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Definição da cor base

Introdução
Nos equinos, o tipo de pelagem, nomeadamente a cor, é
uma característica fenotípica particularmente interessante
sendo essencial para a sua identificação por resenho.
A pelagem apresenta numerosas particularidades nos
cavalos e para algumas raças, a cor da pelagem é uma
característica de essencial importância, quer pela
valorização económica, quer pela possibilidade de estar
associada a algumas doenças.

Objetivos

A cor da pelagem base é determinada pela relação da produção de
pigmentos de feomelanina (amarelo-vermelho) e eumelanina
(preto-castanho), controlada pelos genes MC1R e ASIP
responsáveis pela codificação dos locus de Extensão (E) e Agouti
(A), respetivamente. As três pelagens base são: preta, castanha e
lazão, podendo cada qual variar de tonalidades.
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Implementar um método de análise expedito para a
determinação do genótipo dos animais nos genes de cor
básica MC1R e ASIP, no gene de diluição (MATP) e no gene
STX17 associado ao fenótipo Grey (G).

Material e Métodos
A técnica foi testada em 20 amostras de ADN de cavalos
provenientes da ISAG (International Society for Animal
Genetics), para a realização do "2015-2016 Horse DNA
Typing Comparison Test”.
O método baseia-se nas técnicas de deteção de alterações
da sequência de ADN designadas por SNP’s (Single
Nucleotide Polymorphisms), que identificam o polimorfismo
genético e respetiva diferenciação dos animais

Muitas das variantes de cor derivam das cores básicas por efeito
de genes de diluição, tais como MATP ou gene Creme (Cr), ou por
influência de genes modificadores, como o gene “Grey” (G), com a
expressão da cor ruça.
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Resultados
Os resultados obtidos foram submetidos à ISAG e sujeitos a
avaliação por parte daquela entidade, por compatibilização
com os diversos laboratórios participantes no teste. Os
resultados foram 100% concordantes, o que permitiu verificar
o bom desempenho deste método analítico e a sua utilidade
para testes de rotina.

Conclusões
Atualmente estes testes moleculares são simples e
economicamente viáveis para o criador, podendo contribuir para
uma mais eficiente e precisa caracterização fenotípica,
permitindo o aconselhamento nas estratégias de acasalamento,
facilitando o resenho e a respetiva identificação mais fiável dos
animais.
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