTL x QTL (epistasia). Esta decisão foi tomada devido ao fato de que o
efeito de interação pode ser compreendido como um comportamento diferenciado entre
o fator QTL e outro fator de interesse, como por exemplo, a população, a família, o
ambiente, o sexo, ou, ainda, outro QTL (epistasia).
Nones (2004) evidenciou efeito da interação QTL e família no cromossomo 1 da
população TCTC para peso aos 35, 41 e 42 dias, peso da carcaça (sem vísceras, pés e
cabeça), gordura abdominal, carcaça residual (peso da carcaça menos o peso do peito,
asas e coxas), consumo de ração, comprimento do intestino e coração. Este mesmo
autor detectou esta interação provavelmente devido ao tamanho das famílias de F2
utilizado (em torno de 95 animais), pois segundo Knott et al. (1998) para testar a
interação QTL e família necessita-se de famílias de F2 de tamanho razoável. Por lado,
Sewalen et al. (2002) e Ikeobi et al. (2002) não detectaram interação QTL x família, pois
utilizaram famílias de F2 com, em média, 14 animais.
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O estudo da interação QTL e sexo permite identificar efeitos específicos dos
QTLs entre os sexos. Alguns trabalhos evidenciaram a interação QTL x sexo na
galinha: Abasht et al. (2006) mapearam um QTL para gordura abdominal entre os
marcadores MCW0210 e ADL0233 no GGA5 apenas quando utilizaram um modelo com
interação QTL x sexo. Navarro et al. (2005) encontraram um QTL associado à peso do
coração no GGA13 com efeito aditivo consideravelmente maior em fêmeas e um QTL
para peso da moela no GGA2 com efeito aditivo específico para machos.
Outra interação de utilidade aos programas de melhoramento genético trata da
epistasia, modelada como uma interação QTL x QTL. Neste caso é necessário estimar
os efeitos de dois ou mais QTLs simultaneamente e observar possíveis interações entre
eles. Carlborg et al. (2003) relataram importantes ganhos em poder de teste com o uso
do modelo epistático em galinha, embora ressaltarem que são necessárias amostras
maiores para explorar o modelo dessa complexidade. Carlborg et al. (2006)
demonstraram que o efeito aditivo de um QTL para peso vivo aos 56 dias, no
cromossomo 7, dependia do genótipo de outros três QTLs.
Outra interação que vem sendo investigada, principalmente em plantas, é a
interação QTL e ambiente. Em ambientes tropicais e subtropicais, a interação QTL x
ambiente é evidenciada mais facilmente, pois as culturas são afetadas por fortes
variações climáticas como fotoperíodo, temperatura e índice pluviométrico (MUCHOW
et al., 1990).
Um dos trabalhos pioneiros que estudou a interação QTL x ambiente foi
conduzido por Paterson et al. (1991) em um cruzamento interespecífico de tomate
(Lycopersicon spp.). Estes autores detectaram QTLs em um dos dois ambientes
estudados, sugerindo que análises em ambientes únicos poderiam subestimar o
número de QTLs detectados. Os trabalhos de Veldboom e Lee (1996 a,b) demostraram
que 50% dos QTLs para características morfológicas e de produção de grãos foram
estáveis em ambientes de estresse (úmido e frio) e não estresse. Ribaut et al. (1997)
confirmaram a estabilidade no número e localização dos QTLs para as características
associadas à produção do milho tropical, detectados em três ambientes com diferentes
regimes de água. Li et al. (2003) atribuíram a pouca estabilidade dos QTLs a
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significativa interação QTL x ambiente, além de QTLs principais com efeitos opostos e
pronunciada epistasia detectada.
Barbiere (2010) mapeou QTLs em testecrosses de milho doce para a produção
de grãos e seus componentes. Dos 86 QTLs mapeados, 12% apresentaram interação
QTL x ambiente e 23% apresentaram interação QTL x testador (linhagem elite). A
interação QTL x testador tem sido reportada para características que apresentam efeito
de dominância, variando de parcial a completa como é o caso da produção de grãos
(AJMONE-MARSAN et al., 1994; SCHÖN et al., 1994; AUSTIN et al., 2000).
Por meio do mapeamento por intervalo expandido para múltiplos ambientes
(mCIM) (JIANG; ZENG, 1995) é possível detectar a presença da interação QTL x
ambiente para cada um dos QTLs mapeados. A vantagem deste método é o aumento
do poder de mapeamento e de precisão das estimativas dos QTL permitindo a análise
da interação QTL x ambiente. Desta forma, é possível efetuar uma avaliação mais
precisa da interação. Utilizando esta metodologia, vários autores reportaram presença e
ausência de interações QTL x ambiente (ZHU; KAEPPLER; LYNCH, 2005; LIMA et al.,
2006; RIBAUT et al., 2007).
Até o presente, os estudos de mapeamento de QTLs no Projeto Brasileiro do
Genoma da Galinha foram desenvolvidos separadamente ou para a população TCTC
ou CTCT. Entretanto, o mapa consenso para os cromossomos 1, 3 e 4, obtido a partir
dos genótipos destas duas populações, foi recentemente publicado por Rosário et al.
(2010). Este mapa foi o primeiro passo em direção ao mapeamento simultâneo de QTLs
empregando-se estas duas populações.

2.5 Genes candidatos
Os genes candidatos são aqueles já sequenciados e de ação biológica
conhecida e que estão envolvidos com características do desenvolvimento ou da
fisiologia. Estes genes podem ser estruturais ou de uma via bioquímica regulatória que
afeta a expressão de uma característica que se tem interesse em estudar, como por
exemplo, o desenvolvimento muscular (BRYNE; MCMULLEN, 1996).
O mapeamento de QTLs tem sido empregado para diversas características em
populações experimentais, que incluem peso corporal, taxa de crescimento, obesidade,
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dentre outras (FISLER; WARDEN, 1997). Segundo Andersson e Georges (2004), o
principal desafio das características complexas não é detectar os QTLs, mas descobrir
os genes que os explicam. Estes genes podem apresentar efeitos de epistasia e
pleiotropia tornando o processo ainda mais demorado e difícil porque cada loco controla
apenas uma fração da variância fenotípica (WONG et al., 2004).
Após o mapeamento de QTLs, pode-se lançar mão da estratégia de
mapeamento fino (ARBILLY et al., 2006). A integração destas duas estratégias pode
resultar na redução do número de potenciais genes candidatos na região genômica de
interesse, com a diminuição do intervalo, onde o QTL foi mapeado. Portanto, o
mapeamento de todo genoma deve ser seguido pelo mapeamento fino, baseado em
métodos de associação, focado em regiões que sinalizaram ligação com características
de interesse (PAPACHRISTOU; LIN, 2006).
A identificação de genes de interesse através de estudos de mapeamento é
apenas um dos primeiros passos necessários para a implementação de técnicas
moleculares em programas de melhoramento. Dessa forma, a seleção poderá ser
realizada mais precocemente e com maior acurácia, já que a informação do genótipo do
animal será utilizada na estimação de seu valor genético (ZHOU et al., 2006). Para
tanto, será necessária a estimação dos efeitos dos QTLs em populações comerciais,
estimação dos efeitos do marcador e QTL dentro de família, bem como a reestimação
desses efeitos periodicamente. Mesmo quando o próprio gene for identificado, haverá a
necessidade de reestimar seus efeitos regularmente para evitar possíveis associações
negativas com outras características, com efeitos ambientais e com a própria
composição genética do indivíduo. Até que se estabeleça a variante causal do gene
responsável pelo efeito quantitativo sempre haverá a possibilidade de que o gene
estudado não seja o que realmente esteja causando a diferença na característica, mas
esteja somente ligado ao QTL (ROTHSCHILD; SOLLER, 1997).
Nos últimos vinte anos, muitos genes que controlam características mendelianas
foram identificados, porém poucos que controlam características complexas, como
exemplo, o gene halotano, responsável por maior predisposição à síndrome do estresse
em suínos e que está associado à maior proporção de carne magra denominada PSE
(do inglês: pale, soft e exudative) foram, de fato, relatados na literatura. Outro gene em
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suínos que vem sendo estudado é o receptor de estrógeno (ESR) em características
reprodutivas (REGITANO; COUTINHO, 2001). Short et al. (1995) encontraram
associação entre a variação do tamanho da leitegada e um polimorfismo do gene ESR
em diferentes raças de suínos. Em experimentos com linhagens da raça Chinesa
Meisham, Short et al. (1997) demonstraram que o gene ESR aumenta em 0,8 a 1,0
leitão por leitegada para cada cópia desse alelo. Assim, animais homozigóticos
apresentam um acréscimo foi de 1,6 a 2,0 leitões por leitegada. A ocorrência desse
polimorfismo em linhagens comerciais foi posteriormente verificada e seu efeito nessas
linhagens foi de aproximadamente 0,5 leitão por leitegada.
No caso particular de alguns bovinos da raça Piedmontese, o gene miostatina ou
gene da musculatura dupla que controla uma característica de valor comercial, o
desenvolvimento da massa muscular, vem sendo estudado como um possível gene
candidato. Neste gene ocorre uma mutação no DNA com a substituição de uma tirosina
por uma cisteína (McPHERRON; LEE, 1997) gerando animais adultos com maior
número de fibras musculares e maior deposição de músculo na carcaça. Essa mutação
é possível de ser detectada, em que animais heterozigóticos são portadores da
mutação no gene da musculatura dupla (REGITANO; COUTINHO, 2001).
Em ovinos, alguns genes principais e de interesse já foram descritos, como o
FecB, associado à taxa de ovulação (DAVIS et al., 1982) e o gene callipyge (CLPG),
associado à massa muscular (COCKETT et al., 1994).
Na avicultura, estudos de mapeamento ainda não resultaram em genes ou
marcadores que já estejam sendo utilizados em larga escala em programas de
melhoramento, mas devido ao fato de os estudos genômicos encontrarem-se
avançados, buscas in silico por genes de interesse serão facilitadas. Dessa forma,
polimorfismos a serem detectados nestes genes e que estejam associados às
características de interesse comercial poderão ser empregados em programas de
melhoramento avícolas, após a validação em populações comerciais.
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3 MATERIAL E MÉTODOS
3.1 Populações experimentais
CC é uma linhagem de postura, cujo programa de seleção se procedeu dentro da
linhagem por oito gerações para melhorar produção de ovos, peso do ovo, conversão
alimentar, viabilidade, maturidade sexual, fertilidade, eclodibilidade, qualidade do ovo e
redução do peso corporal. TT é uma linhagem de corte cujo programa de seleção
também se procedeu dentro da linhagem só que por apenas seis gerações visando
melhorar peso corporal, conversão alimentar, rendimentos da carcaça e do peito,
viabilidade, fertilidade, eclodibilidade, redução da gordura abdominal e de síndromes
metabólicas (ascite e morte súbita).
As linhagens diferiram em sua composição genética, pois a linhagem CC
originou-se da raça White Leghorn enquanto que a linhagem TT originou-se das raças
White Plymouth Rock, New Hampshire e White Cornish. Os detalhes do programa de
melhoramento genético da Embrapa, onde estas linhagens foram desenvolvidas,
encontram-se em Figueiredo et al. (2003 a, b).
As duas populações (CTCT e TCTC) foram desenvolvidas através de
cruzamentos recíprocos entre a linhagem de postura (CC) e a linhagem de corte (TT).
Assim,

sete

machos

CC

foram

cruzados

com

sete

fêmeas

TT,

gerando

aproximadamente 50 animais F1 CT. Reciprocamente, sete machos TT foram cruzados
com sete fêmeas CC, gerando aproximadamente 50 animais F1 TC. Um total de sete
machos e 21 fêmeas, correspondendo à proporção de um macho para três fêmeas de
cada família da geração F1 foi selecionado para serem os parentais das populações F2,
em que cada macho F1 foi acasalado com três fêmeas F1 não aparentadas. Cada
fêmea F1 produziu aproximadamente 100 animais F2 por família de F1 em 17
incubações, totalizando cerca de 4.000 aves F2. Salienta-se que uma fêmea F1 CT
morreu antes que seu sangue fosse coletado.
Na Figura 1 é apresentado um esquema da genealogia entre parentais, F1s e F2
de acordo com Rosário et al. (2009).
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Figura 1 - Esquema simplificado do delineamento das duas populações F2, oriundas de
cruzamentos recíprocos entre uma linhagem de postura (CC) e uma
linhagem de corte (TT), desenvolvidas para mapear QTLs associados ao
desempenho e à carcaça (ROSÁRIO et al., 2009)

A geração F2 foi anelada para controle de pedigree individual e avaliada para
várias características de desempenho e de carcaça. Os animais receberam ração inicial
de 1 a 21 dias de idade (com 21% de proteína bruta - PB, e 3.150 kcal.kg-1 de energia
metabolizável - EM), de 22 a 35 dias de idade receberam ração de crescimento (com
20% de PB, e 3.500 kcal.kg-1 de EM) e ração final de 36 a 41 dias (com 18,5% de PB e
3.200 kcal.kg-1 de EM). Estas rações foram formuladas à base de milho e farelo de soja,
a fim de atender as necessidades nutricionais das aves em cada período de criação. O
manejo empregado foi da criação de frangos de corte.
As aves foram mantidas em galpões de criação até os 35 dias de idade, quando
foram realizados a pesagem e alojamento em gaiolas individuais para a realização do
teste de conversão alimentar dos 35 aos 41 dias. Aos 42 dias de idade realizou-se o
abate, quando se coletou amostras de sangue de todas as aves para as análises
moleculares.

3.2 Colheita dos dados fenotípicos e de sangue
Foram avaliadas as características: peso vivo (g) aos 35 (PV35), 41 (PV41) e 42
(PV42) dias de idade; ganho de peso (g) (GP35-41), consumo de ração (g) (CR35-41),
eficiência alimentar (1.CA-1) (EA35-41) e conversão alimentar (g.g-1) (valor absoluto)
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(CA35-41) dos 35 a 41 dias. Aos 42 dias de idade, as aves foram abatidas no
Abatedouro Experimental de Suruvi, pertencente à Embrapa Suínos e Aves,
Concórdia/SC, de acordo com as normas sanitárias e de bem-estar animal para a
obtenção dos pesos das partes (g) e dos órgãos (g): cabeça (CAB), pés (PES), asas
(ASA), pernas (coxas e sobrecoxas) (PER), peito (com pele e osso) (PEIT), dorso
(DOR), gordura abdominal (GORD), fígado (FIG), coração (COR), moela (MOEL),
pulmão (PULM) e intestino (INT). O peso da carcaça eviscerada (g) (PCAR) (sem pés,
cabeça, pescoço e gordura abdominal) foi obtido através da soma das partes. Dados
fenotípicos de características sanguíneas também foram avaliados: hematócrito (%)
(HEMAT), colesterol (mg.dL-1) (COL), triglicerídeo (mg.dL-1) (TRIG) e triglicerídeo +
colesterol (mg.dL-1) (TRIGCOL).
Amostras de sangue foram colhidas em tubos contendo EDTA 10% e
armazenadas a -80ºC para posterior extração de DNA. Foram colhidos 5 mL de sangue
de todos os animais. Alíquotas destas amostras foram remetidas ao Laboratório de
Biotecnologia Animal, Departamento de Zootecnia, ESALQ/USP, para se extrair o DNA
e realizar os estudos moleculares.

3.3 Extração e quantificação de DNA
Cerca de 400 animais F2 da população CTCT, pertencentes às quatro famílias
que apresentaram o maior grau de informatividade a partir de 34 marcadores
moleculares localizados nos cromossomos 1, 3 e 4 tiveram seus DNAs extraídos,
conforme descrito em Rosário (2007).
Utilizou-se o DNA de todos os parentais (14 CC e 14 TT), F1s (27 CT e 28 TC)
que originaram as duas populações (CTCT e TCTC), e os F2s das famílias previamente
selecionadas na população CTCT. Novas extrações foram realizadas quando as
amostras finalizaram ou foi verificada má qualidade do DNA armazenado. Salienta-se
que para os animais F2 da população TCTC a extração de DNA e a genotipagem já
foram realizadas por Ruy (2004) e que neste estudo empregou-se o banco de dados
obtido por esta autora.
Para a extração do DNA dos parentais e F1s, em função de que algumas
amostras apresentaram-se coaguladas, empregou-se o protocolo baseado na enzima
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proteinase K, conforme protocolo modificado de Maniatis et al. (1982) (ANEXO A). Já
para a extração do DNA dos animais F2 foi empregado o reagente DNAzol® (Invitrogen
Technologies) (ANEXO B) já que estas amostras não encontravam-se coaguladas.
Todas as amostras de DNA tiveram a concentração determinada através de
espectrofotômetro (Hitachi U-2000) e, posteriormente, a concentração foi padronizada
para 20 ηg.μL-1. Após este procedimento, todas as amostras foram avaliadas em gel de
agarose 1% para verificar a qualidade do DNA, quanto à quantidade e a integridade.

3.4 Seleção de marcadores microssatélites
Foram utilizados 11 marcadores moleculares microssatélites localizados no
cromossomo 5, sendo sete (LEI0082, MCW0193, MCW0090, LEI0145, LEI0149,
ADL0233 e ADL0298) selecionados por Ruy (2004), que genotipou cerca de 600
animais F2 da população TCTC, recíproca à população CTCT. Estes marcadores foram
selecionados de acordo com a metodologia denominada genotipagem seletiva, descrita
por Darvasi e Soller (1992), já que possuíam associação com a característica peso vivo
aos 42 dias na população TCTC. Adicionalmente, quatro marcadores (MCW0214,
MCW0238, MCW0223 e ADL0239) foram escolhidos com base no Mapa Consenso da
Galinha (SCHMID et al., 2005) e no ArkDB (disponível em: <http://www.thearkdb.org>
acessado em outubro de 2008). A escolha destes marcadores foi em função da
proximidade com os outros sete já mencionados, no intuito de saturar a região do
genoma da galinha inicialmente proposta. Os 11 primers, ou seja, os 11 flanqueadores
das regiões de microssatélites estão descritos na Tabela 1.
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Tabela 1 - Características dos primers fluorescentes utilizados
Tamanho (pb)

Marcação*

ADL0233

95 - 111

FAM

Temperatura de
anelamento (oC)
57

ADL0239

168 - 172

HEX

57

ADL0298

99 - 115

FAM

57

LEI0082

249 - 277

HEX

57

LEI0145

296 - 326

HEX

57

LEI0149

212 - 234

HEX

57

MCW0090

100 - 122

FAM

50

MCW0193

302 - 316

HEX

57

MCW0214

270 - 288

FAM

55

MCW0223

176 - 186

FAM

59

MCW0238

184 - 208

FAM

59

Primer

*Marcação: HEX = cor verde; FAM = cor azul

3.5 Otimização da PCR (Polymerase Chain Reaction)
Os primers liofilizados foram solubilizados em TE (Tris-EDTA) para obter-se uma
concentração de 25 ρmoles.μL-1. Para utilização na reação de PCR a solução estoque
foi dividida em alíquotas diluídas com água Milli-Q para uma concentração de 2,5
ρmoles.μL-1.
Os testes de otimização da PCR se basearam nas temperaturas de anelamento
descritas por Ruy (2004). Estas temperaturas foram empregadas em quatro amostras
aleatórias de DNA de galinha oriundas da população CTCT. A concentração e a
qualidade do DNA utilizado eram conhecidas e adequadas para os testes preliminares
de otimização dos primers selecionados.
Nos Procedimentos 1 e 2 são apresentados os programas e condições de PCR
que foram utilizados para amplificação dos primers.
Procedimento 1: Programa de PCR utilizado nas amplificações: 1)
desnaturação inicial de 94ºC por 2 minutos; 2) 94ºC por 1 minuto; 3) 1 minuto à
temperatura de anelamento (variação apresentada na Tabela 1); 4) 2 minuto a 72oC
para extensão; 5) repetir passos 2 e 3 por 29 ciclos. Após os 30 ciclos, 10 minutos a
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72oC e 4oC indefinidamente. A PCR foi realizada em termociclador MJ Research,
modelo DYAD.
Procedimento 2: Componentes de cada reação de PCR (quantidades em μL
para um volume final de 15 μL): água Milli-Q: q.s.p. 15,0; Tampão (10X): 1,5
(concentração final de 1X); MgCl2 (50 mM): 1,2 (concentração final de 4,0 mM); dNTP
(10 mM): 0,6 (concentração final de 0,4 mM); primer R e primer F (2,5 ρmoles.μL-1
cada): 2,4 (concentração final de 0,4 ρmoles.μL-1); Taq DNA pol (5 U.μL-1): 0,3
(concentração final de 0,1 U.μL-1); DNA (20 ηg.μL-1): 3,0 (concentração final de 4 ηg.μL1

).
No entanto, a maioria dos primers não amplificou conforme Ruy (2004).

Posteriormente, foi realizado um gradiente de temperatura (variando de 45°C a 65°C)
mantendo as quantidades de primers e cloreto de magnésio constantes. A partir do
gradiente de temperatura, ficaram estabelecidas as temperaturas de anelamento para
cada primer conforme apresentado na Tabela 1.
Após a amplificação, todas as amostras foram avaliadas em gel de agarose 2,0%
antes de serem genotipadas em sequenciador automático. Foram aplicados 4 μL do
produto amplificado juntamente com 2 μL de azul de bromofenol mais 0,5 μL de Gel
Red (Uniscience) por canaleta e 4 μL do marcador de peso molecular φ X 174®
(Promega) mais 0,5 μL de Gel Red (Uniscience) na primeira canaleta. Esta etapa teve
por objetivo verificar o tamanho dos fragmentos, intensidade das bandas bem como o
aparecimento de bandas inespecíficas, evitando-se posteriores erros de genotipagem.

3.6 Genotipagem
Foram genotipados os parentais (14 TT e 14 CC), a geração F1 (28 TC e 27 CT)
que geraram todas as (41) famílias, (20) em TCTC e (21) em CTCT do Projeto
Brasileiro do Genoma da Galinha e cerca de 400 animais F2 da população CTCT. Todos
estes

animais

tiveram

seus

genótipos

determinados

para

11

marcadores

microssatélites.
As genotipagens foram realizadas no sequenciador ABI 3100 (Applied
Biosystems) em placas de 96 poços. Foi utilizado um conjunto de três ou quatro
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marcadores por canaleta, agrupados conforme padrões distintos de tamanho e
marcação (fluorescência) (Tabela 1), juntamente com o padrão interno GS-500 ROX
(Applied Biosystems), que foi utilizado como referência no cálculo do tamanho dos
fragmentos e a formamida deionizada. O programa utilizado para representação gráfica
dos picos de fluorescência e determinação do tamanho dos fragmentos foi o GeneScan
Analysis 3.1 (Applied Biosystems). Já para indicar os alelos presentes nas amostras,
utilizou-se o programa Genotyper 3.11 (Applied Biosystems).
Ressalta-se que a genotipagem do cromossomo 5 para cerca de 600 animais F2
provenientes das 6 famílias mais informativas da população TCTC já foi realizada por
Ruy (2004), que utilizou os seguintes marcadores microssatélites: LEI0082, MCW0193,
MCW0090, LEI0145, LEI0149, ADL0233 e ADL0298 e que a proposta do presente
estudo foi genotipar animais da população CTCT das quatro famílias que apresentaram

o maior grau de informatividade, conforme descrito em Rosário (2007) para os
cromossomos 1, 3 e 4, com os mesmos marcadores microssatélites utilizados para
TCTC.

3.7 Estimação de parâmetros genotípicos
A estimação dos parâmetros genotípicos baseou-se no cálculo do conteúdo de
informação polimórfica (PIC), da heterozigosidade observada e esperada e do número
de alelos. Este processo foi conduzido em duas etapas: Na primeira, foi realizada a
análise empregando-se os genótipos de todos os animais parentais (14 TT e 14 CC) e
F1s (28 TC e 27 CT), obtidos a partir da média de 11 marcadores (ADL0233, ADL0239,
ADL0298, LEI0082, LEI0145, LEI0149, MCW0090, MCW0193, MCW0214, MCW0223,
MCW0238). Estes animais geraram todas as 41 famílias do Projeto Brasileiro do
Genoma da Galinha. Na segunda etapa, foram realizadas as análises apenas dos
animais selecionados que geraram as quatro famílias de F2 em CTCT e as seis famílias
de F2 em TCTC mais informativas, segundo Rosário (2007) e Ruy (2004),
respectivamente, com o objetivo de avaliar o efeito da seleção destas famílias sobre os
mesmos parâmetros genotípicos.
A população CTCT selecionada foi composta por: seis machos CC e seis fêmeas
TT (parentais), dois machos e quatro fêmeas CT (F1) e 356 animais da geração F2. Os
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valores foram obtidos com base na média dos mesmos 11 marcadores utilizados na
primeira etapa. Já para a população TCTC, 12 animais selecionados da linhagem
parental (seis machos TT e seis fêmeas CC), 9 F1 TC (três machos e seis fêmeas) e
550 animais F2 foram avaliados. Nesta população, os parâmetros foram estimados com
base na média de sete marcadores microssatélites (ADL0233, ADL0298, LEI0082,
LEI0145, LEI0149, MCW0090, MCW0193).
O conteúdo de informação polimórfica (PIC) foi calculado por:
j

j

i −1

PIC = 1 − ∑ Pi 2 − 2 ∑∑ Pi 2 Pj2
i =1

(1)

i = j +1 j =1

em que, Pi e Pj são as frequências do i-ésimo e j-ésimo alelos em um loco com l
alelos na população, respectivamente (BOTSTEIN et al., 1980).
A heterozigosidade esperada para cada loco foi estimada por:

Hi =

l
⎞
2N ⎛
⎜1 − ∑ Pj2 ⎟
⎟
2 N − 1 ⎜⎝
j =1
⎠

(2)

em que, Pj é a frequência do j-ésimo alelo no i-ésimo loco com l alelos na população
e N é o número de indivíduos, assumindo que a população encontrava-se em equilíbrio
de Hardy-Weinberg (NEI, 1987). A heterozigosidade média para todos os locos foi
calculada por:

H=

1⎛ N
⎞
⎜∑ Hi ⎟
N ⎝ i =1 ⎠

(3)

em que, Hi é a probabilidade de heterozigosidade no i-ésimo loco e N é o total de
marcadores utilizados (NEI, 1987). A heterozigosidade também foi calculada baseandose no número atual de marcadores heterozigóticos em um animal utilizando a seguinte
equação:

⎛ N Z ⎞
H ' = ⎜∑ ⎟ / N
⎝ i =1 M ⎠

(4)

em que, Z é o número atual de marcadores heterozigóticos em um animal, M é o
número total de marcadores usados e N é o número total de animais.
Para a estimação destes parâmetros foi empregado o programa CERVUS 2.0, no
modo Allele Frequency Analysis (MARSHALL et al., 1998), assumindo a frequência
mínima dos genótipos de 0%.
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3.8 Análise de segregação
A análise de segregação foi realizada para cada loco dentro de cada família
através do teste de χ2 pelo PROC FREQ (SAS, 2007), empregando-se a correção de
Bonferroni para um nível de 0,05 de probabilidade de erro tipo I. Os padrões de
segregação foram classificados em quatro tipos: A (1:1:1:1), B (1:2:1), C (1:1) e D ( não
segrega) de acordo com Rosário et al. (2010). Esta análise teve utilidade tanto na
construção dos mapas de ligação quanto no mapeamento de QTLs para detectar
possíveis locos com distorção de segregação.

3.9 Mapas de ligação
Inicialmente, os mapas para ambos os sexos foram construídos para cada
população (356 F2 CTCT e 550 F2 TCTC) e, posteriormente, o mapa consenso
(TCTC/CTCT) foi obtido combinando-se os genótipos de ambas as populações,
totalizando 906 F2. Para isso, o posicionamento linear dos locos foi obtido de acordo
com o número decrescente de meioses informativas de fase conhecida a posteriori. A
ordem mais provável foi determinada a partir da comparação das verossimilhanças
entre as diferentes ordens testadas. As distâncias entre os locos foram estimadas
utilizando a análise multiponto das frações de recombinação, que foram convertidas em
distâncias de mapa, em centiMorgans (cM), através da função de Kosambi (Kosambi,
1944).
Todas estas etapas foram realizadas com o auxílio do programa CRI-MAP
(GREEN et al., 1990; disponível em: <http://linkage.rockefeller.edu/soft/crimap/>
acessado em maio de 2010), empregando-se as seguintes opções: Twopoint (estima as
frações de recombinação entre os marcadores, dois a dois), Build (constrói o mapa de
ligação, ordenando os marcadores de acordo com a taxa de recombinação que ocorre
entre eles), Flips2 (permuta a posição dos marcadores dois a dois e gera valores de
verossimilhança correspondentes) e Chrompic (fornece a fase de ligação dos
marcadores para cada indivíduo F2 e permite identificar duplas e triplas recombinações,
auxiliando na identificação de possíveis erros). Os mapas foram representados pelo
programa

MapChart

(VOORRIPS,

2002;

disponível

<http://www.biometris.wur.nl/uk/Software/MapChart/> acessado em maio de 2010).

em:
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Comparou-se o mapa de ligação consenso com o de cada população e,
posteriormente, com o mapa consenso internacional (SCHMID et al., 2005) e com a
posição

dos

locos

descrita

pelo

UniSTS

(disponível

em:

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/unists> acessado em: maio de 2010) na sequência do
genoma da galinha (HILLIER et al., 2004) baseados nos critérios ordem dos locos,
comprimento do mapa gerado e distância entre os locos adjacentes. Para comparar
estes três mapas adotou-se a relação de 1:0,2828 cM:Mpb de acordo com ArkDB
(disponível em: <http://www.thearkdb.org> acessado em agosto de 2010) e Schmid et
al. (2005), Map Viewer (NCBI) (disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview>
acessado em agosto de 2010) e Hillier et al. (2004).

3.10 Mapeamento de QTLs
3.10.1 Modelagem dos dados fenotípicos
Com a finalidade de selecionar o modelo linear que melhor se ajustava ao
conjunto de dados fenotípicos, considerou-se, numa etapa inicial, o seguinte modelo
misto no PROC MIXED do programa SAS® (SAS, 2007) para a análise:

yijkm = μ + Fi + S j + ( F × S ) ij + I k + ( F × I ) ik + ( S × I ) ik + eijkm

(5)

em que, yijkm : valor fenotípico no m-ésimo animal da i-ésima família de irmãos
completos, j-ésimo sexo e k-ésima incubação; μ : intercepto; Fi : efeito fixo da i-ésima família
de irmãos completos; S j : efeito fixo do j-ésimo sexo; ( F × S ) ij : interação entre a i-ésima
família de irmãos completos e o j-ésimo sexo; I k : efeito aleatório da k-ésima incubação;

( F × I ) ik : interação entre a i-ésima família de irmãos completos e a k-ésima incubação;
( S × I ) ik : interação entre o j-ésimo sexo e a k-ésima incubação; eijkm : erro aleatório.
O efeito de incubação foi considerado aleatório não devido ao processo em si, já
que este é totalmente controlado (temperatura, umidade e tempo de rotação dos ovos),
mas sim por considerar o efeito da idade da mãe na época da postura. As fêmeas no
decorrer de seu desenvolvimento apresentam uma curva de postura, na qual, pintos
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nascidos no início desta curva são mais leves do que aqueles nascidos no pico da
curva. Este fato é decorrente do tamanho dos ovos que no início da postura são mais
leves e no pico atingem seu tamanho máximo.
Adicionalmente, como os animais F2 foram gerados ao longo de 17 incubações
quinzenais (aproximadamente 8 meses) e a mensuração das características fenotípicas
foram tomadas em tempos adjacentes, existe uma correlação maior entre os animais
obtidos no inicio, no pico e no final da curva de postura. Este cenário se ajusta dentro
do conceito de medidas repetidas no tempo. Uma possibilidade de se minimizar o efeito
desta correlação natural é modelar a estrutura da matriz de co(variância) para o efeito
aleatório de incubação.
Para I k e eijkm foram consideradas as matrizes de co(variância) Gσ 2 e Rσ 2 ,
respectivamente, as quais foram modeladas de acordo com sete estruturas:
componentes de variância (VC), auto-regressiva de primeira ordem (AR1), autoregressiva heterogênea de primeira ordem (ARH1), simetria composta (CS), simetria
composta heterogênea (CSH), toeplitz (TOEP) e toeplitz heterogênea (TOEPH). A
melhor estrutura foi selecionada com base no Critério de Informação de Akaike (AIC)
(AKAIKE, 1974) e no Critério de Informação Bayesiana (BIC) (SCHWARZ, 1978).
As covariáveis empregadas foram PV35 para GP35-41, CA35-41, CR35-41 e
EA35-41, e PV42 para os pesos de CAB, PES, FIG, COR, MOEL, INT, ASA, PER,
PEIT, DOR, GORD, PULM e PCAR.
Após a avaliação do modelo com as diversas estruturas da matriz de
co(variância), foi selecionado aquele contendo apenas os efeitos Fi, Sj e Ik, além da
média e do erro. Para a matriz G a estrutura de co(variância) selecionada foi AR1 e
para a matriz R foi VC.

3.10.2 Obtenção dos preditores genéticos
Tanto para cada população (CTCT e TCTC) quanto para a análise conjunta das
duas populações, os procedimentos foram os mesmos, conforme a descrição a seguir.
A diferença residiu no número total de animais, sendo que para o mapeamento de QTLs
da população CTCT foram utilizados 356 animais F2 de quatro famílias, na população
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TCTC foram 550 F2 de seis famílias e para o mapeamento simultâneo foram utilizados
906 animais provenientes de 10 famílias, sendo seis da população TCTC.
Inicialmente foram calculadas as combinações lineares das probabilidades
condicionais dos diferentes genótipos dos QTLs (QQ, Qq, qQ e qq) dados os genótipos
dos marcadores moleculares (HALEY et al., 1994). Estes coeficientes foram obtidos
através do programa QTL EXPRESS (SEATON et al., 2002), a cada centiMorgan do
genoma estudado. Estas probabilidades permitiram a obtenção dos coeficientes
preditos dos efeitos aditivo (a) e de dominância (d):

a = prob(ω11 P) − prob(ω22 P )

(6)

d = prob(ω12 P ) + prob(ω21 P )

(7)

em que, prob(ωi P) é a probabilidade da combinação de origem da linhagem i (i
é assumida ser 11 = TT, 12 = TC, 21 = CT e 22 = CC) para um QTL em uma dada
posição, condicional aos genótipos observados nos marcadores moleculares, em um
dado animal e em seus respectivos pais e avós.

3.10.3 Mapeamento por intervalo
O modelo do mapeamento por intervalo e estendido para populações outbred é
dado por:
*
*
*
*
yˆ j = μ + β a xaj + β d xdj + e j

(8)

em que, ŷ j : resíduo após a modelagem fenotípica para cada característica
fenotípica no j-ésimo animal, considerando o efeito de incubação como aleatório, de
acordo com o modelo 5; μ : intercepto; β a : coeficiente de regressão do efeito aditivo;
*

xaj : preditor genético para o efeito aditivo; β d : coeficiente de regressão do efeito de
*

*

*

dominância; xdj : preditor genético para o efeito de dominância; e j : erro aleatório.
O modelo acima foi empregado no mapeamento de QTLs para cada população
separadamente. Já para o mapeamento simultâneo, foi inserido neste modelo o efeito
fixo de população (CTCT e TCTC). Dessa forma, possibilitou o estudo da interação
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população x QTL, detectando possíveis efeitos diferenciados de QTLs entre as
populações.
Assumiu-se como hipótese de nulidade a não existência de QTL associado a
cada característica. O nível de significância foi determinado pelo teste de permutação
(CHURCHILL; DOERGE, 1994) com uma modificação proposta por Chen e Storey
(2006). Esta modificação nos critérios de significância é menos conservativa, permitindo
a detecção de um maior número de QTLs. Assim, foi definido o LOD significativo de 3,0
e sugestivo de 1,5 tanto para o mapeamento em cada população quanto para o
mapeamento simultâneo.
A proporção da variação fenotípica explicada pelo QTL empregou a seguinte
fórmula:
R2 =

(QMRr − QMRc )
× 100
QMRr

(9)

em que, R2 é a proporção da variância fenotípica explicada pelo QTL, QMRr é o
quadrado médio residual do modelo reduzido (sem o QTL) e QMRc é quadrado médio
residual do modelo completo (com o QTL).
Todas as análises foram implementadas no programa R (R DEVELOPMENT
CORE TEAM, 2009), permitindo uma maior flexibilidade para o estudo da interação QTL
x população e seu desmembramento.
Para a comparação dos QTLs mapeados neste estudo com os relatados na
literatura transformou-se a posição dos marcadores flanqueadores de cM em Mpb
através da relação de 1:0,2818 cM:Mpb, conforme descrito no item 3.9.

3.11 Genes candidatos
Com o intuito de identificar possíveis genes candidatos, realizou-se a busca por
tais nas regiões genômicas onde foram mapeados QTL na análise simultânea, de
acordo com a metodologia proposta por Pinard-van der Laan et al. (2009). Uma região
de 10 cM, sendo 5 cM antes e 5 cM após a posição dos QTLs mapeados foi
transformada de cM em Mpb através da relação de 1:0,2818 cM:Mpb. Utilizou-se o
banco

de

dados

do

Map

Viewer

(NCBI)

(disponível

em:

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview> acessado em agosto de 2010) para realizar tais
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buscas. As descrições, interações e funções dos genes foram acessadas através do
uso

do

programa

Ingenuity

Pathway

Analysis®

(disponível

em:

<http://www.ingenuity.com> acessado setembro de 2010) e Gene Ontology (disponível
em: <http://www.geneontology.org/> acessado em setembro de 2010)
Com base no total de genes encontrados nas regiões alvo foi possível a
obtenção de rotas metabólicas com diferentes funções através do programa Ingenuity
Pathway Analysis® (disponível em: <http://www.ingenuity.com> acessado setembro de
2010). Os genes, cujas funções apresentaram-se diretamente associadas aos QTLs
mapeados, foram selecionados como possíveis genes candidatos para estudos futuros.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Estimação de parâmetros genotípicos
Quando todos os animais parentais e F1s foram considerados nas análises, as
estimativas dos parâmetros foram similares entre as linhagens TT e CC, assim como
entre F1 (TC e CT) (Figura 2). Já na comparação entre as linhagens parentais e as
gerações F1, verificou-se que as gerações F1 apresentaram valores superiores de PIC,
heterozigosidade observada e número de alelos. Portanto, os cruzamentos entre
linhagens fenotipicamente divergentes produziram gerações F1 que apresentaram maior
diversidade genética em relação aos seus parentais. Ressalta-se que a composição
genética das linhagens foi diferente, pois TT baseou-se nas raças New Hampshire,
White Cornish e White Plymouth Rock, enquanto que CC baseou-se em White Leghorn.
A semelhança constatada entre as gerações F1 era esperada uma vez que elas foram
obtidas a partir das mesmas linhagens fundadoras, diferindo apenas em cruzamentos
recíprocos. É necessário delinear populações experimentais oriundas de cruzamentos
entre linhagens divergentes (fenotípica e genotipicamente) para as características que
se tem interesse em mapear QTLs. Isto maximiza o desequilíbrio de ligação, ou seja,
maximiza as associações não aleatórias de alelos em dois ou mais locos, não sendo
necessariamente no mesmo cromossomo.
Segundo Crooijimans et al. (1996), os marcadores podem ser altamente
polimórficos em uma linhagem e monomórficos em outra, o que enfatiza a necessidade
de análises preliminares baseadas no polimorfismo dentro das linhagens que serão
utilizadas em estudos de ligação e associação. Portanto, baseado no PIC e na
heterozigosidade dos parentais, famílias e marcadores informativos podem ser
selecionados para gerar progênies altamente informativas (HILLEL, 1997; ZHU et al.,
2001).
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Figura 2 - Médias + erros-padrão para conteúdo de informação polimórfica (PIC),
heterozigosidade observada (Hetobs), heterozigosidade esperada (Hetesp),
em percentagens (escala da esquerda) e número de alelos, para todos os
animais das linhagens CC e TT e seus cruzamentos recíprocos (F1 CT e F1
TC)
Se o PIC, ou seja, a probabilidade de um parental ser heterozigoto em um dado
loco e o outro parental ter um genótipo diferente no mesmo loco, fosse um critério de
seleção dos marcadores empregados neste estudo, nem todos poderiam ser
considerados apropriados, pois a informatividade dos marcadores possui relação direta
com o grau de polimorfismo dos mesmos. Segundo a classificação de Botstein et al.
(1980), os marcadores podem ser considerados como muito informativos (PIC > 0,50),
mediamente informativos (0,25 < PIC < 0,50) e pouco informativos (PIC < 0,25). Dessa
forma, apenas um marcador na linhagem TT (MCW0238, PIC = 0,07) seria descartado
e quatro marcadores seriam moderadamente polimórficos em CC (ADL0233, ADL0298,
LEI0149 e MCW0223). Na geração F1, nove e dez marcadores seriam considerados
altamente informativos em TC e CT, respectivamente (Tabela 2). Tuiskula-Haavisto et
al. (2002) encontraram valores de PIC de 0,58 para linhagens de postura utilizando 99
marcadores microssatélites e Zhu et al.(2001), empregando linhagens de frango de
corte, evidenciaram PIC médio para 27 marcadores microssatélites utilizados de 0,45.
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Tanto Crooijimans et al. (1996) quanto Zhu et al. (2001) afirmaram que o
polimorfismo reduzido observado em linhagens comerciais que produzem o frango de
corte em relação a outras espécies de produção animal está relacionado à perda de
diversidade genética devido ao longo tempo de seleção ocorrido nestas linhagens.
Apesar de as linhagens TT e CC terem sofrido pressão de seleção para diversas
características de desempenho e de postura, respectivamente, os parâmetros
genotípicos estimados neste estudo não foram reduzidos e, assim, suportam que tais
linhagens são apropriadas para a condução de trabalhos relacionados ao mapeamento
de QTLs.
A média da heterozigosidade observada foi de 0,55 em CC e de 0,47 em TT,
com valores entre 0,36 (LEI0145) e 0,71 (ADL0233, ADL0298 e MCW0193) em CC e de
0,07 (MCW0238) e 0,79 (LEI0149 e MCW0214) em TT (Tabela 2). A seleção de
animais com maior heterozigosidade não somente aumenta o poder de detecção de
QTLs, mas também melhora a precisão dos mapas de ligação e a determinação da fase
de ligação (ZHU et al., 2001). Ott (1992) classifica um loco como polimórfico se a
heterozigosidade (H) ≥ 0,10 e altamente polimórfico se H ≥ 0,70.
A heterozigosidade esperada foi 13% superior em F1 (média de TC e CT) em
relação às linhagens parentais (média de CC e TT) (Tabela 2). A diferença encontrada
entre a heterozigosidade observada e esperada na geração F1 (TC e CT) pode ser
devida ao cruzamento entre duas linhagens fenotipicamente divergentes submetidas
previamente à seleção, o que conduz à fixação de alelos diferentes em cada linhagem
(ROSÁRIO et al., 2009). Assim, algumas combinações genotípicas estarão em maior ou
menor proporção, desviando das proporções do equilíbrio de Hardy-Weinberg.
Os 11 marcadores exibiram um total de 93 alelos em ambas as linhagens e de
98 alelos nas gerações F1 (Tabela 2). O número de alelos por loco variou de 2,0
(MCW0090, MCW0223 e MCW0238) a 7,0 (MCW0214) para a linhagem TT e também
de 2,0 (LEI0149) a 7,0 (LEI0145) para a linhagem CC. O número médio de alelos por
loco nos F1 CT foi 4,3 (± 0,30) foi igual ao encontrado por Rosário (2007), que ao
analisar estes mesmos animais para os cromossomos 1, 3 e 4 com 34 marcadores,
encontrou um número médio de alelos por loco de 4,2.
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Tabela 2 - Conteúdo de informação polimórfica (PIC), heterozigosidade observada e esperada
marcador nas gerações parental e F1s
Heterozigozidade
Heterozigozidade
PIC
observada
esperada
Primers
Parentais
F1
Parentais
F1
Parentais
F1
CC
TT
TC
CT
CC TT
TC
CT
CC
TT
TC CT
0,44 0,49 0,69 0,76
0,71 0,50 0,96 1,00
0,54 0,55 0,75 0,81
ADL0233

e número de alelos por
Alelos
Parentais
CC
TT
3,0 5,0

F1
TC
5,0

CT
6,0

ADL0239

0,57 0,68 0,72 0,67

0,57 0,36 1,00 1,00

0,64

0,75 0,78 0,73

5,0

5,0

5,0

4,0

ADL298

0,41 0,57 0,70 0,66

0,71 0,57 0,89 1,00

0,52

0,63 0,76 0,73

3,0

5,0

5,0

4,0

LEI0082

0,60 0,50 0,52 0,55

0,43 0,71 0,65 0,84

0,68

0,58 0,62 0,64

5,0

4,0

5,0

5,0

LEI0145

0,65 0,41 0,64 0,65

0,36 0,50 0,93 1,00

0,73

0,49 0,71 0,72

7,0

4,0

4,0

4,0

LEI0149

0,32 0,75 0,53 0,49

0,39 0,79 0,93 0,89

0,41

0,81 0,62 0,59

2,0

6,0

5,0

3,0

MCW0090

0,59 0,34 0,69 0,55

0,57 0,21 0,96 0,58

0,68

0,45 0,75 0,60

4,0

2,0

5,0

5,0

MCW0193

0,58 0,57 0,43 0,64

0,71 0,14 0,71 0,69

0,67

0,66 0,52 0,71

4,0

4,0

3,0

4,0

MCW0214

0,67 0,78 0,64 0,51

0,64 0,79 0,71 1,00

0,75

0,84 0,70 0,61

5,0

7,0

5,0

3,0

MCW0223

0,35 0,35 0,49 0,58

0,43 0,57 0,68 0,78

0,38

0,48 0,55 0,63

5,0

2,0

4,0

6,0

MCW0238

0,59 0,07 0,52 0,56

0,57 0,07 0,58 0,52

0,68

0,07 0,60 0,65

4,0

2,0

4,0

4,0

Média

0,53 0,50 0,60 0,60

0,55 0,47 0,82 0,85

0,61

0,57 0,67 0,67

4,3

4,2

4,5

4,4
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Rosário et al. (2009) estudando os parentais (CC e TT) e os F1s (CT e TC)
encontraram valores de heterozigosidade observada maior (0,68-0,71) em ambas as
gerações F1 do que em suas linhagens fundadoras, elevados valores de PIC (0,50-0,52),
de acordo com a classificação de Botstein et al. (1980), bem como um número
satisfatório de alelos por locos (4,1 - 4,3) nas gerações recíprocas F1 quando genotipou
34 marcadores microssatélites localizados nos cromossomos 1 (13), 3 (12) e 4 (9).
Embora a comparação dos resultados de diferentes estudos desta natureza seja
difícil porque cada um utiliza populações específicas, geradas a partir de diversas
linhagens que são genotipadas com diferentes tipos e números de marcadores de DNA,
tentou-se comparar os resultados aqui apresentados com a literatura. Assim, os
resultados (Figura 2) foram similares àqueles apresentados por Crooijmans et al. (1996)
que relataram PIC médio de 0,45, heterozigosidade média esperada de 0,52 e número
médio de alelos por loco 3,6 em linhas de macho e de fêmea de uma linhagem de corte
quando utilizaram 17 marcadores microssatélites. Vanhala et al. (1998) encontraram
número médio de 5,7 alelos por loco em uma linhagem comercial de corte quando
analisaram somente nove marcadores microssatélites, enquanto Kaiser et al. (2000),
empregando 57 marcadores microssatélites, determinaram que o número médio de
alelos por loco foi de 2,85 em duas populações de frango de corte de duas companhias
de melhoramento genético.
Além da caracterização de toda a população experimental, foi realizada a
caracterização apenas daqueles animais que geraram as famílias utilizadas nas análises
subsequentes (mapa de ligação e mapeamento de QTLs). Uma das maiores
desvantagens e que torna o mapeamento de QTLs mais difícil em populações não
endogâmicas, como é o caso da galinha doméstica, é que algumas famílias não são
completamente informativas para os locos em estudo, o que reduz o poder de detecção
de QTL.
A Figura 3 ilustra os resultados provenientes dos 11 locos genotipados nas quatro
famílias de F2 da população CTCT mais informativas, segundo Rosário (2007).
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Figura 3 - Médias + erros-padrão para conteúdo de informação polimórfica (PIC),
heterozigosidade observada (Hetobs), heterozigosidade esperada (Hetesp),
em porcentagens (escala da esquerda) e número de alelos, para os animais
selecionados que geraram as quatro famílias F2 CTCT para os 11 locos
Na Figura 4 são apresentados os parâmetros genotípicos com média dos sete
marcadores microssatélites avaliados na população TCTC composta pelas seis famílias
de F2 mais informativas, de acordo com Ruy (2004).
Quando foram analisados apenas os animais selecionados, verificou-se que a
geração F2 CTCT apresentou 26% e 18% acima de PIC e número de alelos em relação
às linhagens parentais (seis machos CC e seis fêmeas TT), respectivamente (Figura 3);
já nos F2 TCTC essa superioridade ocorreu em todos os parâmetros (PIC, Hetobs, Hetesp
e número de alelos) (Figura 4). A diferença entre a heterozigosidade observada e
esperada entre os parentais e F1, em ambas as populações, pode ser devida à deriva
genética causada pelo erro de amostragem, resultado do pequeno número de animais,
ou seja, seis machos CC e seis fêmeas TT selecionados para gerar os F1s CT (dois
machos e quatro fêmeas) e seis machos TT e seis fêmeas CC selecionados para gerar
os F1s TC (três machos e seis fêmeas). Estes fatos podem ter contribuído para que
ambas as gerações recíprocas F1 tenham apresentado maior heterozigosidade
observada do que as linhagens fundadoras.
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Figura 4 - Médias + erros-padrão para conteúdo de informação polimórfica (PIC),
heterozigosidade observada (Hetobs), heterozigosidade esperada (Hetesp),
em porcentagens (escala da esquerda) e número de alelos, para os animais
selecionados que geraram as seis famílias F2 TCTC para os sete locos
As gerações F1 (CT e TC) apresentaram parâmetros genotípicos superiores aos
F2 (CTCT e TCTC), exceto para os valores de PIC e número de alelos que não diferiram
de F1 CT para a geração F2 correspondente CTCT. Certamente, estes valores
superiores já eram esperados, visto que em F1 ocorre à maior diversidade genética
como consequência do cruzamento entre linhagens fenotipicamente divergentes. Esta
divergência fenotípica foi confirmada através da divergência genotípica exclusivamente
para os cromossomos 1, 3 e 4 na população CTCT (ROSÁRIO, 2007).
A discrepância entre heterozigosidades observada e esperada com valores
elevados de PIC em ambas as gerações F1 é interessante, pois para mapear QTLs é
requerida a detecção de recombinação entre locos do marcador para construir mapas
de ligação e também entre alelos dos marcadores e alelos dos possíveis QTLs para
mapear efetivamente os QTLs.
De acordo com as Figuras 3 e 4, os 11 marcadores de CT e os 7 em TC
apresentaram 75 alelos na geração F1. Nos F1 CT 42 alelos (média 3,8 ± 0,18 por loco)
foram encontrados, o número de alelos por loco variou de 3,0 (ADL0239, LEI0082 e
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MCW0223) a 5,0 (LEI0145), já nos F1 TC 33 alelos (média 4,7 ± 0,36 por loco) foram
encontrados e o número de alelos por loco variou de 3,0 (MCW0090) a 6,0 (LEI0149).
Ruy (2004) ao genotipar 20 casais F1 da população TCTC no cromossomo 3,
utilizando 17 marcadores microssatélites, e no cromossomo 5 nove marcadores,
encontrou valores de heterozigosidade, PIC e número de alelos por marcador de 0,57,
0,51 e 4,7 no cromossomo 3 e de 0,72, 0,66 e 6,9 no cromossomo 5, respectivamente.
Baron et al. (2001) evidenciaram valores de 0,51, 0,65, 0,67 de PIC e 0,59, 0,70, 0,73 de
heterozigosidade, para os cromossomos 1, 2 e 4 respectivamente, calculados para 27
aves F1 na mesma população TCTC utilizada por Ruy (2004).
Os resultados deste estudo demonstram que os valores de PIC (0,59 ± 0,02, 0,63
± 0,03), heterozigosidade observada (0,72 ± 0,05, 0,73 ± 0,03), heterozigosidade
esperada (0,64 ± 0,02, 0,68 ± 0,02) não deferiram entre os animais F2 das populações
CTCT e TCTC, respectivamente. O número de alelos encontrados na geração F2 TCTC
(4,7 ± 0,36) foi superior ao da geração F2 CTCT (3,8 ± 0,18), em média. Uma possível
explicação para este fato é que na geração F1 TC foi realizada uma análise prévia nos
casais F1 para a seleção dos marcadores mais informativos, segundo Ruy (2004). O
critério de escolha desta autora baseou-se na quantidade de informação em um maior
número de famílias dentre os 20 casais F1 avaliados ou que possuíssem melhor
qualidade na amplificação.
Zhu et al. (2003), estudando QTLs para resistência à coccidiose em cruzamento
não endogâmico entre linhagens de frango de corte, encontraram diferenças na análise
de QTLs dependendo do grau de informação dos marcadores nas famílias utilizadas.
Quando estes autores utilizaram 12 famílias na análise, sendo que em oito delas os
marcadores não eram informativos, o LOD para o QTL foi de 1,5. Refazendo as análises
com apenas quatro famílias em que os marcadores foram informativos, o LOD elevou-se
para 3,46, identificando assim um QTL significativo para contagem de oocistos no
cromossomo 1. Concluíram que o poder de detecção de QTLs pode ser
significativamente aumentado se as famílias não informativas forem removidas da
análise.
Estes resultados abrem a possibilidade de aumentar o poder de detecção de
QTLs através da seleção de marcadores mais informativos (LYNCH; WALSH, 1998) e
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de famílias informativas (ZHU et al., 2001). Verificou-se que as famílias selecionadas por
Ruy (2004) no cromossomo 5 da população TCTC e Rosário (2007) nos cromossomos
1, 3 e 4 da população CTCT e que foram genotipadas para o cromossomo 5 neste
estudo apresentaram parâmetros genotípicos apropriados para que a construção do
mapa de ligação e o mapeamento de QTLs possam ser conduzidos nestas duas
populações.

4.2 Padrão de segregação
O número médio de animais genotipados por loco foi de 508,7 (92,5%) exibindo,
em média, 5,1 alelos em TCTC. O padrão de segregação nas seis famílias selecionadas
mostrou que 78,5%, 12,0%, 9,5% e 0,0% dos locos exibiram tipo de segregação A, B, C
e D, respectivamente (Tabela 3).
Na população CTCT, o número médio de animais genotipados por loco foi 341,9
(96,0%) que, em média, apresentaram 5,0 alelos. Nesta população, os padrões de
segregação exibidos pelos locos nas quatro famílias foram A (54,5%), B (18,2), C
(22,8%) e D (4,5%).
A construção de um mapa genético na galinha doméstica é realizada com dados
oriundos de populações segregantes (retrocruzamentos ou geração F2) constituídas por
várias famílias. Dessa forma, é esperado que cada loco marcador dentro de cada família
segregue dentro de um padrão mendeliano típico que é pressuposto nos modelos
probabilísticos (BEARZOTI, 2000). A ausência deste padrão é chamada distorção da
segregação mendeliana, que apresenta como causas principais o efeito de amostragem,
erros de genotipagem, viabilidade diferencial de gametas, dentre outras.
Hipoteticamente, um conjunto de dados moleculares no qual não ocorresse dados
perdidos, erros de genotipagem e distorção de segregação seria o ideal para a
construção de mapas de ligação. Entretanto, isto é praticamente impossível. Neste
estudo, a média geral de dados perdidos foi de aproximadamente 7,5% em TCTC e de
4,0% em CTCT e apenas três locos apresentaram distorção de segregação de acordo
com os padrões estabelecidos, dois na população TCTC: ADL0233 (Família 4) e
MCW0090 e um na população CTCT: MCW0193 (Família 1). Estes resultados não
dificultaram a construção dos mapas, semelhante ao relatado por Hackett e Broadfoot
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(2003). Estes autores, baseado em dados de simulação, demonstraram que dados
perdidos e/ou erros de genotipagem reduzem a proporção da ordem correta dos locos e
isto diminui as distâncias entre locos; também verificaram que a presença de dados
perdidos conduz a um menor comprimento do mapa para locos mais espaçados.
Xu (2008) demonstrou que o poder de detecção de QTLs pode se beneficiar da
distorção de segregação para QTLs que apresentam efeito aditivo. Este autor ainda
constatou que se existem locos com distorção de segregação, mas eles são ignorados
no mapeamento de QTLs, uma ligeira perda do poder de detecção é esperada, mas
esta perda é insignificante se o genoma for densamente coberto por marcadores.
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Tabela 3 – Descrição dos marcadores microssatélites do cromossomo 5 da galinha nas duas populações em estudo
Populações
TCTC
CTCT
Padrão de
Padrão de
Número
Número efetivo
Número
Número efetivo
segregação§
segregação§
total de
de animais F2
total de
Locos
de animais F2
nas famílias†
nas famílias†
alelos
alelos
genotipados (%)1
genotipados (%)2
1 2
3
4
5
6
1 2
3
4
*
520 (94,5)
5,0
A A A A A A
342 (96,0)
5,0
C C A A
ADL0233
ADL0239

-

-

-

ADL0298

536 (97,4)

5,0

A

LEI0082

534 (97,1)

6,0

LEI0145

522 (94,9)

LEI0149

-

-

-

-

340 (95,5)

5,0

A

A

C

C

A

C

A

A

C

328 (92,1)

5,0

B

A

A

A

A

A

B

A

B

B

351 (98,6)

6,0

A

B

B

B

5,0

A

A

A

B

A

A

349 (98,0)

8,0

A

A

A

A

436 (79,2)

6,0

A

A

A

A

C

C

351 (98,0)

4,0

A

C

D

C

MCW0090

503 (91,4)

4,0

A* B

A

A

A

A

340 (95,6)

4,0

A

B

A

A

MCW0193

510 (92,7)

5,0

A

A

A

A

A

A

339 (95,2)

4,0

B* A

B

A

MCW0214

-

-

-

-

-

-

-

-

342 (96,0)

5,0

C

A

A

A

MCW0223

-

-

-

-

-

-

-

-

336 (94,3)

4,0

C

B

C

A

MCW0238

-

-

-

-

-

-

-

-

343 (96,3)

5,0

A

A

C

D

1

número total de animais amostrados = 550
número total de animais amostrados = 356
§
A = 1:1:1:1; B = 1:2:1; C = 1:1 e D = não segrega
†
Identificação de famílias por macho x fêmea. Para CTCT, 1- 797x674; 2- 797 685; 3- 703x721 e 4- 703x757; para a população TCTC, 17797x7972; 2- 7797x7812; 3- 7822x7765; 4- 7822x7971; 5- 7716x7810 e 6- 7716x7978
*distorção pelo teste do F2 com correção de Bonferroni (p < 0,05)
2
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4.3 Mapas de ligação
Este estudo apresenta o primeiro mapa consenso do cromossomo 5, cujo
comprimento foi de 163,8 cM, construído a partir de cruzamentos recíprocos entre
linhagens de corte e postura desenvolvidas em condições brasileiras de clima e manejo.
Também foram construídos mapas de ligação para o cromossomo 5 das populações
TCTC e CTCT (Figura 5).

TCTC
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CTCT
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Figura 5 - Representação dos mapas das populações TCTC (esquerda), consenso
(centro) e CTCT (direita), em centiMorgans (cM)
O número médio de meioses informativas de fase conhecida a posteriori foi 836,2
(variando de 657 (ADL0298) a 1037 (ADL0233)) em TCTC, 440 (variando de 174
(LEI0082) a 595 (MCW0214)) em CTCT, e 972 (variando de 331 (MCW0223) a 1545
(ADL0233)) para o consenso.
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O intervalo médio entre os marcadores foi de 24,6 cM, 17,4 cM e 16,3 cM para
TCTC, CTCT e consenso, respectivamente. A maior distância entre marcadores foi
evidenciada entre ADL0233 e ADL0298 que foi de 19,7 cM em TCTC, 56,9 cM em
CTCT e de 53,5 cM no consenso, o que acarretou um aumento no intervalo médio. Não
foram constatadas inversões de marcadores entre os mapas obtidos. Os mapas
apresentaram 148,0 cM e 174,7 cM para TCTC e CTCT, respectivamente, considerando
como posição inicial para o primeiro marcador, LEI0082, aquela dada no mapa
consenso de 32 cM (SCHMID et al., 2005).
De maneira geral, verificou-se maior semelhança entre CTCT e consenso, pois as
linhas que unem os locos homólogos apresentaram-se mais paralelamente. Isto
provavelmente seja devido ao maior número de locos que foram avaliados em CTCT (11
locos), enquanto que em TCTC apenas sete locos. No mapa consenso foram utilizados
11 locos, sendo que sete estavam simultaneamente posicionados nos mapas de TCTC
e CTCT e os outros quatro exclusivamente em CTCT (ADL0239, MCW0214, MCW0223
e MCW0238).
Quando o mapa consenso brasileiro foi comparado com o consenso internacional
(SCHMID et al., 2005), os marcadores apresentaram a mesma ordem entre eles (Figura
6). O intervalo médio entre marcadores foi semelhante: 16,3 cM e 16,6 cM no consenso
brasileiro e internacional, respectivamente. O comprimento total, considerando-se
apenas entre os locos LEI0082 a ADL0298, foi semelhante também com 163,8 cM e
166,0 cM para o brasileiro e o internacional, respectivamente, assumindo como posição
inicial para o primeiro marcador 32 cM.
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Figura 6 - Representação dos mapas Consenso-2005 (esquerda) e consenso (centro)
em centiMorgans (cM), e posição no genoma (direita) em mega pares de
bases (Mpb)
Já na comparação entre o mapa consenso brasileiro e o genoma (HILLIER et al.,
2004), os marcadores apresentaram a mesma ordem, mas as posições dos locos, a
partir do quarto marcador, foram maiores no genoma em relação ao consenso brasileiro
devido as linhas que unem os locos homólogos apresentarem-se inclinadas para baixo.
O intervalo médio entre marcadores e o comprimento total, considerando-se apenas
entre os locos LEI0082 a ADL0298, foi maior no genoma, 17,7 cM e 177,2 cM, do que
no consenso brasileiro, 16,3 cM e 163,8, respectivamente, assumindo como posição
inicial para o primeiro marcador 32 cM (Figura 6).
As diferenças verificadas entre o mapa consenso brasileiro e internacional e o
genoma podem ser devidas à composição genética dos animais que foram genotipados
em cada estudo. A população TT foi baseada nas raças New Hampshire, White Cornish
e White Plymouth Rock, enquanto que CC foi baseada em White Leghorn (ROSÁRIO et
al., 2009). Já o mapa consenso internacional foi composto por três populações: East
Lansing (Jungle Fowl e White Leghorn), Compton (White Leghorn) e Wageningen (White
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Plymouth Rock). Outros fatores também podem explicar estas diferenças, como por
exemplo, delineamento experimental da população (F2 ou retrocruzamento), tamanho da
população, número de marcadores moleculares disponíveis, número de meioses
informativas de fase conhecida, padrão de segregação dos locos, erros de genotipagem,
número de genótipos perdidos e sexo (HACKETT; BROADFOOT, 2003). Esses fatores
podem dificultar a comparação entre os mapas de ligação de diferentes estudos. Por
isso, Rosário et al. (2010) sugeriram a adoção de medidas de precisão das estimativas,
tais como intervalos de confiança para as distâncias genéticas em mapas. Esta
abordagem pode ser útil para mensurar a precisão em cada mapa e facilitar
comparações com mapas oriundos de outros estudos.
A obtenção de mapas de ligação estimados de maneira apropriada é um primeiro
passo para que estudos detalhados, tais como mapeamento de QTLs (ABASHT;
DEKKERPS; LAMONT, 2006) e de genes (SIEGEL et al., 2006) possam ser conduzidos.
Então, a partir da construção deste mapa consenso brasileiro do cromossomo 5 foi
possível implementar o mapeamento simultâneo de QTLs utilizando-se os dados
fenotípicos e genotípicos das populações CTCT e TCTC.

4.4 Mapeamento de QTLs
4.4.1 Características fenotípicas
A variabilidade fenotípica verificada (Tabelas 4 e 5) é devido à divergência
existente entre as linhagens (corte e postura) selecionadas para o cruzamento.
A média do peso vivo aos 42 dias em cada populações, é inferior às médias
obtidas para linhagens comerciais (CHAPMAN; JOHNSON; McFARLAND, 2003;
REDDISH; LIPBURN, 2004), mas por outro lado é similar à média de uma população
experimental F9 cujas linhagens fundadoras divergiam para peso vivo (ZEREHDARAN et
al., 2004).
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Tabela 4 - Descrição fenotípica das características estudadas na população CTCT
Média
Desvio-padrão
Mínimo
Máximo
Característica1
Peso vivo 35 dias
860,18
139,26
420,00
1360,00
Peso vivo 41 dias
1099,05
183,77
583,00
1736,00
Peso vivo 42 dias
1054,14
181,30
444,00
1696,00
Cabeça
36,29
6,88
23,00
58,00
Pés
40,96
8,91
22,00
71,00
Fígado
26,45
4,87
16,00
49,00
Coração
6,61
1,65
2,00
13,00
Moela
25,56
4,03
16,00
39,00
Intestino
162,25
14,84
119,00
212,00
Asas
85,63
14,14
19,00
146,00
Pernas
228,61
40,66
125,00
360,00
Peito
172,26
35,28
72,00
314,00
Dorso
204,29
38,59
87,00
359,00
Gordura
19,22
7,86
2,00
44,00
Pulmão
8,49
2,23
3,00
16,00
Ganho de peso 35-41 dias
238,87
63,02
59,00
420,00
Consumo de ração 35-41 dias
622,39
128,52
291,00
1056,00
Conversão alimentar 35-41 dias
2,70
0,65
1,24
9,61
Eficiência alimentar 35-41 dias
0,38
0,06
0,10
0,81
Colesterol
99,50
18,06
56,49
192,41
Triglicerídeos
34,57
18,61
6,73
134,43
Hematócrito
27,98
2,88
11,00
38,00
Triglicerídeo + colesterol
134,18
31,11
78,78
294,08
Peso da carcaça
690,80
122,80
303,00
1179,00
1

pesos vivos, peso dos órgãos e das partes da carcaça expressos em gramas; hematócrito expresso em
porcentagem; colesterol, triglicerídeos e triglicerídeo + colesterol expressos em mg.dL-1; conversão
alimentar expressa em g.g-1; eficiência alimentar expressa em 1.CA-1.
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Tabela 5 - Descrição fenotípica das características estudadas na população TCTC
Média
Desvio-padrão
Mínimo
Máximo
Característica1
Peso vivo 35 dias
804,04
137,47
490,00
1309,00
Peso vivo 41 dias
1027,37
184,10
578,00
1686,00
Peso vivo 42 dias
991,43
183,54
549,00
1631,00
Cabeça
34,94
5,98
21,00
55,00
Pés
40,52
9,04
23,00
73,00
Fígado
26,69
5,17
15,00
49,00
Coração
6,61
1,60
2,00
12,00
Moela
24,63
4,92
13,00
43,00
Intestino
153,87
15,22
112,00
212,00
Asas
81,02
14,22
31,00
127,00
Pernas
212,89
44,62
109,00
354,00
Peito
159,25
34,04
77,00
350,00
Dorso
189,40
39,48
104,00
334,00
Gordura
16,81
8,182
1,00
53,00
Pulmão
8,25
2,25
4,00
16,00
Ganho de peso 35-41 dias
223,33
70,47
-130,00
411,00
Consumo de ração 35-41 dias
606,15
136,40
124,00
1176,00
Conversão alimentar 35-41 dias
2,83
1,24
-9,28
19,17
Eficiência alimentar 35-41 dias
0,36
0,09
-381,00
1,20
Colesterol
105,92
19,23
44,28
298,81
Triglicerídeos
31,54
14,88
2,44
143,91
Hematócrito
28,21
3,11
16,00
44,00
Triglicerídeo + colesterol
137,24
27,86
74,87
396,06
Peso da carcaça
642,57
128,25
321,00
1165,00
1

pesos vivos, peso dos órgãos e das partes da carcaça expressos em gramas; hematócrito expresso em
porcentagem; colesterol, triglicerídeos e triglicerídeo + colesterol expressos em mg.dL-1; conversão
alimentar expressa em g.g-1; eficiência alimentar expressa em 1.CA-1

4.4.2 Mapeamento por intervalo (IM)
Na análise realizada para cada população, foi mapeado um total de nove QTLs
na população CTCT, sendo sete deles sugestivos e dois significativos. Os QTLs
significativos foram associados à EA35-41 e GORD e os sugestivos associados ao peso
de CAB, FIG, PER, PEIT, CA35-41, TRIG e TRIGCOL. O efeito aditivo foi positivo para
GORD, indicando que os alelos favoráveis para incremento desta característica tiveram
como origem a linhagem de corte (TT); já para CAB, FIG, PER, EA35-41, TRIG e
TRIGCOL estes alelos tiveram origem na linhagem de postura (CC). Foram detectados
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também efeitos de dominância para PEIT e CA35-41 (efeito negativo, ou seja, animais
heterozigóticos apresentaram média inferior aos parentais), PER e EA35-41 (efeito
positivo, ou seja, animais heterozigóticos apresentaram média superior aos parentais).
QTLs associados à PER, PEIT e EA35-41 apresentaram efeitos aditivo e de
dominância. Assim, para a característica PEIT pode-se explorar o efeito de aditividade
através da seleção dos alelos favoráveis oriundos de CC, obtendo-se um aumento
médio de 2,64 g no peso do peito frente à redução de 6,39 g dos heterozigotos através
de cruzamentos. Já para as demais características (PER e EA35-41), o efeito de
dominância pode ser explorado pelo uso de cruzamentos. A porcentagem da variância
fenotípica explicada pelos QTLs variou de 1,51 a 9,33% (Tabela 6).
Tabela 6 - QTLs mapeados no cromossomo 5 na população CTCT da galinha doméstica
Marcadores
Posição
LODb
Ac
Dd
R2e
Característica
flanqueadores
(cM)a
CAB
79
1,69†
-0,75†
0,15
1,61
MCW0090-MCW0214
FIG

145

LEI0149-ADL0233

1,88†

-0,55†

-0,04

1,85

PER

179

ADL0233-ADL0298

1,61†

-1,80†

5,86†

1,51

PEIT

187

ADL0233-ADL0298

1,68†

-2,64†

-6,39†

1,59

GORD

105

LEI0145-ADL0239

8,01∗

2,41∗

-0,10

9,33

CA35-41

127

MCW0223-MCW0238

1,64†

0,03

-0,18†

1,55

EA35-41

125

ADL0239-MCW0223

3,08∗

-0,01*

0,02*

3,36

TRIG

93

MCW0214-LEI0145

2,27†

-4,31†

0,84

2,34

TRIGCOL

93

MCW0214-LEI0145

2,02†

-6,21†

3,41

2,03

a

posição do primeiro loco dada a função do mapa Consenso (SCHMID et al., 2005), 32 cM
QTL sugestivo (†) e QTL significativo (∗)
c
efeito aditivo: valores negativos e positivos correspondem à origem do alelo na linhagem de postura (CC)
e linhagem de corte (TT), respectivamente
d
efeito de dominância: valores negativos e positivos correspondem aos heterozigotos serem inferiores e
superiores à média de seus parentais, respectivamente
e
porcentagem da variância fenotípica explicada pelo QTL
b

Os QTLs mapeados para PER e PEIT foram mapeados em regiões flanqueadas
pelos mesmos marcadores. Isso sugere, possivelmente, a presença de somente um
QTL com efeito pleiotrópico, ou seja, atuando no controle destas duas características; o
mesmo ocorre para os QTLs mapeados para TRIG e TRIGCOL. (Tabela 6). Entretanto,
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somente com o uso de modelos multivariados será possível elucidar se estes dois QTLs
apresentam efeito pleiotrópico ou, então, de ligação.
A busca por QTLs na população CTCT concentrou-se em regiões já associadas a
QTLs na etapa de genotipagem seletiva da população TCTC (RUY, 2004). Dessa forma,
foi possível mapear QTLs nas mesmas regiões da população CTCT, mas não foi
possível validar todos os QTLs mapeados em TCTC, sugerindo que outras
características podem ser controladas por estas regiões, semelhante ao relatado por
Rosário (2007).
O mapeamento na população TCTC foi realizado utilizando-se o mesmo banco de
dados obtido por Ruy (2004), que mapeou QTLs sugestivos para CR35-41, COR, GORD
e PGOR (porcentagem de gordura abdominal) através do programa QTL EXPRESS
considerando o efeito de incubação como fixo. Portanto, devido à modelagem fenotípica
realizada através de modelo misto para a população CTCT e de modelo fixo para a
população TCTC, diferenças no número de QTLs mapeados entre Ruy (2004) e este
trabalho, que mapeou um maior número de QTLs, foram evidenciadas. Na população
TCTC foram identificados um total de 12 QTLs sugestivos associados ao PV42, CAB,
COR, MOEL, DOR, GORD, PV35, PV41, CR35-41, COL, TRIG e TRIGCOL.
Os QTLs mapeados para PV42, GORD, PV35, PV41 e CR3541 apresentaram
efeito aditivo positivo; já para DOR o efeito aditivo foi negativo indicando que os alelos
favoráveis ao incremento destas características tiveram origem na linhagem de postura
(CC). Efeitos de dominância negativos (CAB, COR e MOEL) e positivos (GOR, CR3541, COL, TRIG e TRIGCOL) também foram detectados, ou seja, animais heterozigóticos
apresentaram média inferior e superior à média dos parentais, respectivamente.
Os QTLs associados à GORD e CR35-41 apresentaram efeitos aditivo e de
dominância. Neste caso, o efeito aditivo pode ser explorado já que para estas
características animais que apresentem um menor peso de gordura abdominal e um
menor consumo de ração devem ser selecionados. A porcentagem da variância
fenotípica explicada por estes QTLs variou de 0,91 a 1,91% (Tabela 7).
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Tabela 7 - QTLs mapeados no cromossomo 5 na população TCTC da galinha doméstica
Marcadores
Posição
LODb
Característica
Ac
Dd
R2e
a
flanqueadores
(cM)
PV42
57
1,79†
24,05†
-6,64
1,12
MCW0193-MCW0090
CAB

59

MCW0193-MCW0090

1,93†

-0,09

-0,61†

1,24

COR

70

MCW0090-LEI0145

2,48†

-0,01

-0,42†

1,69

MOEL

177

ADL0233-ADL0298

1,80†

0,15

-1,11†

1,14

†

†

-1,32

-0,91

0,91

DOR

61

MCW0090-LEI0145

1,53

GORD

171

ADL0233-ADL0298

2,02†

0,94†

1,04†

1,31

PV35

71

MCW0090-LEI0145

2,02†

23,24†

-4,37

1,32

PV41

68

MCW0090-LEI0145

1,70†

26,73†

-4,89

1,05

CR35-41

180

ADL0233-ADL0298

2,74†

15,87†

20,24†

1,91

†

-0,54

4,93

†

1,11

COL

124

LEI0149-ADL0233

1,77

TRIG

115

LEI0149-ADL0233

2,41†

1,02

4,17†

1,64

TRIGCOL

120

LEI0149-ADL0233

2,42†

0,99

8,21†

1,65

a

posição do primeiro loco dada a função do mapa Consenso (SCHMID et al., 2005), 32 cM
QTL sugestivo (†) e QTL significativo (∗)
c
efeito aditivo: valores negativos e positivos correspondem à origem do alelo na linhagem de postura (CC)
e linhagem de corte (TT), respectivamente
d
efeito de dominância: valores negativos e positivos correspondem aos heterozigotos serem inferiores e
superiores à média de seus parentais, respectivamente
e
porcentagem da variância fenotípica explicada pelo QTL
b

Os QTLs mapeados por Ruy (2004) e validados neste estudo associados com
CR35-41, COR e GORD apresentaram os mesmos marcadores flanqueadores e seus
efeitos de aditividade e dominância foram similares.
Campos et al. (2009), estudando a população TCTC no cromossomo 5,
identificaram apenas um QTL associado ao triglicerídeo quando empregaram o
delineamento de irmão completos e de meio irmãos. Os marcadores flanqueadores
deste QTL foram MCW0090-LEI0145, diferentes dos encontrados neste estudo para
esta mesma característica.
Quando foi realizado o mapeamento simultâneo, 12 QTLs foram mapeados
(PV42, CAB, PES, FIG, COR, ASA, GORD, PV35, CR35-41, CA35-41, EA35-41, COL)
(Tabela 8). Destes, 10 já haviam sido localizados nas populações separadamente: em
CTCT associados à FIG, CA35-41 e EA35-41, em TCTC associados ao PV42, COR,
PV35, CR35-41 e COL e em ambas as populações associados à CAB e GORD. Apenas
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dois QTLs foram mapeados exclusivamente no mapeamento simultâneo (PES e ASA).
Onze QTLs foram sugestivos e apenas um (GORD) foi significativo (Tabela 8). Os
efeitos aditivos foram positivos para PV42, GORD, PV35 e CA35-41, indicando que os
alelos favoráveis para incremento destas características tiveram como origem a
linhagem de corte (TT); já para CAB, PES e FIG estes alelos tiveram origem na
linhagem de postura (CC). Foi detectado também efeito de dominância para COR, ASA,
CR35-41, COL e EA35-41. A porcentagem da variação fenotípica explicada pelos QTLs
variou de 0,55 a 2,22%. Em média, estes valores foram inferiores aos encontrados no
mapeamento para cada população. Embora, não possam ser comparados, pois o
modelo final de análise foi diferente.
Tabela 8 - QTLs mapeados simultaneamente no cromossomo 5 da galinha doméstica
Marcadores
flanqueadores
MCW0193-MCW0090

LODb

Ac

Dd

R2e

LOD
Pop x QTL

PV42

Posição
(cM)a
56

1,64†

16,44†

-6,06

0,61

0,14

CAB

79

MCW0090-MCW0214

2,15†

-0,46†

-0,33

0,86

0,94

PES

33

LEI0082-MCW0193

1,77†

-0,39†

0,09

0,68

0,26

1,63

†

†

-0,22

0,60

0,40

†

-0,01

-0,28

†

0,92

0,27

Característica

FIG

105

LEI0145-ADL0239

-0,36

COR

70

MCW0090-MCW0214

2,25

ASA

120

MCW0223-MCW0238

1,82†

-0,03

-1,08†

0,70

0,46

GORD

105

LEI0145-ADL0239

4,96∗

1,36∗

-0,03

2,22

4,55

PV35

76

MCW0090-MCW0214

1,53†

14,73†

3,77

0,55

0,42

0,62

0,29

CR35-41

118

ADL0239-MCW0223

1,67

†

8,32

†

†

0,11

0,67

0,43

0,14

-16,04

†

CA35-41

83

MCW0090-MCW0214

1,75

EA35-41

120

MCW0223-MCW0238

1,88†

-0,01

0,01†

0,73

0,45

COL

127

MCW0223-MCW0238

1,89†

-1,82

2,86†

0,73

0,52

a

posição do primeiro loco dada a função do mapa Consenso (SCHMID et al., 2005), 32 cM
QTL sugestivo (†) e QTL significativo (∗)
c
efeito aditivo: valores negativos e positivos correspondem à origem do alelo na linhagem de postura (CC)
e linhagem de corte (TT), respectivamente
d
efeito de dominância: valores negativos e positivos correspondem aos heterozigotos serem inferiores e
superiores à média de seus parentais, respectivamente
e
porcentagem da variância fenotípica explicada pelo QTL
b

Foi detectado efeito de interação entre QTL x população apenas para GOR, ou
seja, existe um efeito diferenciado do QTL entre as populações CTCT e TCTC para esta
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característica (Tabela 8). Quando a interação foi decomposta, verificou-se que os alelos
favoráveis tiveram origem na população CTCT (macho postura e fêmea corte) e,
especificamente, da linhagem TT (fêmea), com um efeito aditivo positivo (2,47 g), ou
seja, a linhagem TT apresenta alelos favoráveis para o incremento no peso de gordura
abdominal. Portanto, o cruzamento apropriado para o melhoramento da característica
GORD é macho postura (CC) e fêmea corte (TT). Além disso, deve-se reduzir a
frequência dos alelos oriundos de fêmeas TT deste cruzamento para que o peso médio
de gordura abdominal seja diminuído. Estes resultados necessitam que análises
complementares, como por exemplo, o mapeamento de QTLs empregando modelo de
meios-irmãos, sejam conduzidas para evidenciar se os alelos dos QTLs estão ou não
fixados nas linhagens parentais.
O mapeamento simultâneo permitiu o estudo da interação QTL x população.
Mesmo para as características para as quais não foi evidenciada a interação QTL x
população, ao empregar um número maior de animais (906, sendo que, 550 eram da
população TCTC e 356 da população CTCT) houve uma melhora na precisão da
posição dos QTLs. Isto foi constatado pela menor amplitude das curvas para a maioria
dos QTLs mapeados.
Como o intuito maior deste estudo foi o mapeamento simultâneo, optou-se por
discutir apenas os resultados desta abordagem. O mapeamento em cada população foi
utilizado para a comparação com o simultâneo.
Os intervalos, onde a maior parte dos QTL foi mapeada na análise simultânea,
foram reduzidos se comparados com cada população (Figuras 7, 8 e 9). Observa-se
através da dos picos das curvas que estes foram melhores definidos (menor amplitude
acima do nível de significância) no mapeamento simultâneo em relação às análises
realizadas em cada população.
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Figura 7 - Mapeamento de QTLs na população CTCT no cromossomo 5. O eixo X
corresponde à posição no genoma (cM) dos marcadores microssatélites,
representados pelos triângulos (▲), sendo a posição 0 igual a 32 cM; eixo Y
corresponde ao LOD score com níveis sugestivos (1,5<LOD<3,0) e
significativo (LOD≥ 3,0) no genoma
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Figura 8 - Mapeamento de QTLs na população TCTC no cromossomo 5. O eixo X
corresponde à posição no genoma (cM) dos marcadores microssatélites,
representados pelos triângulos (▲), sendo a posição 0 igual a 32 cM; eixo Y
corresponde ao LOD score com níveis sugestivos (1,5<LOD<3,0) e
significativo (LOD≥ 3,0) no genoma
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Figura 9 - Mapeamento simultâneo de QTLs no cromossomo 5. O eixo X corresponde à
posição no genoma (cM) dos marcadores microssatélites, representados
pelos triângulos (▲), sendo a posição 0 igual a 32 cM; eixo Y corresponde ao
LOD score com níveis sugestivos (1,5<LOD<3,0) e significativo (LOD≥ 3,0)
no genoma
Para delimitar a região onde os QTLs foram mapeados utilizou-se a estratégia
dos marcadores flanqueadores, pois não foi estimado o intervalo de confiança através
de reamostragem bootstrap, já que na maioria dos casos esta abordagem produz
intervalos que cobrem praticamente todo o cromossomo. Assim, dos 11 marcadores
microssatélites utilizados, 8 (72,7%) flanquearam pelo menos um QTL. Os intervalos
entre os marcadores flanqueadores foram utilizados para comparar os resultados deste
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estudo com os apresentados no banco de dados Chicken Quantitative Trait Loci –
ChickenQTLdb (disponível em: <http://www.animalgenome.org/QTLdb/chicken.html>
acessado em agosto de 2010) apenas para os QTLs associados às características
avaliadas neste estudo no mapeamento simultâneo.
A comparação posicionando os marcadores flanqueadores no genoma é mais
realista, pois os mapas genéticos apresentam diferenças na ordem e posição destes
marcadores em diferentes estudos. Isso se deve, principalmente, ao tipo e à origem
genética da população e ao número de marcadores utilizados (ROSÁRIO et al., 2010).
Embora as posições dos marcadores em mapas de ligação diferentes não sejam
comparáveis devido à falta de associação das medidas de variação, a sequência do
genoma da galinha já está disponível e fornece a mais detalhada informação genômica.
Assim, foram detectados novos QTLs nas regiões entre LEI0082-MCW0193
associada aos PES, entre MCW193-MCW0090 associada ao PV42, entre MCW0223MCW0238 associada à ASA, EA35-41 e COL e entre LEI0145-ADL0239 associada ao
FIG. No entanto, outros QTLs para diversas características já foram relatados nestas
regiões: Sasaki et al. (2004), McElroy et al. (2006) e Gao et al. (2009) mapearam entre
LEI0082-MCW0193 QTLs para peso do ovo, peso corporal e peso de pernas,
respectivamente. QTLs associados à doença de Marek (McELROY et al., 2005),
porcentagem e peso do músculo do peito (McELROY et al., 2006; UEMOTO et al., 2009)
e de peso de gordura abdominal (McELROY et al., 2006) já foram descritos na região
entre MCW0193-MCW0090. Um QTL para peso do osso da coxa foi mapeado por De
Koning et al. (2004) no intervalo entre MCW0223-MCW0238. Características associadas
ao peso corporal (ROWE et al., 2006; ZHOU et al., 2006 e ATZMON et al., 2008),
produção de ovos (ATZMON et al., 2007), conversão alimentar (DE KONING et al.,
2004), dentre outras, já foram relatadas no intervalo entre LEI0145-ADL0239.
Na região entre MCW0090-MCW214 foram mapeados QTLs associados à CAB,
COR, PV35 e CA35-41. Neste intervalo, De Koning et al. (2004), Sharman et al. (2007),
Gao et al. (2009) e Nadaf et al. (2009) descreveram QTLs associados a características
de conformação das pernas. Sewalem et al. (2002) e Jacobsson et al. (2005) mapearam
QTLs para peso vivo, De Koning et al. (2004) e Rowe et al. (2009) para peso vivo aos 40
dias e Nadaf et al. (2009) para peso vivo aos 63 dias. Características relacionadas ao
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escore corporal (DE KONING et al., 2004; ROWE et al., 2009), coloração do peito
(RABIE et al., 2005), peso da moela (TERCIC et al., 2009) e gordura abdominal
(LAGARRIGUE et al., 2006; LE MIGNON et al., 2009) também já foram descritas nesta
região.
O QTL mapeado no intervalo entre LEI0145-ADL0239 associado à GOR
confirmou aqueles detectados por Ikeobi et al. (2002), Atzmon et al. (2008) e Nadaf et al.
(2009). Esta característica é importante para a indústria avícola, pois o mercado
consumidor vem exigindo alimentos com menores teores de gordura. Portanto, os
programas de melhoramento genético têm focado na redução do teor de gordura nas
carcaças de frangos de corte. Entretanto, por se tratar de uma característica que está
correlacionada positivamente ao peso vivo, reduzi-la implicaria em resposta negativa em
termos de ganho de peso ou crescimento. Desta forma, a identificação de QTLs que
estão associados à deposição de gordura pode trazer informações adicionais ao
processo de seleção e facilitar a identificação e multiplicação de matrizes com teores de
gordura reduzidos.
Para a característica CR35-41 foi mapeado um QTL entre ADL0239-MCW0233
confirmando aquele evidenciado por De Koning et al. (2004). QTLs associados ao peso
de moela (NAVARRO et al., 2005), peso das asas (IKEOBI et al., 2004) e peso de peito
(DE KONING et al., 2004) também já foram relatados neste intervalo.
Estes são os primeiros resultados do mapeamento de QTLs empregando a
análise simultânea em populações recíprocas da galinha brasileira oriundas do
cruzamento entre linhagens de corte (TT) e de postura (CC). Adicionalmente, as
estimativas de posição e efeito dos QTLs mapeados apresentaram uma maior precisão
na

análise

simultânea

se

comparado

àqueles

mapeados

nas

populações

separadamente devido ao maior número de animais utilizados. As regiões onde estes
QTLs foram mapeados na análise simultânea poderão ser utilizadas como referência
para que estudos complementares por meio de outras abordagens genômicas, como por
exemplo, a busca por genes candidatos, o mapeamento fino, testes de associação com
SNPs em larga escala e o estudo do padrão de expressão de mRNA entre as linhagens
TT e CC possam ser conduzidos. Entretanto, como a maior parte dos QTLs mapeados
foi sugestiva, estudos adicionais podem ser conduzidos, como por exemplo, através do
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maior número de famílias informativas genotipadas e da saturação dos maiores
intervalos com marcadores microssatélites e/ou SNPs.

4.5 Genes candidatos
Nas regiões indicadas pelos QTLs mapeados simultaneamente foram detectados
119 genes, dos quais 97 foram únicos e 22 foram detectados em mais de uma região
devido à sobreposição de alguns intervalos (Tabela 9). Não foram utilizados os genes
definidos como LOC destas regiões, pois estes são locos com pouca informação sobre a
função, sendo, normalmente, proteínas hipotéticas.
Tabela 9 – Regiões contendo os QTLs mapeados simultaneamente utilizadas na busca
por possíveis genes candidatos
Posição do QTL
Posição do QTL
Características
Número de genes∗
§
(intervalo) (Mpb)‡
(intervalo) (cM)
PES
33 (28-38)
7,89-10,70
20
PV42

56 (51-61)

14,37-17,19

21

COR

70 (65-75)

18,31-21,13

16

PV35

76 (71-81)

20,00-22,82

6

CAB

79 (74-84)

20,85-23,67

5

CA35-41

83 (79-89)

21,98-24,79

8

FIG e GORD

105 (100-110)

28,18-30,99

12

CR35-41

118 (113-123)

31,84-34,66

14

ASA e EA35-41

120 (115-125)

32,40-35,22

11

COL

127 (122-132)

34,38-37,19

6

Total

119

§

a busca por genes concentrou-se em uma região de 10 cM, sendo 5 cM antes e 5 cM após a posição dos
QTLs mapeados
‡
a relação utilizada foi 1:0,2818 cM:Mpb de acordo com ArkDB (disponível em: <http://www.thearkdb.org>
acessado em agosto de 2010) e Schmid et al. (2005), Map Viewer (NCBI) (disponível em:
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview> acessado em agosto de 2010) e Hillier et al. (2004)
∗
excluindo os genes definidos como LOC; 97 genes únicos e 22 genes detectados em mais de uma região

Dos 97 genes únicos, 86 foram utilizados pelo programa Ingenuity Pathway
Analysis® (disponível em: <http://www.ingenuity.com> acessado setembro de 2010) para
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a obtenção de nove rotas de interação (Tabela 10), relacionadas com: 1) sistema imune,
desenvolvimento e manutenção celular, 2) ao metabolismo de carboidratos e ciclo
celular, 3) à morte celular, desenvolvimento do organismo e doenças neurológicas, 4) à
morte celular, expressão gênica e células sinalizadoras, 5) ao metabolismo de
carboidratos e de drogas, 6) à modificação pós-tradução, sinalização e interação célulacélula e organização celular, 7) ao ciclo celular, expressão gênica e desenvolvimento
celular, 8) à sinalização celular, função e desenvolvimento do sistema reprodutivo e
movimento celular, e 9) organização, morfologia e manutenção celular.
Tabela 10 - Rotas de interação obtidas pelos genes contidos nas regiões dos QTLs
mapeados simultaneamente
Genes
Genes
participantes
Rotas de interação
indicados
pelos QTLs
da rota∗
1) Sistema imune, desenvolvimento e
20
42
manutenção celular
2) Metabolismo de carboidratos e ciclo celular

13

23

3) Morte celular, desenvolvimento do

11

19

11

19

5) Metabolismo de carboidratos e de drogas

10

17

6) Modificação pós-tradução, sinalização e interação

10

17

9

15

1

2

1

2

86

156

organismo e doenças neurológicas
4) Morte celular, expressão gênica e
células sinalizadoras

célula-célula e organização celular
7) Ciclo celular, expressão gênica e desenvolvimento
celular
8) Sinalização celular, função e desenvolvimento do
sistema reprodutivo e movimento celular
9) Organização, morfologia e manutenção celular
Total
∗

inclui os genes da coluna anterior
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Na avicultura industrial estima-se que cerca de 5-8% da produção mundial seja
atingida pela manifestação de síndromes metabólicas, o que representa perdas anuais
em torno de 2,0 bilhões de dólares (USDA, 2009). Estas síndromes são processos
desencadeados por limitações na resposta fisiológica de determinados órgãos ou
sistemas, relacionados ao sistema de produção. Portanto, não existe um patógeno
primário envolvido na manifestação destas síndromes já que elas apresentam origem
genética, especialmente nas linhagens selecionadas para maior crescimento corporal.
Estas linhagens têm sido submetidas à forte pressão de seleção a fim de atingirem os
elevados índices de produção vigentes. Dentre os distúrbios metabólicos, destacam-se
a síndrome ascítica, a síndrome da morte súbita e a discondroplasia tibial (JULIAN,
1998) A nutrição e a digestão também têm sido alvos de aprimoramento da avicultura
industrial com o objetivo de tornar eficiente o uso dos componentes das rações
(carboidratos, proteínas, lipídeos, vitaminas e sais minerais). Isto se deve ao fato de a
alimentação corresponder em torno de 70-75% dos custos finais de produção (FAO,
2009).
Neste contexto, os genes FGF4 e FGF19 (Figura 10A), ALX4 (Figura 10B) e
FMN1 (Figura 10C) podem ser indicados como possíveis genes candidatos, pois
desempenham papéis fundamentais nos mecanismos moleculares que estabelecem a
formação dos membros nos vertebrados (FMN1 e ALX4) (TAKAHASHI et al., 1998;
KATOH et al., 2004; DIMITROV et al., 2010), o desenvolvimento do sistema nervoso e
do coração (FGF19) e de vasos sanguíneos (FGF4) (YOSHIDA et al., 1994), os quais
estão diretamente relacionados aos QTLs mapeados neste estudo.

87

(A)

(B)

(Continua)
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(Conclusão)

(C)

Figura 10 - Rotas de interação entre produtos dos genes candidatos. Linhas cheias e
tracejadas representam interação direta e indireta, respectivamente. (A)
sistema imune, desenvolvimento e manutenção celular, (B) ao
metabolismo de carboidratos e de drogas e (C) organização, morfologia e
manutenção celular
Em camundongos (QU et al., 1997) e em humanos (WU et al., 2000) tem sido
evidenciada expressão restrita do gene ALX4 nos ossos. Os genes ALX4 e FMN1 são
fortes candidatos para a identificação de sindactilia em bovinos e ratos, respectivamente
(WÖHLKE et al., 2006; DIMITROV et al., 2010). A sindactilia ('mulefoot') é caracterizada
pela fusão ou não divisão dos dois dígitos do pé do animal (LEIPOLD et al., 1973). Estes
genes podem ser candidatos ao estudo do distúrbio de discondroplasia tibial na galinha
doméstica. O FGF4 é um forte indutor da produção de plaquetas (SAKAMOTO et al.,
1994; AVECILLA et al., 2004), podendo ser um gene candidato relacionado à ascite e à
morte súbita. Jones (2007) relatou uma experiência com camundongos transgênicos
administrados com FGF19 exógeno e estes animais apresentaram resistência aos
efeitos de uma dieta rica em gordura, sugerindo que o FGF19 pode desempenhar um
papel importante na via metabólica de sinalização de lipídeos. Este gene pode ser
candidato a estudos relacionados ao metabolismo de lipídeos na galinha.
Portanto, esses possíveis genes candidatos são uma oportunidade para explorálos nas populações CTCT e TCTC utilizando-se diferentes abordagens como o
mapeamento fino, testes de associação com SNPs localizados nesses genes e estudo
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do nível de expressão de mRNA. Um passo seguinte será a validação de polimorfismos
detectados nestes genes em populações comerciais. Dessa forma, a seleção assistida
por marcadores em associação com a seleção fenotípica em programas de
melhoramento genético poderá ser efetivamente implementada na galinha doméstica.
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5 CONCLUSÕES
A caracterização genotípica das populações CTCT e TCTC evidenciou que elas são
apropriadas para que estudos relacionados à construção do mapa de ligação e ao
mapeamento de QTLs no cromossomo 5 sejam conduzidos.
A integração dos mapas das populações CTCT e TCTC no mapa consenso
brasileiro do cromossomo 5 demonstrou que eles são similares entre si e entre o mapa
consenso internacional e o genoma, possibilitando o mapeamento simultâneo de QTLs.
A implementação do mapeamento simultâneo de QTLs no cromossomo 5
permitiu o estudo da interação QTL x população para o peso da gordura abdominal,
cujos alelos para incremento dessa característica têm origem em fêmeas da linhagem
de corte da população CTCT. QTLs para peso dos pés e das asas foram mapeados
exclusivamente através desta abordagem. Quatro possíveis genes candidatos (FGF4,
FGF19, ALX4 e FMN1) foram selecionados para estudos futuros relacionados à
identificação de polimorfismos e validação em populações comerciais.
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ANEXO A – Protocolo de extração de DNA usando Proteinase K
1. Aquecer as mostras a 37oC. Retirar alíquota de 50 µl do sangue total colhido com
EDTA 10%, e adicionar 1 mL de tampão de lise de células vermelhas
2. Centrifugar por um minuto a 1300 rpm. Descartar o sobrenadante. Repetir o passo 1 e
2 uma ou mais vezes, até que o sobrenadante fique claro
3. Lavar o pélete uma vez com 500 µl de água destilada, centrifugar a 1300 rpm por 1
minutos, e depois retirar o sobrenadante
4. Em um becker de 50 mL adicionar 80 µl do tampão de proteinase K (5X), 7µl de
proteinase K (20 mg/mL), 10 µl de SDS 20% e 283 µl de água destilada (volume total
do mix de proteinase K = 380 µl). Este volume total é para cada amostra
5. Ressuspender o pélete em 380 µl do mix de proteinase K (vortexar ao invés de
ressuspender com a ponteira)
6. Incubar a 55oC por uma hora numa placa aquecedora
7. Adicionar 120 µl de NaCl 5M e agitar no vórtex por 15 segundos. Centrifugar a 1300
rpm por 5 minutos
8. Transferir o sobrenadante para um novo tubo de 1,5 mL e adicionar 1 mL de etanol
absoluto. Homogeneizar e centrifugar por 5 min a 1300 rpm
9. Lavar o pélete com etanol (1 mL) a 95% a 1300 rpm por 5 minutos
10. Descartar o sobrenadante e deixar o pélete secar por uma hora a temperatura
ambiente
11. Ressuspender o pélete em 50, 100 ou 150 µl de água ultrapura (dependendo do
tamanho do pélete) e agitar no vórtex por 30 segundos
12. Colocar o DNA diluído no bloco aquecedor por 4 a 8 horas a 37oC. Armazenar o
DNA no freezer a -20o C
Tampão de lise

Tampão de proteinase K (5x)

0,32 M de sucrose

0,375 M de NaCl

12 mM Tris – HCl pH 7,5

0,12 M EDTA 10% (pH = 8)

5 mM MgCl2
1% de Triton X
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ANEXO B – Protocolo de extração de DNA usando DNAzol® (Invitrogen Technologies)
1. Pipetar 5 µl de sangue em EDTA 10% em tubo de 1,5 mL
2. Adicionar 1 mL de DNAzol®
3. Adicionar mais 250 µl de etalnol absoluto e inverter os tubos várias vezes
4. Capturar o DNA com a ponteira da pipeta
5. Descartar o líquido e o voltar o pélete de DNA no mesmo tubo
6. Lavar com 500 µl de etanol 95%, agitando bastante
7. Centrifugar a 4000 rpm por 10 minutos
8. Descartar o sobrenadante
9. Repetir a lavagem com etanol 95% (passos 6 a 8)
10. Depois de descartar o sobrenadante, secar os tubos por 10 minutos em temperatura
ambiente
11. Ressuspender o pélete com 150 µl de água ultrapura

