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Resumo: O estudo de polimorfismos em genes candidatos, visa identificar marcadores moleculares, que 
possam ser utilizados em programas de seleção para melhoria de características difíceis de serem 
medidas. Alguns estudos têm demonstrado a importância do gene do receptor da leptina na regulação do 
peso corporal, deposição de gordura e função endócrina, sugerindo ser um excelente gene candidato para 
estudos de associação. O presente estudo teve como objetivo investigar a associação de um SNP no gene 
do receptor da leptina com rendimento de órgãos. O SNP C352T do intron 8 foi genotipado por 
seqüenciamento em 247 animais F2 do cruzamento de uma linhagem de corte (TT) e uma linhagem de 
postura (CC), desenvolvidas pela Embrapa Suinos e Aves. Foi realizada análise de associação entre o 
SNP (C352T) e as características de rendimento de coração (Rcoração), rendimento de pulmão 
(Rpulmão), rendimento de fígado (Rfígado), rendimento de moela (Rmoela) e comprimento de intestino 
(CI). O alelo C foi associado ao rendimento de fígado (P=0,0102). Animais com genótipo homozigoto 
CC tiveram o rendimento de fígado maior do que os genótipos CT e TT, havendo um efeito de 
dominância significativo neste loco. A validação do SNP estudado deverá ser realizada em diferentes 
linhagens e populações, com o intuito de avaliar sua utilização como possível marcador genético para 
seleção juntamente com outros marcadores, os quais poderão ser incorporados aos métodos tradicionais 
de seleção.  
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Association of a single nucleotide polymorphism (SNP) of leptin receptor gene with organs yeld in 

chickens  
 

Abstract: Polymorphism studies of candidate genes aims to identify genetic markers to be used to 
improve traits that are difficult to measure in selection programs. Some studies had showed the 
importance of the leptin receptor on regulating body growth, fat deposition and endocrine function, 
suggesting to be a good candidate for both SNPs and association studies. The objective of this study was 
to evaluate the association of a SNP identified on the leptin receptor gene with organs yields. The SNP 
C352T at intron 8, was genotyped by sequencing of 247 F2 animals from a broiler (TT) and layer line 
(CC) cross developed by Embrapa Suinos e Aves. Association analyses were performed between SNP 
(C352T) and the traits of heart yield (HeartY), lung (LungY), liver (LiverY), gizzard (GizzardY) and 
length of intestine length (IL). Results showed that the allele C was associated with liver yield 
(P=0.0102). Animals with homozygote genotype CC had higher liver weight than animals with CT and 
TT genotypes, having a dominant association effect. The validation of the SNP (C352T) must be carried 
out in different lines and populations, with intention to evaluate its use as possible genetic marker for 
selection together with other markers, which could be incorporated the traditional selection method. 
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Introdução 
A genética molecular aplicada ao melhoramento animal tem como objetivo principal tornar as 

estratégias convencionais de seleção mais eficientes, promovendo maiores progressos genéticos em curto 
prazo. A leptina é um hormônio polipeptídico secretado principalmente pelo tecido adiposo e tem um 
importante papel na ingestão de alimentos, metabolismo de energia e reprodução em mamíferos 
(Friedman et al., 1998). Como um hormônio que interage na saciedade, suas concentrações podem mudar 
em respostas ao consumo de calorias, suprindo o apetite, aumentando a taxa metabólica, regulando o 
ganho de peso e deposição de gordura (Zhang et al., 1994). Em galinhas, a expressão do gene do receptor 
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da leptina é descrita no hipotálamo, ovário, intestino, fígado, rim e células β-pancreáticas, sugerindo-se 
um papel importante desse gene na regulação da secreção da insulina (Benomar et al., 2003). A função 
do gene do receptor da leptina tem sido intensamente estudada em mamíferos, porém, em aves ainda é 
pouco conhecida. Considerando-se a importância desse gene no consumo de alimentos e deposição de 
gordura, o presente trabalho teve como objetivo investigar a associação de polimorfismo no gene do 
receptor da leptina de galinhas com rendimento de órgãos visando avaliar o possível uso desse como 
marcador para características de interesse econômico na avicultura. 
 

Material e Métodos 
Neste estudo foram empregados 247 animais F2 oriundos de uma linhagem selecionada para corte 

(TT) e outra para postura (CC) ambas desenvolvidas pela Embrapa Suínos e Aves Concórdia-SC. As 
características fenotípicas avaliadas foram: rendimento de coração (Rcoração), rendimento de pulmão 
(Rpulmão), rendimento de fígado (Rfígado), rendimento de moela (Rmoela) e comprimento de intestino 
(CI).  O DNA genômico foi extraído utilizando-se o reagente DNAzol (Invitrogen) e quantificado em 
espectrofotômetro a 260 nm. Os primers (direto: 5’-TCTGGAGTGAATGGAGCACA -3’ e reverso: 5’-
GCTACGCTCTGGGTTTTGTT –3’) foram desenhados com base na seqüência do gene do receptor da 
leptina disponível no GenBank (AF222783) correspondendo a região intrônica entre os exons 8 e 9. O 
polimorfismo estudado foi descrito por Ninov et al. (2005), onde ocorreu a troca da base C pela base T 
na posição 352 da seqüência depositada no GenBank  (AF222783). A genotipagem foi realizada de 
acordo com o padrão de polimorfismos obtidos nos eletroferogramas, com o auxílio dos programas 
Phred, Phrap e Consed. Primeiramente foram genotipados os indivíduos da geração parental e F1 para 
selecionar as famílias informativas, ou seja, aquelas com indivíduos parentais geneticamente distintos, o 
que permite seguir a segregação dos alelos para o loco em cada família. Para a genotipagem da geração 
F2, foram selecionadas quatro famílias informativas para o loco C352T. A associação do polimorfismo 
com as características fenotípicas foi obtida utilizando-se um modelo linear que incluiu os efeitos fixos 
de família de mãe, sexo, incubação, genótipo e a interação sexo e genótipo. Os efeitos aditivos e de 
dominância foram estimados através de contrastes linear e quadrático, respectivamente. A análise foi 
realizada usando-se o procedimento GLM do SAS (2002), assumindo-se P<0,05 como associação 
significativa. 
 

Resultados e Discussão 
Nos 247 animais estudados, foram encontrados os três genótipos esperados: dois homozigotos, 

CC e TT, e um heterozigoto CT, com a freqüência de 23,48 %, 27,13% e 49,39% respectivamente. O 
efeito de incubação foi significativo para a maioria das características avaliadas, exceto para Rpulmão. O 
efeito de família foi siginficativo para Rfígado e Rmoela. O efeito de sexo influenciou Rmoela enquanto 
que o efeito de genótipo influenciou Rfigado. A interação sexo e genótipo não influenciou 
significativamente nenhuma das características avaliadas, indicando que o efeito dos genótipos do SNP 
C352T sobre essas características não é dependente do sexo do animal. Portanto, os genótipos se 
expressam da mesma maneira nos dois sexos para essas características (Tabela 1).  

 
Tabela 1 Probabilidades obtidas na análise de variância para o teste de associação das características de 

rendimento de órgãos e comprimento de intestino e o SNP C352T (n=247).  
Característica Incubação Família Sexo Genótipo Sexo x Genótipo 
Rcoração (%) <.0001 NS NS NS NS 
Rpulmão (%) NS NS NS NS NS 
Rfígado (%) <.0001 0.0530 NS 0.0102 NS 
Rmoela(%) <.0001 <.0001 0.0008 NS NS 
CI (cm) <.0001 0.0084 <.0001 NS NS 

Rcoração = rendimento de coração; Rpulmão = rendimento de pulmão; Rfígado = rendimento de fígado; 
Rmoela = rendimento de moela; CI = comprimento de intestino; NS = não significativo (P >0,05) 

 
O rendimento de fígado foi influenciado significativamente (P=0,01) pelo genótipo do SNP 

C352T. Animais com genótipo homozigoto CC tiveram o rendimento de fígado maior do que os 
genótipos CT e TT, sendo que neste loco houve efeito significativo de dominância (Tabela 2). O alelo C 
é proveniente da linhagem de postura, quando em homozigose está relacionado a um maior peso de 
fígado em relação ao peso vivo. O alelo T, proveniente da linhagem de corte, apresenta um efeito de 
dominância sobre o alelo C, visto que o heterozoigoto CT apresenta Rfígado inferior a CC. Uma possível 
explicação para isso é o fato de que a geração F2 estudada foi criada como frangos de corte, onde a ração 
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é fornecida a vontade e também os níveis de proteína e energia metabolizável na ração são maiores do 
que os normalmente requeridos para uma linhagem de postura. Consequentemente, estas aves apresentam 
maior peso de fígado em relação ao peso vivo. Wang et al. (2004) também estudaram o íntron 8, porém 
em linhagens de frangos de corte selecionados divergentemente para gordura abdominal a sete semanas 
de idade. Foram encontrados dois SNPs associados com peso de gordura abdominal, porcentagem de 
gordura abdominal e peso de fígado.  

 
Tabela 2 - Médias estimadas dos genótipos para rendimento de fígado. 
Característica  Genótipos 
  CC CT TT 
Rendimento de Fígado  2.89 ± 0.046 2.74 ± 0.034 2.78 ± 0.042 
   
Contrastes   
 Prob t  
Dominância 0.0139 0.099±0.040 
 

O estudo do gene do receptor da leptina em animais domésticos tem crescido nos últimos anos 
com o objetivo de identificar polimorfismos que sejam associados a características relacionadas à 
gordura. No presente trabalho, o polimorfismo foi associado ao rendimento de fígado e esta associação 
pode ser atribuída ao metabolismo lipídico das aves, onde o fígado é o principal órgão de lipogênese. Na 
geração F2 estudada, animais com o alelo C apresentaram rendimento de fígado maior do que animais 
com o alelo T, isso pode ser associado ao metabolismo do excesso de nutrientes uma vez que o alelo C 
esta presente na linha de postura que possui menor exigência. Por ocorrer em região de íntron, esse SNP 
pode não estar envolvido diretamente com a característica associada, mas pode estar ligado a outra 
mutação localizada na região regulatória do gene do receptor da leptina ou próxima a ele. No futuro 
outros polimorfismos deverão ser explorados em regiões codificadoras deste gene, e a validação desta 
associação devera ser realizada em outras linhagens ou populações. 
 

Conclusões 
Foi identificada a associação do SNP C352T com o rendimento de fígado. Animais com o alelo C da 
linhagem de postura apresentaram rendimento de fígado maior do que animais com o alelo T da 
linhagem de corte. A validação do SNP estudado deverá ser realizada em diferentes linhagens e 
populações, com o intuito de validar a associação deste polimorfismo com rendimento de fígado. 
 

Literatura citada 
FRIEDMANN, J.M.; HALAAS, J.L. Leptin and the regulation of body weight in mammals. Nature, v. 

395, p.763-770, 1998. 
BENOMAR, Y., RIDEAU, N., CROCHET, S. et al. Leptin fully suppresses acethylcholine-induced 

insulin secretion and is reversed by tolbutamide in isolated perfused chicken pancreas. Hormone 
and Metabolic Research. v. 35 n. 2 p. 81-5, 2003. 

NINOV, K; LEDUR, MC; BERTOL TM. et al. Investigação de polimorfismos no gene receptor da 
leptina entre duas linhagens de aves (Gallus gallus). In CONGRESSO BRASILEIRO DE 
GENÉTICA, 51., 2005, Águas de Lindóia. SP. Resumos... Ribeirão Preto. Sociedade Brasileira de 
Genética, 2005.1 CD-ROM. 

SAS INSTIUTE INC, System for Microsoft Windows, Release 8.2, 2002. 
WANG, Y., LI, H. GU, Z.L. et al. [Correlation analysis between single nucleotide polymorphism of the 

leptin receptor intron 8 and fatness traits in chickens]. Yi Chuan Xue Bao, v. 31, n. 3, p.265, 2004. 
ZHANG, Y.; PROENÇA, R.; MAFFEI, M. Positional cloning of the mouse obese gene and its human 

homologue. Nature, v. 372, p.425-432, 1994. 
  
 


