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EXPRESSÃO GÊNICA COMPARATIVA ENTRE AVES GENETICAMENTE 

DIVERGENTES PARA RESISTÊNCIA AO ESTRESSE TÉRMICO POR CALOR 

 

RESUMO 

 

A avicultura tem uma grande importância no agronegócio nacional já que o Brasil é o 

maior exportador de carne de frango do mundo. As linhagens de aves utilizadas nas 

criações são frutos de programas de melhoramento genético realizados por empresas 

estrangeiras. O maior problema dessa seleção genética é a capacidade de adaptação 

que essas aves não possuem, neste caso as linhagens são pouco resistentes às 

temperaturas elevadas. Já as espécies de aves caipiras introduzidas no Brasil, como 

por exemplo a raça Peloco e Caneluda, passaram por um processo de adaptação e 

possuem baixos índices produtivos. Caracterizando-se pela resistência, 

adaptabilidade e rusticidade que lhes permitem a sobrevivência e reprodução em 

diferentes ambientes, criadas com pouca exigência em manejo, estas raças de 

galinhas nativas encontram-se em número reduzido e sofrem risco de extinção, tendo 

a necessidade da realização de pesquisas para identificar seu potencial zootécnico e 

quem sabe, utilizá-las em cruzamentos com aves geneticamente melhoradas, visto 

que o estresse térmico é extremamente prejudicial às aves comerciais, já que a 

temperatura ambiental ideal de conforto para estas aves está entre 18°C a 28°C, 

temperaturas acima dessa faixa podem fazer com que o animal diminua o consumo 

de ração, diminuindo sua produtividade e a manutenção do material genético destas 

raças nativas. A RT-qPCR é uma das principais técnicas para verificar a expressão 

dos genes ligados ao estresse térmico, porém é necessária uma intensa padronização 

com os genes de referência e a normalização dos genes alvos. Objetivou-se com este 

trabalho analisar e comparar a expressão gênica relativa entre frangos nativos de 

raças caipiras (Peloco e Caneluda) e frangos de corte de linhagem comercial (Cobb 

500®) submetidas ao estresse térmico utilizando sequências dos genes das famílias 

dos Heat Shock Factor (HSF) e Heat Shock Protein (HSP) de Gallus gallus. Foram 

utilizadas 36 aves machos e fêmeas das raças nativas e de uma linhagem comercial 

que foram submetidas a ambientes de conforto (23°C) e de estresse térmico (39°C). 

Quatro ferramentas estatísticas foram utilizadas para a determinação do gene de 

referência mais estável (SLqPCR, NormFinder, BestKeeper e método do Ct 
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Comparativo), os genes considerados mais estáveis e que foram utilizados como 

normalizadores dos genes alvos foram MRPS27, RPL5 e MRPS30.  A expressão 

relativa dos genes alvos foi analisada através do método ΔΔCT pelo software SAS 

utilizando a macro %QPCR_MIXED. Os genes HSP70 e HSP90 foram altamente 

expressos nas aves de raça caipira enquanto que foram mediamente expressos nas 

aves de linhagem comercial no ambiente de estresse térmico. Os genes HSF1 e HSF3 

não foram diferentemente expressos entre os grupos genéticos e os ambientes. As 

aves de raça caipira mostraram-se mais resistentes ao estresse térmico enquanto que 

as de linhagem comercial se prostraram com menor tempo de exposição ao calor. 

 

Palavras-Chave: Peloco. Caneluda. Cobb 500®. Heat. HSP. HSF. RT-qPCR. 
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GENE EXPRESSION COMPARISON BETWEEN BIRDS GENETICALLY 

DIVERGENT FOR RESISTANCE TO HEAT STRESS 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The poultry industry has great significance in national agribusiness making Brazil the 

largest exporter in the world chicken meat. The chicken strains used in the creations 

are the result of breeding programs carried out by foreign companies. The biggest 

problem of this genetic selection is the ability to adapt to these birds do not have in this 

case the lines are less resistant to high temperatures. Already species of backyard 

chicken introduced in Brazil, such as Peloco and Caneluda, went through a process of 

adaptation and have low production rates. Characterized by resistance, adaptability 

and hardiness that allow their survival and reproduction in different environments, 

created with little demand in management, these breeds of native chickens are few in 

number and are at risk of extinction, and there need to perform research to identify 

their livestock potential and perhaps use them in breeding with genetically improved 

birds, whereas the heat stress is extremely detrimental to the broiler chickens, because 

the ideal environmental temperature of comfort for these chicken is between 18°C to 

28°C, temperatures above this range may cause decrease the animal feed intake, 

decreasing productivity and maintenance of these genetic material native races. The 

RT-qPCR is one of the main techniques to check the expression of genes related to 

heat stress, but an intense standardization with reference genes and target genes is 

required. The aim of this work was to analyze and compare the relative gene 

expression between backyard chicken (Peloco and Caneluda) and broilers chicken 

(Cobb 500®) under heat stress using gene sequences of the Heat Shock Factor 

families (HSF) and Heat Shock Protein (HSP) of Gallus gallus. We used 36 male and 

female birds native races and a commercial strain were subjected to comfort 

environment (23°C) and heat stress (39°C). Four statistical tools were used to 

determine the most stable reference gene (SLqPCR, NormFinder, BestKeeper and 

comparative Ct method), the genes considered more stable and were used as 

normalizer factor of target genes were MRPS27, and RPL5 MRPS30. The relative 
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expression of target genes was analyzed by ΔΔCT method by SAS software using the 

macro% QPCR_MIXED. The HSP70 and HSP90 genes were highly expressed in 

backyard chickens while were mildly expressed in broiler chicken of heat stress 

environment. The HSF1 and HSF3 genes were not expressed differently between 

genetic groups and environments. Backyard chicken were more resistant to heat stress 

while the broiler chicken fell with shorter heat exposure. 

 

 

Key words: Peloco. Caneluda. Cobb 500®. HSP. HSF. RT-qPCR. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 
 

 

A avicultura é uma das áreas mais produtivas da agroindústria mundial. Essa 

importância se dá pelo melhoramento genético de frangos de corte que tem sido 

desenvolvido durante anos e, também, pela nutrição, manejo, ambiência e sanidade 

no sistema de criação. Em frente ao desenvolvimento das características 

selecionadas para maior rendimento de carcaça, esses animais sofrem de uma 

deficiência de regulação de temperatura corporal e são muito sensíveis às grandes 

variações de temperaturas ambientais, tanto pelo calor, quanto pelo frio. 

Nas criações comerciais de frango são realizadas manobras para tentar 

controlar a temperatura ambiental e manter os animais em conforto térmico, como por 

exemplo a instalação de ventiladores, aspersores, cortinas e até aquecedores para os 

pintinhos. Estas ferramentas acabam gerando custos aos produtores podendo causar 

prejuízos financeiros. Além dos mecanismos externos, as aves possuem vias 

metabólicas que são ativadas quando estão sofrendo por estresse térmico, 

expressando genes específicos que tentam controlar a temperatura corporal, que no 

caso das aves comerciais muitas vezes não são eficientes. 

Entretanto, as aves caipiras que passaram por processo de seleção natural são 

mais eficientes em controlar a temperatura corporal, podendo permanecer em 

ambientes quentes e continuar se alimentando e reproduzindo normalmente, porém, 

são aves pouco produtivas.  As aves das raças Peloco e Caneluda são galinhas 

caipiras nativas que são criadas em pequenas propriedades no interior da Bahia e são 

originadas de cruzamentos aleatórios de raças orientais, mediterrâneas e europeias 

trazidas na época da colonização pelos portugueses. Essas duas raças são pouco 

utilizadas para produção de carne, porém é necessário que se conheça as 

características produtivas e genéticas delas para que sejam devidamente exploradas.  

Para se conhecer o perfil genético destas aves em relação ao estresse térmico 

é necessário que sejam realizadas análises da expressão de genes específicos e, 

assim, avaliar molecularmente a resistência comparando-as com os animais 

geneticamente melhorados. 

A técnica mais utilizada para realizar estas análises moleculares é a PCR 

quantitativa em Tempo Real (RT-qPCR) que monitora a expressão dos transcritos a 

partir de fluorescências que são convertidos em valores relativos. Esta técnica faz uso 
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da transcrição reversa do mRNA analisando transcritos do DNA complementar pela 

reação de polimerase em cadeia. A RT-qPCR é um método muito sensível e preciso, 

visto que é possível analisar transcritos de vários genes e tecidos ao mesmo tempo e 

com pouca quantidade de material genético, além de poder visualizar o resultado em 

tempo real. 

Além disso, a expressão dos genes de interesse deve ser normalizada 

utilizando genes de expressão estável afim de evitar viés da falta de padronização 

entre as análises, métodos de extração e concentração do mRNA, síntese de cDNA, 

equipamentos, entre outros. A normalização pode ser realizada utilizando genes que 

tem expressão constante no organismo (“housekeeping genes”) ou genes de 

referência (endógenos). 

Os programas de melhoramento genético sempre focaram em características 

quantitativas como ganho de peso diário, conversão alimentar entre outras, entretanto, 

algumas dessas características já se encontram no limiar fisiológico da espécie. Em 

razão disto, para tentar aumentar a eficiência no setor e a conservação do material 

genético de aves caipiras, pesquisas genéticas para identificar genes relacionados ao 

estresse térmico devem ser realizadas. 

  Desta forma, objetivou-se com este trabalho, avaliar e comparar a expressão 

gênica entre frangos nativos de raças caipiras (Peloco e Caneluda) e frangos de corte 

de linhagem comercial (Cobb 500®) submetidas ao estresse térmico utilizando genes 

das famílias dos Heat Shock Factor (HSF) e Heat Shock Protein (HSP) de Gallus 

gallus.  

 

 



18 

 

18 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1  Panorama da avicultura brasileira 

 

 

A produção de carne de frango no Brasil, em 2015, atingiu mais de 13 milhões 

de toneladas com um consumo de 43,25kg per capita/ano e desde 2010 é a carne 

mais consumida no país. Estes dados mantem o Brasil como maior exportador e 

segundo maior produtor mundial, atrás somente dos Estados Unidos, refletindo a 

importância do agronegócio do frango para a economia nacional (ABPA, 2016). 

As linhagens comerciais utilizadas no país são produtos da genética de aves 

melhoradas, altamente selecionadas para a máxima produção de carne e/ou ovos 

(MARIANTE et al., 2009). Porém, um dos maiores efeitos da seleção voltada para 

características produtivas é a diminuição da capacidade adaptativa das espécies. 

Assim, essas linhagens são pouco adaptadas às condições de clima quente, uma vez 

que são selecionadas em ambientes com controle total de temperatura e umidade 

(ALMEIDA, 2013). 

O frango de corte atingiu índices impressionantes com os avanços genéticos e 

nutricionais aplicados a esses animais. Com tais avanços, voltados para crescimento 

acelerado, máxima deposição muscular, melhor utilização de nutrientes e conversão 

alimentar eficiente, o metabolismo dessas aves ficou mais acelerado (LAGANÁ, 

2005). No entanto, sua termorregulação é deficiente para enfrentar condições de altas 

temperaturas e umidade, mostrando que os animais selecionados para alto 

desempenho não são tão adaptados aos ambientes de calor (CLASSEN, 2000). 

Na produção comercial de frango de corte são usadas linhagens compostas 

por várias raças puras com alto desempenho e melhoradas geneticamente. A 

linhagem comercial Cobb-500, segundo a empresa produtora (COBB BROILER, 

2013), é uma ave de ótima conversão alimentar, bom peso médio ao abate,  

excelentes cortes de peito e com moderado desenvolvimento de pernas.   

Já as aves introduzidas no Brasil na época da colonização sofreram um 

processo de adaptação e seleção natural por séculos e existem raças que surgiram 

de cruzamentos aleatórios e que ocorrem somente em determinado local 
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apresentando características únicas e são conhecidas como raças nativas, entretanto, 

possuem baixos índices produtivos por falta de controle zootécnico. Essas raças 

caracterizam-se pela resistência, adaptabilidade e rusticidade, que lhes permitem a 

sobrevivência e reprodução nos diversos ambientes, criadas tradicionalmente em 

instalações rústicas com pouca exigência em manejo reprodutivo, nutricional e 

sanitário (SAGRILO et al., 2003).  

As raças nativas, mesmo com índices de produção menores, mostram-se mais 

adaptadas aos diversos ambientes, e em especial ao tipo de criação de baixo 

investimento, onde as aves são criadas ao ar livre, com mínimo controle ambiental 

(ALMEIDA, 2013; SAGRILO et al., 2003). Embora ainda não existam estudos que 

comprovem a resistência das galinhas nativas ao estresse térmico, observa-se 

animais aparentemente mais rústicos e resistentes. 

A criação de galinhas caipiras está ligada à agricultura familiar e são criadas 

de forma extensiva sem controle zootécnico, manejo inadequado, instalações 

inadequadas resultando baixos indicies reprodutivos e produtivos quando comparado 

à criação de aves de linhagem comercial (SAGRILO et al., 2003). 

Na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Itapetinga 

encontram-se duas raças nativas de galinha denominadas “Peloco” e “Caneludo do 

Catolé” mais conhecida como Caneluda. Estas aves são criadas principalmente em 

sistema extensivo e apresentam pouca exigência em manejo e instalações (ALMEIDA, 

2013). 

A primeira raça apresenta ausência de penas por um longo período na fase de 

crescimento, motivo pelo qual também são conhecidas como “Pelado” em algumas 

localidades (Figura 1). A segunda raça são aves de grande porte e plumagem escura 

que variam entre cinza e vermelha (Figura 2), porém, ainda não existem informações 

sobre o potencial para a produção de carne e ovos dessas raças (ALMEIDA, 2013).  

Essas aves são criadas com mínimo de controle zootécnico por famílias que 

sobrevivem da agricultura familiar e para as quais são de extrema importância como 

fonte de renda.  
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Figura 1: Pinto da raça nativa de frango Peloco sem plumagem. 
 

 
Figura 2: Pintos da raça nativa de frango Caneludo do Catolé. 
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2.2  Estresse térmico 

 

 

O estresse é uma resposta fisiológica que desafia a estabilidade do indivíduo e 

“fator estressante”, a perturbação ambiental previsível ou imprevisível que 

desencadeia esta instabilidade (DANTZER et al., 2014). 

O estresse térmico pode causar grandes efeitos na produção e reprodução de 

animais (HANSEN, 2009). A faixa de temperatura corporal pode variar entre as 

espécies (HELDMAIER; ORTMANN; ELVERT, 2004) e a resistência diminui quando 

a temperatura corporal está acima deste intervalo podendo causar morte quando 

alguns graus excedem esses valores devido a interrupções na fluidez da membrana, 

as estruturas das proteínas e, em animais deficientes na transpiração ou com 

respiração ofegante há perda de fluidos e eletrólitos (HANSEN, 2009). 

As aves são animais extremamente sensíveis ao estresse térmico tanto por 

calor, quanto pelo frio (ABREU; ABREU, 2011). Em baixas temperaturas, a ave pode 

melhorar o ganho de peso às custas de uma elevada conversão alimentar 

(NASCIMENTO; SILVA, 2010),  já o estresse térmico por calor acarreta aumento no 

consumo de água e redução do consumo de ração. O animal deixa de se alimentar e 

consequentemente aumenta a perda de peso (NASCIMENTO; SILVA, 2010).  

As aves são animais homeotérmicos e a manutenção da temperatura corporal 

está em torno de 38 a 40°C (PROSSER; HEATH, 1991). A regulação da temperatura 

corporal é uma função de prioridade fisiológica e é eficiente através da combinação 

entre a produção e a perda de calor para o meio ambiente por condução, convecção, 

radiação e evaporação (HANSEN, 2009).  

A capacidade da homeostase pode minimizar os danos extracelulares (DE 

NADAL; AMMERER; POSAS, 2011) mudando a capacidade de transcrição dos genes 

na presença do estresse (CAUSTON et al., 2001; GASCH et al., 2000). Além disso, a 

expressão de genes nos primeiros minutos de exposição é fundamental para a 

resistência ao calor (CAPALDI et al., 2008; MILLER et al., 2011; NI et al., 2009). Dentre 

estes genes estão os Heat Shock Factor (HSF – Fatores de Choque Térmico) que 

lideram a indução da expressão gênica (GUERTIN et al., 2011; WEAKE; WORKMAN, 

2010) e as Heat Shock Protein (HSP – Proteínas de Choque Térmico) que estão entre 
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as principais defesas contra o estresse térmico (CAUSTON et al., 2001; GASCH et 

al., 2000). 

A expressão dos genes HSP70 e HSP90 pode ser detectada em níveis 

significativos em células não estressadas e aumentando sua abundância quando 

submetidas à estímulos de temperaturas (JOLLY; MORIMOTO, 2000; MORIMOTO et 

al., 1997). Esta expressão em células normais e estressadas requer a existência de 

processos complexos sobre o padrão de regulação (STEPHANOU; LATCHMAN, 

2011) e este processo é realizado desde cedo nas células embrionárias que já 

codificam transcritos destes genes (NEIDHARDT; VANBOGELEN; VAUGHN, 1984; 

WALSH et al., 1997). 

A expressão dos genes HSPs dependem da ativação de membros da família 

dos genes HSFs, que são fatores de transcrição vinculados ao Heat Shock Element 

(HSE), promotores que codificam as proteínas de choque térmico (AKERFELT; 

MORIMOTO; SISTONEN, 2010). Quatro tipos de HSFs são conhecidos (HSF1, HSF2, 

HSF3 e HSF4), porém, apenas HSF1 e HSF3 estão envolvidos na regulação dos 

HSPs em respostas ao estresse térmico, HSF1 em mamíferos e HSF3 em aves 

(AKERFELT; MORIMOTO; SISTONEN, 2010; FUJIMOTO; NAKAI, 2010). 

 

 

2.3 Estudo da expressão gênica 

 

 

Os genes codificam as proteínas e RNA regulatórios que vão determinar os 

transcritos que são sintetizados a todo momento. A expressão gênica é complexa e 

envolve grande número de proteínas que atuam em conjunto permitindo grande 

flexibilidade no controle da expressão gênica (O’CONNOR; ADAMS, 2010). 

Indivíduos de uma mesma espécie com características fenotípicas diferentes 

apresentam a expressão dos genes relacionados à essas características com um 

padrão distinto em função de seu genoma e a sua interação (ALMEIDA, 2007). 

Para analisar a resistência das aves ao estresse térmico é necessário que haja 

uma avaliação da expressão de genes específicos entre populações geneticamente 

divergentes para esta característica. Embora existam outras técnicas de análise de 

expressão gênica como Expressed sequence tag (EST) (ADAMS et al., 1991),  

Differential-Display Reverse Transcription-PCR ((LIANG; PARDEE, 1992), Serial 
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Analysis Of Gene Expression (SAGE) (VELCULESCU et al., 1995), a PCR quantitativa 

em Tempo Real (RT-qPCR) tem sido a técnica mais utilizada para avaliar expressão 

de transcritos, permitindo uma análise simultânea em diferentes tecidos sendo 

adequado para avaliar amostras com baixas concentrações de RNA, fazendo uso da 

transcrição reversa do mRNA, seguida da amplificação pela técnica da reação em 

cadeia da polimerase (PCR).  

Durante a amplificação, a quantidade de produto formado pode ser monitorada 

no decorrer da reação através da fluorescência de moléculas intercalantes de dupla-

fita de DNA. O sinal de fluorescência é proporcional à quantidade de produto e o 

número de ciclos necessários para a obtenção de uma quantidade particular de 

moléculas de DNA é registrado. Assumindo uma certa eficiência de amplificação, a 

qual é tipicamente relacionada à duplicação do número de moléculas por ciclo, é 

possível calcular o número original de moléculas da sequência amplificada presente 

na amostra (RUTLEDGE; CÔTÉ, 2003).  

 

 

2.4  Normalização da expressão gênica 

 

 

A quantificação do gene de interesse pela RT-qPCR requer a normalização dos 

dados com o nível de expressão gênica de genes de referência (GR) (LIVAK; 

SCHMITTGEN, 2001) para uma correta interpretação dos dados de expressão entre 

amostras. A padronização tem como princípio evitar as variações atribuídas as 

diferentes etapas do procedimento experimental tais como quantidade inicial e 

integridade do mRNA, eficiências diferentes na transcrição reversa do mRNA além de 

normalizar para variações introduzidas durante a pipetagem dos reagentes que 

podem introduzir viés nos resultados de expressão (BUSTIN, 2002).  

Para evitar viés, inclui-se um ou mais GR’s, cuja expressão seja estável nas 

mesmas condições experimentais para normalização da reação (BUSTIN et al., 2009; 

GUÉNIN et al., 2009). Geralmente são selecionados como normalizadores genes 

expressos que participam do metabolismo primário e manutenção da estrutura celular, 

como por exemplo, GAPDH (Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase), RPL5 

(ribosomal protein L5), BACTIN (β–actina), B2m (β-2-microglobulin), HPRT1 

(hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1) entre outros.  
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No entanto, diversos trabalhos vêm demonstrando que estes genes podem 

apresentar regulação da expressão gênica quando submetidos a diferentes condições 

experimentais, não sendo adequados como normalizadores da expressão em estudos 

de RT-qPCR (BRUNNER; YAKOVLEV; STRAUSS, 2004; CZECHOWSKI et al., 2005; 

EXPÓSITO-RODRÍGUEZ et al., 2008; GUTIERREZ et al., 2008). Além disso, alguns 

autores argumentam sobre a necessidade de uma determinação específica para a 

espécie em estudo, visto que um GR pode ser adequado para uma espécie e não sê-

lo para outra (BRUNNER; YAKOVLEV; STRAUSS, 2004; GUTIERREZ et al., 2008). 

Portanto, faz-se necessário avaliar experimentalmente a estabilidade da expressão 

antes do uso destes na análise de expressão gênica. 

 

 

2.5  Análise estatística de estabilidade dos genes de referência e de expressão 

relativa dos genes alvos 

 

 

A estabilidade dos GR’s pode ser medida por meio de ferramentas específicas. 

Dentre as mais utilizadas e bem sucedidas estão o geNorm (VANDESOMPELE et al., 

2002), NormFinder (ANDERSEN; JENSEN; ØRNTOFT, 2004), Bestkeeper (PFAFFL 

et al., 2004), Ct Comparativo (SILVER et al., 2006), SASqPCR (LING, 2012) e 

SLqPCR (KOHL, 2010).  

O geNorm é um algoritmo que foi implementado para Microsoft Excel e outras 

plataformas como SAS e R. Realiza análise par a par calculando automaticamente 

uma medida (M) de estabilidade de expressão para cada gene controle em um 

determinado grupo de amostras, quanto menor o valor de M, mais estável é o gene. 

Além disso, o software também indica um número de genes necessários para a 

normalização acurada dos dados. Seus autores recomendam a utilização de dois ou 

mais genes para a normalização.  

O NormFinder é, também, um algoritmo para o Microsoft Excel e R que fornece 

informações sobre a variabilidade intra e inter-grupos, com informações sobre o 

melhor controle endógeno, bem como melhor combinação de controles endógenos, 

além da análise de variância (ANDERSEN; JENSEN; ØRNTOFT, 2004). O software 

indica a expressão do gene mais estável por valores médios mais baixos de 
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estabilidade de expressão, identificando os vários genes de referência de acordo com 

os seus grupos de variação inter e intra-expressão, encontrando um único gene com 

expressão estável. Além disso, o desvio padrão acumulado funciona como um bom 

indicador do número ideal de genes de referência, que é atingido quando a adição de 

um gene adicional leva a uma redução insignificante na média das estimativas da 

variância de gene (ANDERSEN; JENSEN; ØRNTOFT, 2004; ANDRADE, 2010). 

O BestKeeper faz uma análise descritiva dos valores e das variabilidades de 

expressão dos genes de referência através do cálculo de cycle threshold (Ct) (WANG 

et al., 2012). De acordo com os desenvolvedores, o método de interpretação é através 

do Desvio Padrão ou do Coeficiente de Variação. Os genes que tiverem desvio padrão 

maior que 1,5 deve ser excluído das análises e considerados não estáveis (PFAFFL 

et al., 2004). 

O método de Ct Comparativo determina o gene mais estável através da 

comparação da expressão relativa dos pares de genes dentro de cada amostra dos 

tratamentos (SILVER et al., 2006; WONG; MEDRANO, 2005). Os genes de referência 

estáveis são os que permanecem com os valores de ΔCt constantes. 

O SLqPCR é um pacote de análise estatística para o software R (TEAM, 2015) 

e o SASqPCR é uma macro utilizada no software SAS® que utilizam o método 

estatístico do geNorm (VANDESOMPELE et al., 2002).  

Para analisar a expressão relativa dos genes de interesse, o método utilizado 

é o "Delta Delta CT" (2-ΔΔCT) (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001). Este método é usado para 

calcular as mudanças na expressão relativa proveniente de experimentos usando RT-

qPCR. As análises deste método são realizadas pela comparação direta entre o Ct do 

gene de interesse com o Ct do gene normalizador no tratamento controle e no 

tratamento analisado, como mostrado na equação: 2ΔΔCT = (CT, Gene Alvo - CT, Gene 

Normalizador)Tratamento - (CT, Gene Alvo - CT, Gene Normalizador)Controle (LIVAK; SCHMITTGEN, 

2001). 

Alguns softwares estão disponíveis gratuitamente para esta análise de 

expressão relativa, como REST 2009 e pyQPCR, além de pacotes para o ambiente 

estatístico R e para software SAS® que realizam as análises através do método ΔΔCT 

automaticamente extraindo os resultados normalizados da expressão relativa dos 

genes de interesse. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo Geral: 

 

 

Analisar e comparar a expressão gênica relativa entre frangos nativos de raças 

caipiras (Peloco e Caneluda) e frangos de corte de linhagem comercial (Cobb 500®) 

submetidas ao estresse térmico utilizando sequências dos genes das famílias dos 

Heat Shock Factor (HSF) e Heat Shock Protein (HSP) de Gallus gallus. 

 

 

3.2. Objetivos Específicos: 

 

 

3.2.1. Identificar genes de referência estáveis para a normalização da expressão 

relativa dos genes alvos em tecido muscular de aves sob efeito de estresse 

e conforto térmico;  

3.2.2. Identificar genes de referência estáveis para a normalização da expressão 

relativa dos genes alvos em tecido muscular de aves geneticamente 

divergentes; 

3.2.3. Identificar genes de referência estáveis para a normalização da expressão 

relativa dos genes alvos em tecido muscular de aves machos e fêmeas; 

3.2.4. Quantificar a expressão relativa dos genes alvos (HSF1, HSF3, HSP70 e 

HSP90) em tecido muscular do peito de aves submetidas ao estresse 

térmico por calor 

3.2.5. Comparar o nível de expressão de genes alvo nos tecidos de aves 

geneticamente divergentes submetidos aos ambientes de estresse e 

conforto térmico. 
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4. CAPITULO I 

 

 

 

 

 

 

 

INFLUÊNCIA DO ESTRESSE TÉRMICO, SEXO E GRUPOS GENÉTICOS SOBRE 
A ESTABILIDADE DOS GENES DE REFERÊNCIA EM TECIDO MUSCULAR DE 

FRANGOS  
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RESUMO 

 

 

A PCR em tempo real é uma importante técnica para avaliar expressão de genes de 

interesse, porém é necessário que haja a normalização dos genes de referência antes 

das análises de expressão relativa dos genes alvos. O melhor normalizador é aquele 

que permanece estável em todas as amostras em diferentes tratamentos. Objetivou-

se com este trabalho identificar genes de referência estáveis para a normalização de 

genes alvos em tecido muscular de três grupos de aves geneticamente divergentes 

(Peloco, Cobb 500® e Caneluda) sob influência ambiental (estresse térmico e 

conforto) e sexo. Dez genes de referência foram testados quanto a estabilidade de 

expressão em tecido muscular do peito (Pectoralis major) em frangos. As amostras 

foram obtidas de 36 frangos machos e fêmeas de duas raças caipiras (Caneluda e 

Peloco) e uma linhagem comercial (Cobb 500®) submetidos a dois ambientes 

(estresse por calor e conforto). A temperatura do estresse térmico foi de 39°C e de 

conforto, 23°C. A criação e estresse dos animais foram realizados no departamento 

de zootecnia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Itapetinga. 

Os dados de expressão foram analisados por quatro ferramentas estatísticas 

(SLqPCR, NormFinder, Bestkeeper e, CT Comparativo). De acordo com as 

ferramentas, a estabilidade dos genes se comporta de forma diferente em relação ao 

sexo, grupo genético e ambiente, porém, alguns genes permaneceram estáveis em 

todas as análises. Não houve diferença entre os genes mais estáveis no efeito de 

sexo, sendo o MRPS27 mais estável tanto para machos quanto para fêmeas. No geral 

o gene mais estável foi o MRPS27. Nos três grupos genéticos os genes mais estáveis 

foram RPL5, HMBS e EEF1 para Cobb, Peloco e Caneluda, respectivamente. Dentro 

do ambiente o gene mais estável foi HMBS para conforto e MRPS27 para estresse. 

BestKeeper e Ct Comparativo foram menos correlacionados (28%) e, SLqPCR e 

NormFinder foram mais correlacionados (98%). No ranking geral os genes MRPS27, 

RPL5 e MRPS30 foram considerados estáveis e podem ser usados como 

normalizadores da expressão relativa dos genes alvos.  

 

Palavras Chaves: RT-qPCR, Peloco, Caneluda, Cobb500, Calor, Genes Endógenos, 
SLqPCR, Genorm, Músculo. 
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INFLUENCE OF HEAT STRESS ON REFERENCE GENES STABILITY IN TISSUE 

MUSCLE CHICKENS GENETICALLY DIVERGENT 

 

ABSTRACT 

 

 

Real-time PCR is an important technique for assessing expression of interesting 

genes, but there must be normalizing reference gene prior to expression analysis on 

the target gene. The best normalizer is the which one remains stable in all samples 

from different treatments. The aim of this work was to identify stable reference genes 

for normalization of target genes in muscle tissue from three groups of genetically 

divergent birds (Peloco, Cobb 500® and Caneluda) under environmental influence 

(heat stress and comfort) and sex. Ten reference genes  were tested for stability in 

Pectoralis major muscle in chickens. The samples were obtained from 36 chickens 

males and females of two backyard chickens (Caneluda and Peloco) and a broiler 

(Cobb 500®) under two environments (heat stress and comfort). The temperature of 

heat stress was 39°C and comfort, 23°C. Raising chickens and stress were performed 

in the animal science department at Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 

campus Itapetinga. The expression data were analyzed by four statistical tools 

(SLqPCR, NormFinder, Bestkeeper and Comparative CT). According to the tools, the 

gene stability was differently in relation to sex, genetic group and environment, 

however, some genes remained stable in all analyzes. There was no difference 

between the most stable genes in sex effect, which MRPS27 was more stable for both 

males and females. In general, the more stable gene was MRPS27. In the three 

genetic groups the most stable genes were RPL5, HMBS and EEF1 to Cobb, Peloco 

and Caneluda respectively. Within the environment the most stable gene was HMBS 

for comfort and MRPS27 to stress. BestKeeper and Comparative Ct were less 

correlated (28%) and SLqPCR and NormFinder were most correlated (98%). In the 

overall ranking the MRPS27, RPL5 and MRPS30 were considered stable and can be 

used as normalizing the relative expression of target genes. 

 

Key Words: RT-qPCR, Peloco, Caneluda, Cobb500, Heat, Endogenous Genes, 

SLqPCR, Genorm, Muscle. 
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4.1. Introdução 

 

 

A PCR quantitativa em Tempo Real (RT-qPCR) tem sido utilizada como técnica 

confiável para quantificação da expressão gênica, visto que é mais sensível que a 

PCR convencional para análise de transcritos (BUSTIN et al., 2005; NOLAN; HANDS; 

BUSTIN, 2006). Por essa técnica, a quantificação gênica é expressa como o resultado 

da expressão de um gene de interesse (GA, gene alvo) subtraído da expressão de um 

gene normalizador (GR, gene de referência). Este tipo de quantificação pode ser muito 

eficaz, mas os resultados são fortemente dependentes da estabilidade do GR usado 

na normalização. Este procedimento visa minimizar variações técnicas que são 

inerentes da qualidade e da quantidade do RNA introduzidas durante o procedimento 

de extração, da transcrição reversa e, a eficiência da PCR (HUGGETT et al., 2005). 

Portanto, a normalização dos dados de expressão do GA é crucial para minimizar 

variações técnicas que podem confundir e influenciar os resultados de quantificação 

de expressão dos genes (BUSTIN, 2002). 

Por essa técnica, normalmente são usados GRs envolvidos em processos 

celulares básicos codificantes de proteína, tais como construção do citoesqueleto 

(actinas), glicólise (gliceraldeido 3-fosfato desidrogenase - GAPDH), dobramento de 

proteína (ciclofilina), síntese de subunidades ribossomais (rRNA) transporte de elétron 

e degradação de ubiquitina (Ubiquitina – UBC). Além disso, são utilizados RNA 

ribossomais, tais como 18S e 28S rRNA.  Contudo, um GR ideal deve ter nível de 

expressão estável sob várias condições experimentais tais como em diferentes 

estágios do desenvolvimento, tipos de tecidos e estimulo externo do ambiente (ex. 

estresse térmico e estresse calórico, desafio imunológico entre outros) (LEE et al., 

2002).  

A estabilidade dos GRs pode ser medida por meio de programas que fazem 

uso de ferramentas estatísticas, tais como as implementadas nos programas geNorm 

(VANDESOMPELE et al., 2002), NormFinder (ANDERSEN; JENSEN; ØRNTOFT, 

2004) e Bestkeeper (PFAFFL et al., 2004). Esses programas permitem analisar os 

dados de expressão obtidos pela técnica de RT-qPCR e tem como finalidade avaliar 

a estabilidade destes genes e indicar os mais adequados. O procedimento de 

normalização exige ainda eficiências de amplificação adequadas tanto dos genes de 
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referência, quanto dos genes alvos (NOLAN; HANDS; BUSTIN, 2006), portanto, é 

essencial a escolha apropriada dos GRs. Além disso, o uso de um único GR não tem 

sido recomendado, visto que pode causar uma normalização deficiente 

(VANDESOMPELE et al., 2002). Segundo estes autores, para uma quantificação da 

expressão genica com acurácia, devem-se usar múltiplos GRs. Recentemente, o uso 

de múltiplos GRs tem sido empregado e recomendado como uma abordagem 

adequada para a normalização de GA em aves (BAGÉS et al., 2015). 

Vários estudos têm indicado GR’s adequados em bovinos (LISOWSKI et al., 

2008), suínos (MARTÍNEZ-GINER et al., 2013), ovinos (ZANG et al., 2011), caprinos 

(NAJAFPANAH; SADEGHI; BAKHTIARIZADEH, 2013), equinos (KUNG et al., 2011)  

e peixes (YANG et al., 2013; ZHENG; SUN, 2011). Além disso, alguns trabalhos tem 

sido realizados visando identificar GR’s adequados em frangos (Gallus gallus) 

(BAGÉS et al., 2015; NASCIMENTO et al., 2015). Porém, até o momento não há 

trabalhos descritos na literatura que tenham avaliado GR’s adequados como 

normalizadores sob condições semelhantes (grupo genético, sexo e ambiente).  

Considerando o exposto acima, objetivou-se com este trabalho identificar 

genes de referência estáveis para a normalização de genes alvos em tecido muscular 

de três grupos de aves geneticamente divergentes (Peloco, Caneluda e Cobb 500®) 

sob influência ambiental (estresse térmico e conforto) e sexo.  

 

 

4.2. Material e métodos 

 

 

4.2.1. Animais e criação 

Neste trabalho foram utilizadas um total de 36 aves entre machos e fêmeas 

para realizar o experimento: 12 pintos caipiras da raça Peloco, 12 pintos caipiras da 

raça Caneluda e 12 pintos comerciais da linhagem Cobb 500®. 

As aves comerciais foram adquiridas uma semana após o nascimento das aves 

caipiras no setor de Avicultura da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB), Campus de Itapetinga e logo foram criadas sob as mesmas condições 

ambientais no período entre dois de novembro a dois de dezembro de 2015 sob 

temperatura média local de 26,5°C. A região de Itapetinga predomina clima semiárido 



36 

 

onde as temperaturas aumentam durante o dia e caem durante a noite. As dietas 

nutricionais seguiram as exigências da Tabelas Brasileiras para Aves e Suínos 

(ROSTAGNO; GOMES, 2011) e a alimentação foi realizada com ração produzida no 

setor de avicultura (Tabela 1). Todas as aves foram criadas em galpão aberto forrado 

com maravalha (raspas de madeira). Todo o experimento teve aprovação do Comitê 

de Ética no Uso de Animais – CEUA/UESB, Protocolo 109/2015. 

 

 

Tabela 1: Composição da ração inicial que foi usada para os pintainhos até os 30 dias de idade 
segundo ROSTAGNO; GOMES (2011) 

Milho 61,1% 

Farelo de soja  35,0% 

Fosfato bi cálcico  2,00% 

Calcário 1,10% 

NaCl  0,30% 

Suplemento vitamínico e mineral  0,40% 

Níveis nutricionais 

Pb 21,2% 

Em 2,89% 

Ca 1,01% 

P disponível 0,49% 

Sódio  1,63% 

Lisina  1,10% 

Met + cis  0,74% 

 

 

4.2.2. Estresse térmico 

 

 

O estresse térmico por calor foi realizado em dois momentos para que as aves 

tivessem as mesmas idades de abate (30 dias de vida). No primeiro momento, seis 

aves da raça Peloco e seis aves da raça Caneluda foram submetidas ao estresse 

térmico por calor sob temperatura média de 39,5ºC e umidade relativa ambiental de 

60% durante uma hora. No segundo momento, seis aves da linhagem Cobb 500® 

foram submetidas ao estresse térmico com as mesmas condições de temperatura e 
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umidade durante 30 minutos. Durante o período de estresse os animais tiveram 

acesso à água e comida à vontade.  

Durante o período de calor, as aves ficaram sob observação constante quanto 

às mudanças de comportamento, com o objetivo de evitar que os animais 

experimentais viessem a óbito por excesso de temperatura. O estresse térmico agudo 

foi determinado quando os animais, em sua maioria (+/- 90%), se mostraram 

prostrados (deitados com a face abdominal para baixo) e com frequência respiratória 

acelerada. Após o período de estresse térmico, todas as aves foram abatidas por 

deslocamento cervical. 

Todas as aves controles (seis aves de cada grupo genético) foram abatidas por 

deslocamento cervical no início do período da manhã (4h, horário local) para garantir 

temperatura de conforto térmico (23ºC). 

 

 

4.2.3. Coleta de tecidos, extração, quantificação e qualidade do RNA total  

 

 

Após o abate, fragmentos de tecido muscular do peito foram coletados em 

tubos criogênicos, identificados e armazenados em nitrogênio líquido. 

As amostras foram transportadas para o laboratório de Genética Veterinária da 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), separadas por grupo 

genético/ambiente e armazenadas em ultrafreezer (-80°C). 

A extração do RNA total foi realizada com kit comercial SV Total RNA Isolation 

System® (Promega Corporation, Madison, EUA) seguindo o protocolo do fabricante. 

A concentração e a qualidade do RNA foram verificadas por espectrofotometria no 

equipamento NanoDrop 2000 (Thermo Fisher Scientific Inc, Carlsbad, CA) nas 

absorbâncias de 230, 260 e 280nm. Também foi verificada a integridade do RNA pela 

eletroforese em gel de agarose 1% corado com brometo de etídio. 
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4.2.4. Transcrição reversa do mRNA 

 

 

A transcrição reversa do mRNA em cDNA foi realizada com o kit comercial 

GoScript TM reverse Transcription System (Promega Corporation, Madison, EUA). 

Dois microgramas de RNA total obtidos do músculo esquelético foram acrescidos de 

10µl de 10X RT buffer, 4µl de dNTP (10mM), 1µl de Oligodt (500µg/mL), 1µl de enzima 

transcriptase reversa (1u/µl), 1µl de inibidor de ribonuclease recombinante RNaseOUT 

(40u/µl) e quantidade de água ultrapura suficiente para 20µl. As amostras foram 

incubadas durante duas horas no termociclador. Após a transcrição reversa, foram 

adicionados água ultrapura em cada tubo até completar um volume final de 100µl e 

armazenados a -20°C. 

 

 

4.2.5. Seleção de genes de referência e otimização da RT-qPCR 

 

 

Sequências de dez genes de referência foram selecionados da literatura 

(NASCIMENTO et al., 2015) para análise da estabilidade de expressão a serem 

usados no estudo de RT-qPCR (Tabela 2).  

Para montar a curva padrão foi utilizado um pool do cDNA de todos os 

tratamentos para otimizar e calcular a eficiência da PCR. Esse pool foi então diluído 

para construir curvas padrão para otimização e os cálculos de eficiência na PCR. Para 

este estudo foram utilizadas três concentrações de cDNA (15, 45 e 135ng/µl) e três 

concentrações de primers (200, 400, 800 mM). 

As condições da reação de qPCR foram definidas com desnaturação inicial a 

95ºC durante dois minutos e 40 ciclos de desnaturação a 95ºC por 15 segundos. A 

temperatura de extensão foi padronizada individualmente para cada par de primer 

durante 60 segundos. Ao final da reação de amplificação foi incluído um passo 

adicional com elevação gradual de temperatura de 60ºC a 95ºC para obter a curva de 

dissociação. A amplificação de todos os genes foi realizada em duplicatas no Sistema 

Real Time PCR 7500 Fast (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) e, os resultados 

foram obtidos com o programa Sequence Detection Systems (V. 2.0.6) (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, EUA) que gerou o parâmetro ciclos threshold (Cts). Os 
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valores de Cts das duplicatas foram obtidos diretamente pelo programa acima citado 

e usados para calcular o Ct médio e o desvio-padrão. A eficiência da amplificação da 

PCR foi calculada para cada gene de referência usando a fórmula E = (10^(-1/coeficiente 

angular)-1)x100 (PFAFFL, 2001). Após a análise de eficiência, a temperatura de 

anelamento e concentração de primer mais adequadas foram empregadas nas 

reações de PCR. 
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Tabela 2: Descrição dos Genes de Referência de Gallus gallus e seus Primers específicos utilizados nas análises de RT-qPCR e parâmetros derivados das 
análises de RT-qPCR. Todos os primers foram desenhados por NASCIMENTO et al., (2015). 

GENE ID GENE SEQUÊNCIA (5'-3') DESCRIÇÃO 
TAMANHO 
(PB) 

ACTA1 ENSGALE00000120039 
F: CTCCGGCGATGGTGTGA 

Actin, Alpha 1, Skeletal Muscle 122 
R: CAGTCAGGATCTTCATCAGGTAGT 

ACTB M11100.1 
F: CACCCTGTCTGACTACAACATC 

Ubiquitin C 92 
R: ACAAGACTGCTGACAACAACTA 

HPRT1 AJ132697 
GCACTATGACTCTACCGACTATTG Hypoxanthine 

Phosphoribosyltransferase 1  
112 

CAGTTCTGGGTTGATGAGGTT 

LDHA ENSGALE00000067556 
F: CTA TGT GGC CTG GAA GAT CAG 

Lactate dehydrogenase A 124 
R: GCA GCT CAG AGG ATG GAT G 

EEF1 NM_204157.2 
F: GCCCGAAGTTCCTGAAATCT Eukaryotic translation elongation 

factor 1 alpha 2  
102 

R: AACGACCCAGAGGAGGATAA 

MRPS27 XM_424803 
F: GCTCCCAGCTCTATGGTTATG Mitochondrial ribosomal protein 

S27 
124 

R: ATCACCTGCAAGGCTCTATTT 

MRPS30 NM_204939.1 
F: CCTGAATCCCGAGGTTAACTATT Mitochondrial ribosomal protein 

S30 
107 

R: GAGGTGCGGCTTATCATCTATC 

RPL5 NM_204581.4 
F: AATATAACGCCTGATGGGATGG 

Ribosomal protein L5 99 
R: CTTGACTTCTCTCTTGGGTTTCT 

TFRC ENSGALE00000080099 
F: CTC CTT TGA GGC TGG TGA G 

Transferrin receptor (p90, CD71) 89 
R: CGT TCC ACA CTT TAT CCA AGA AG 

HMBS ENSGALE00000001922 
F: TGA CCT GGT AGT TCA CTC CTT 

Hydroxymethylbilane synthase 75 
R: TTG CAA ATA GCA CCA ATG GTA AAG 
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4.2.6. Pcr quantitativa em tempo real 

 

 

As reações de PCR quantitativa em tempo real foram realizadas utilizando o 

SYBR Green detection kit com GoTaq qPCR Master Mix (Promega, Madison, WI, 

EUA), utilizando primers especificos. A amplificação de todos os genes foi realizada 

em duplicatas no Sistema Real Time PCR 7500 Fast (Applied Biosystems, Foster City, 

CA, EUA) e os resultados foram obtidos com o programa Sequence Detection 

Systems (V. 2.0.6) (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) que gerou o parâmetro 

cicle threshold (Cts).  

Os valores Ct foram exportados para o Microsoft Excel para calcular o Ct médio, 

desvio padrão e a curva padrão para cada gene. Um controle negativo (Água 

ultrapura) também foi adicionado em cada ensaio. As condições da reação de RT-

qPCR foram: As condições da reação de qPCR foram definidas com desnaturação 

inicial a 95ºC durante dois minutos e 40 ciclos de desnaturação a 95ºC por 15 

segundos. A temperatura de extensão de 60 a 64°C durante um minuto foi ideal para 

todos os primers. Valores de Ct para poços de controle foram excluídos de análises 

posteriores, tais como os valores não detectados. 

 

 

4.2.7. Determinação da estabilidade da expressão de genes de referência 

 

 

Para preparar os arquivos de entrada de cada ferramenta foram utilizados os 

valores médios de Ct dos genes de referência de acordo com cada software. Para 

calcular a estabilidade dos genes de referência foram utilizadas quatro ferramentas 

distintas: SLqPCR (KOHL, 2010), NormFinder (ANDERSEN; JENSEN; ØRNTOFT, 

2004), Ct Comparativo (ΔCt) (SILVER et al., 2006) e, BestKeeper (Pfaffl et al. 2004). 

Todas as análises foram realizadas no ambiente estatístico R (TEAM, 2015), exceto 

o Bestkeeper, que foi analisado no Microsoft Excel. Cada análise foi realizada de 

acordo com as recomendações dos autores de cada ferramenta.  

O SLqPCR é um pacote de análise estatística para o software R (TEAM, 2015) 

que utiliza o método do VANDESOMPELE. Para realizar a análise de estabilidade é 

necessário  transformar valores de Ct em valores relativos (Q). Este método calcula 
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automaticamente uma medida (M) de estabilidade de expressão para cada gene 

controle em um determinado grupo de amostras e quanto menor o valor de M, mais 

estável, recomendando um par de GR como normalizador. 

O NormFinder é uma função para o ambiente estatístico R e fornece 

informações sobre a variabilidade intra e inter-grupo, com informações sobre o melhor 

controle endógeno (ANDERSEN; JENSEN; ØRNTOFT, 2004). A ferramenta indica a 

expressão do gene mais estável por valores médios mais baixos de estabilidade, 

identificando os vários genes de referência de acordo com os seus grupos de variação 

inter e intra-expressão, encontrando um único gene com expressão estável. 

O bestkeeper analisa as variabilidades de expressão dos genes de referência 

através do cálculo de cycle threshold (Ct) (WANG et al., 2012); CT comparativo, que 

calcula, matematicamente, as alterações na expressão de genes com uma diferença 

relativa entre uma amostra experimental e o normalizador (WONG; MEDRANO, 

2005).  

A interpretação dos dados pelo Bestkeeper é baseada no Std dev [±CP] que 

deve ser menor que 1, no Std dev [± X-Fold] menor que 2 e no Coeff. Of corr. [r] que 

deve ser o maior possível (PFAFFL et al., 2004) . O coeficiente de correlação (r) e o 

desvio padrão (SD) são os principais parâmetros para avaliar a expressão dos genes 

de referência e devem ser elevados e baixo, respectivamente (PFAFFL et al., 2004), 

além disso, os autores recomendam excluir os genes que tiverem SD acima de 1,5. 

Os autores do Bestkeeper não indicam a importância de cada mensuração, deixando 

a critério do pesquisador a decisão de escolher qual parâmetro usar. Baseado em 

estudos anteriores, foi decidido usar somente o SD para selecionar o GR mais estável. 

O método de Ct Comparativo (ΔCt) determina o gene mais estável através da 

comparação da expressão relativa dos pares de genes dentro de cada amostra dos 

tratamentos (SILVER et al., 2006). Os genes de referência estáveis são os que 

permanecem com os valores de ΔCt constantes em todas as amostras testadas. 

Para cada ferramenta foi obtido um ranking de estabilidade. 
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4.3. Resultados 

 

 

4.3.1. Eficiência e especificidade dos primers 

 

 

Para validar os genes de referência utilizados no estudo foi realizado o teste de 

eficiência para verificar as principais características dos primers antes da realização 

da RT-qPCR. A temperatura de anelamento dos primers variou entre 60 e 64°C e a 

eficiência de expressão dos GR variou entre 94% e 109% correspondendo à 

inclinação da reta entre -3,25 a -3,11. Os valores de coeficiente de determinação (R²) 

foram maiores que 0,99 (Tabela 3). A especificidade dos primers foi avaliada através 

da curva de dissociação a qual mostrou apenas um pico indicando que não foram 

detectados dímeros de primers e apresentando ótima performance (Figura 3). 

 

 

Tabela 3: Parâmetros dos primers específicos dos Genes de Referência para frangos obtidos a partir 
das análises de curva de Eficiência em RT-qPCR 

GENE TA (°C) [CDNA] [PRIMER] EFICIENCIA (%) R² SLOPE 

ACTA1 60 45ng/µl 800mM 101 0,999 -3,294 

ACTB 60 45ng/µl 800mM 105 0,999 -3,294 

HPRT1 60 45ng/µl 800mM 95 1 -3,445 

LDHA 60 45ng/µl 800mM 101 0,999 -3,289 

EEF1 62 45ng/µl 800mM 105 0,999 -3,202 

MRPS27 62 45ng/µl 800mM 105 0,998 -3,201 

MRPS30 62 45ng/µl 800mM 105 0,999 -3,207 

RPL5 62 45ng/µl 800mM 102 1,000 -3,284 

TFRC 62 45ng/µl 400mM 109 0,998 -3,118 

HMBS 64 45ng/µl 800mM 94 0,996 -3,254 
TA = Temperatura de anelamento; SLOPE = Inclinação da Reta; R² = Coeficiente de 
Determinação; [CDNA] = Concentração de cDNA; [PRIMER] = Concentração de primer 
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Figura 3: Curvas de regressão, amplificação e dissociação do teste de eficiência de 10 genes de 
referência de frangos provenientes das reações de RT-qPCR. Todas as curvas de dissociação mostram 
apenas um pico. 
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4.3.2.  Estatística descritiva dos genes de referência 

 

 

Dez genes de referência foram analisados através da técnica de RT-qPCR. 

Pode-se notar claramente que existe uma variabilidade de expressão através dos 

ciclos de quantificação nos 10 genes. A expressão desses genes foi agrupada em 

duas categorias (forte e moderada). Quatro genes (ACTA1, LDHA, EEF1, RPL5) 

apresentaram expressão de mRNAs forte, com valores de Ct variando entre 12 e 25 

ciclos e, seis genes (ACTB, HPRT1, MRPS27, HMBS, MRPS30, TFRC) com 

expressão moderada variando entre 26 e 35 ciclos. É possível notar, também, um alto 

coeficiente de variação, ao qual, o valor mais baixo foi do gene MRPS27 (CV = 3,2%) 

e o mais alto ACTA1 (CV = 7,8%) (Tabela 4). 

 

 

Tabela 4: Estatística descritiva dos níveis de expressão dos genes de referência para frangos obtidos pelo 
BestKeeper (n=36) 

n=36 ACTA1 ACTB HPRT1 LDHA MRPS27 EEF1 HMBS MRPS30 RPL5 TFRC 

geo Mean [Cq] 14,94 22,84 25,25 17,28 25,54 21,42 24,85 26,87 19,71 28,67 

ar Mean [Cq] 15,02 22,89 25,27 17,34 25,56 21,45 24,87 26,89 19,73 28,74 

min [Cq] 12,23 20,31 23,21 14,83 23,09 19,23 21,28 24,27 17,89 25,5 

max [Cq] 21,54 27,18 27,97 22,38 28,91 24,09 26,7 29,88 22,66 35,8 

std dev [± Cq] 1,176 1,167 0,832 1,101 0,82 0,927 0,836 0,919 0,666 1,458 

CV [% Cq] 7,829 5,098 3,291 6,35 3,206 4,32 3,361 3,419 3,374 5,075 

coeff. of corr. [r] 0,819 0,796 0,865 0,815 0,786 0,727 0,365 0,821 0,794 0,664 

p-value 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,028 0,001 0,001 0,001 

Abreviações: Quantificação de ciclo; GM [Cq]: Média geométrica de Cq; AM [Cq]: Média aritmética de Cq; Min 
[Cq] e Max [Cq]: Valores de Cq threshold; SD[±Cq]: Desvio padrão de Cq; CV [%Cq]: Coeficiente de variação 
de níveis de Cq expressos em porcentagem; SD e CV estão indicados em negrito. 

 

 

4.3.3. Análise da estabilidade de expressão dos genes de referência 

 

 

Para que as análises de estabilidade pudessem contemplar todos os fatores, 

os dados foram divididos entre 4 grupos: Grupo geral (sem considerar as diferenças 
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entre os grupos genéticos, ambientes e sexo), Grupo genético (considerando as raças 

caipiras e a linhagem comercial), Ambiente (estresse agudo e conforto térmico) e, 

Sexo (machos e fêmeas). 

SLqPCR: De acordo com os dados desta ferramenta, os melhores genes de 

referência foram (Geral, MRPS27/MRPS30 M=0,34); (Grupo genético: (Peloco e 

Cobb500® (MRPS27/MRPS30 M=0,25; M=0,35), (Caneluda, HPRT1/HMBS M=0,36)); 

(Ambiente: (Estresse, MRPS27/MRPS30 M=0,40) e (Conforto, ACTA1/LDHA 

M=0,39)); (Sexo: (Macho e Fêmea, MRPS27/MRPS30 M=0,26; M=0,40)). O gene 

menos estável foi o TFRC para todos os grupos, exceto para Cobb que foi ACTA1 

(Tabela 5). 

 

 

Tabela 5: Ranking com os valores de estabilidade de cada tratamento (raça, ambiente e sexo) em frangos obtidos 
através do pacote SLqPCR e ranqueado pelo pacote RankAggreg 

Pacote SLqPCR 

GENES 
Geral 
(n=36) 

Peloco 
(n=12) 

Cobb 
(n=12) 

Canelud
a (n=12) 

Conforto 
(n=18) 

Estresse 
(n=18) 

Macho 
(n=18) 

Fêmea 
(n=18) 

Rank 
Geral 

ACTA1 1,05 (7) 0,50 (4) 1,54 (10) 0,59 (7) 0,39 (1) 1,13 (7) 1,4 (8) 0,58 (4) 6 

ACTB 1,14 (8) 0,65 (8) 1,13 (7) 0,76 (9) 0,55 (4) 1,24 (8) 1,51 (9) 0,66 (7) 9 

HPRT1 0,81 (5) 0,54 (6) 1,22 (8) 0,36 (2) 0,44 (3) 0,63 (4) 0,96 (5) 0,63 (6) 5 

LDHA 0,98 (6) 0,52 (5) 1,39 (9) 0,68 (8) 0,39 (2) 1,01 (6) 1,30 (7) 0,7 (8) 7 

MRPS27 0,34 (2) 0,25 (1) 0,35 (1) 0,47 (4) 0,92 (9) 0,40 (1) 0,26 (1) 0,40 (1) 1 

EEF1 0,66 (4) 0,58 (7) 0,73 (4) 0,42 (3) 0,78 (6) 0,81 (5) 0,73 (4) 0,60 (5) 4 

HMBS 1,21 (9) 0,93 (9) 0,91 (5) 0,36 (1) 0,61 (5) 1,38 (9) 1,14 (6) 0,81 (9) 8 

MRPS30 0,34 (1) 0,25 (2) 0,35 (2) 0,53 (6) 0,9 (8) 0,40 (2) 0,26 (2) 0,40 (2) 2 

RPL5 0,49 (3) 0,42 (3) 0,51 (3) 0,49 (5) 0,84 (7) 0,51 (3) 0,49 (3) 0,49 (3) 3 

TFRC 1,35 (10) 1,21 (10) 1,03 (6) 0,92 (10) 1,08 (10) 1,51 (10) 1,63 (10) 1,00 (10) 10 

 

 

NormFinder: O gene mais estável recomendado pelo NormFinder dentro de cada 

grupo foi: (Geral, RPL5 =0,43); (Grupo genético: (Peloco, LDHA=0,19), (Cobb500®, 

HMBS =0,22) e (Caneluda, EEF1 =0,15)); (Ambiente: (Estresse, MRPS27 =0,26) e 

(Conforto, HMBS =0,17)); (Sexo: (Macho, MRPS27 =0,17) e (Fêmea, MRPS30 =0,21)) 

(Tabela 6). 
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Tabela 6: Ranking com os valores de estabilidade de cada tratamento (raça, ambiente e sexo) em frangos obtidos 
através da ferramenta NormFinder e ranqueado pelo pacote RankAggreg 

Normfinder ( R ) 

GENE 
Geral 
(n=36) 

Peloco 
(n=12) 

Cobb 
(n=12) 

Canelud
a (n=12) 

Conforto 
(n=18) 

Estresse 
(n=18) 

Macho 
(n=18) 

Fêmea 
(n=18)  

Rank 
Geral 

ACTA1 0,61 (7) 0,25 (3) 0,83 (10) 0,27 (6) 0,26 (7) 0,66 (7) 0,26 (3) 0,48 (9) 7 

ACTB 0,60 (6) 0,58 (8) 0,53 (6) 0,38 (9) 0,20 (4) 0,74 (8) 0,45 (8) 0,27 (5) 8 

HPRT1 0,46 (2) 0,34 (5) 0,46 (4) 0,19 (2) 0,20 (3) 0,46 (4) 0,33 (7) 0,22 (4) 4 

LDHA 0,62 (8) 0,19 (1) 0,70 (9) 0,37 (8) 0,25 (6) 0,62 (6) 0,29 (4) 0,47 (8) 6 

MRPS27 0,49 (3) 0,36 (6) 0,45 (3) 0,21 (4) 0,29 (8) 0,26 (1) 0,17 (1) 0,22 (3) 1 

EEF1 0,49 (4) 0,47 (7) 0,6 (8) 0,15 (1) 0,23 (5) 0,54 (5) 0,30 (5) 0,28 (6) 5 

HMBS 0,70 (9) 1,15 (9) 0,22 (1) 0,20 (3) 0,17 (1) 0,90 (10) 0,55 (9) 0,38 (7) 9 

MRPS30 0,50 (5) 0,30 (4) 0,50 (5) 0,23 (5) 0,29 (9) 0,30 (2) 0,25 (2) 0,21 (1) 3 

RPL5 0,43 (1) 0,21 (2) 0,37 (2) 0,28 (7) 0,19 (2) 0,33 (3) 0,31 (6) 0,21 (2) 2 

TFRC 
1,00 (10) 1,15 (10) 0,56 (7) 0,6 (10) 

0,59 
(10) 

0,88 (9) 0,61 (10) 0,65 (10) 10 

 

 

BestKeeper: Os genes TFRC e ACTA1 obtiveram SD maior que 1,5 e foram excluídos 

das análises. O gene mais estável recomendado pelo BestKeeper dentro de cada 

grupo foi: (Geral, RPL5 SD=0,67); (Grupo genético: (Peloco, RPL5 SD=0,44), 

(Cobb500®, HMBS SD=0,48) e (Caneluda, RPL5 SD=0,37)); (Ambiente: (Estresse, 

RPL5 SD=0,54) e (Conforto, HMBS SD=0,63)); (Sexo: (Macho, RPL5 SD=0,69) e 

(Fêmea, MRPS27 SD=0,61)).  (Tabela 7). 

 

 

Tabela 7: Ranking com os valores de estabilidade de cada tratamento (raça, ambiente e sexo) em frangos obtidos 
através da ferramenta BestKeeper e ranqueado pelo pacote RankAggreg. 

BestKeeper (SD) 

GENE 
Geral 
(n=36) 

Peloco 
(n=12) 

Cobb 
(n=12) 

Caneluda 
(n=12) 

Conforto 
(n=18) 

Estresse 
(n=18) 

Macho 
(n=18) 

Fêmea 
(n=18)  

Rank 
Geral 

ACTA1 1,18 (9) 0,67 (6) 1,52 (10) 0,87 (8) 1,03 (8) 1,37 (9) 1,34 (8) 1,06 (9) 9 

ACTB 1,17 (8) 0,91 (8) 0,69 (2) 0,84 (7) 1,06 (9) 1,26 (7) 1,46 (9) 0,87 (7) 7 

HPRT1 0,83 (3) 0,48 (4) 1,05 (6) 0,54 (5) 0,80 (3) 0,91 (5) 0,94 (4) 0,73 (4) 4 

LDHA 1,10 (7) 0,66 (5) 1,39 (9) 1,01 (9) 0,91 (4) 1,35 (8) 1,21 (7) 0,99 (8) 8 
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MRPS27 0,82 (2) 0,44 (2) 1,06 (7) 0,50 (3) 0,98 (7) 0,65 (2) 0,87 (3) 0,61 (1) 2 

EEF1 0,93 (6) 0,80 (7) 0,84 (3) 0,47 (2) 0,97 (5) 0,89 (4) 1,04 (5) 0,86 (6) 6 

HMBS 0,84 (4) 1,40 (9) 0,48 (1) 0,52 (4) 0,63 (1) 1,04 (6) 0,84 (2) 0,79 (5) 3 

MRPS30 0,92 (5) 0,47 (3) 1,13 (8) 0,63 (6) 0,98 (6) 0,86 (3) 1,08 (6) 0,69 (3) 5 

RPL5 0,67 (1) 0,44 (1) 0,87 (4) 0,37 (1) 0,79 (2) 0,54 (1) 0,69 (1) 0,66 (2) 1 

TFRC 1,46 (10) 1,68 (10) 1,04 (5) 1,39 (10) 1,32 (10) 1,37 (10) 1,62 (10) 1,22 (10) 10 

Ct Comparativo (ΔCt): O gene mais estável que a análise do Ct Comparativo 

recomendou dentro de cada grupo foi: (Geral, ACTA1 SD=0,14); (Grupo genético: 

(Peloco, ACTA1 SD=0,16), (Cobb500®, MRPS27 SD=0,18) e (Caneluda, HMBS 

SD=0,14)); (Ambiente: (Estresse, ACTA1 SD=0,20) e (Conforto, MRPS27 SD=0,14)); 

(Sexo: (Macho, ACTA1 SD=0,10) e (Fêmea, MRPS27 SD=0,25)) (Tabela 8). 

 

 

Tabela 8: Ranking com os valores de estabilidade de cada tratamento (raça, ambiente e sexo) em frangos obtidos 
através da análise de Ct Comparativo (ΔCT) e ranqueado pelo pacote RankAggreg. 

Ct Comparativo (ΔCT) 

GENE 
Geral 
(n=36) 

Peloco 
(n=12) 

Cobb 
(n=12) 

Canelud
a (n=12) 

Conforto 
(n=18) 

Estresse 
(n=18) 

Macho 
(n=18) 

Fêmea 
(n=18)  

Rank 
Geral 

ACTA1 0,14 (1) 0,16 (1) 0,19 (4) 0,17 (6) 0,15 (3) 0,20 (1) 0,10 (1) 0,26 (5) 1 

ACTB 0,18 (7) 0,27 (8) 0,27 (8) 0,27 (9) 0,27 (9) 0,27 (8) 0,27 (9) 0,27 (6) 9 

HPRT1 0,15 (3) 0,19 (6) 0,19 (2) 0,16 (4) 0,14 (2) 0,22 (4) 0,11 (3) 0,26 (3) 4 

LDHA 0,16 (5) 0,17 (2) 0,20 (6) 0,20 (7) 0,15 (4) 0,25 (6) 0,11 (4) 0,31 (8) 6 

MRPS27 0,15 (2) 0,19 (7) 0,18 (1) 0,15 (3) 0,14 (1) 0,20 (2) 0,11 (2) 0,26 (4) 2 

EEF1 0,20 (8) 0,18 (3) 0,31 (10) 0,17 (5) 0,15 (6) 0,26 (7) 0,15 (6) 0,30 (7) 7 

HMBS 0,27 (10) 0,37 (9) 0,20 (5) 0,14 (1) 0,16 (8) 0,36 (10) 0,28 (10) 0,35 (10) 8 

MRPS30 0,16 (4) 0,19 (5) 0,20 (7) 0,15 (2) 0,15 (7) 0,21 (3) 0,12 (5) 0,25 (1) 3 

RPL5 0,16(6) 0,19 (4) 0,19 (3) 0,23 (8) 0,15 (5) 0,22 (5) 0,12 (6) 0,25 (2) 5 

TFRC 0,24 (9) 0,39 (10) 0,29 (9) 0,28 (10) 0,27 (10) 0,29 (9) 0,20 (8) 0,31 (9) 10 

 

4.3.4. Correlação de Spearman entre as ferramentas 

 

 

Análise de correlação de postos de Spearman foi utilizada com finalidade de 

verificar se há correlação entre as ferramentas, as quais foram comparadas entre si 

utilizando a ordenação geral dos genes de referência de cada programa. SLqPCR e 

NormFinder foram as duas ferramentas mais correlacionadas, com 95% de 

similaridade, enquanto que o Ct comparativo em comparação com Bestkeeper foram 
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os menos correlacionados, com apenas 28% de similaridade. Em relação a 

NormFinder e BestKeeper e, NormFinder e Ct comparativo houve correlação 

moderada, com 68% para ambas as combinações enquanto que SLqPCR e 

BestKeeper obteve correlação de 65% e, SLqPCR e Ct Comparativo a correlação foi 

moderada de 75% (Tabela 9).  

 

Tabela 9: Correlação de Spearman comparando todas as ferramentas considerando a ordenação média da 

estabilidade dos genes de referência 

  BestKeeper SLqPCR NormFinder Ct Comparativo 

BestKeeper 

 

1 
 

      

SLqPCR 
0,65 

1 

    

0,0425 

NormFinder 
0,68 0,95 

1 

  

0,0289 <,0001 

Ct Comparativo 
0,28 0,75 0,68 

1 0,425 0,0133 0,0289 

*O P-valor está descrito negrito. 
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4.3.5. Ranking geral dos genes de referência 

 

 

Para realizar o ranking geral foi utilizado o pacote RankAggreg (PIHUR; 

DATTA; DATTA, 2007) no ambiente estatístico R utilizando o algoritmo Monte Carlo, 

calculando a distância de Spearman. O pacote ordena os genes do mais estável para 

o menos estável, levando em consideração os valores de estabilidade e a frequência 

em que cada gene aparece de acordo com os algoritmos das ferramentas de análises 

de estabilidade (SLqPCR, NormFinder, BestKeeper e Ct Comparativo). O ranking 

geral dos GRs mais estáveis obtido pelo pacote encontra-se na Tabela 10. 

 

 

 

Tabela 10: Ranking geral dos genes de referência em frangos obtidos com as diferentes ferramentas (SLqPCR, 
NormFinder, Bestkeeper e Ct Comparativo) e ranqueado pelo pacote RankAggreg de acordo com os tratamentos 
(grupos genéticos, ambiente e sexo) em frangos. 

GERAL PELOCO COBB CANELUDA CONFORTO ESTRESSE MACHO FEMEA 
Overall 
Spearman 

 

MRPS27 RPL5 HMBS EEF1 HMBS MRPS27 MRPS27 MRPS27 MRPS27 1 

RPL5 MRPS30 RPL5 HMBS HPRT1 RPL5 MRPS30 MRPS30 RPL5 2 

MRPS30 MRPS27 MRPS27 HPRT1 LDHA MRPS30 RPL5 RPL5 MRPS30 3 

HPRT1 LDHA MRPS30 MRPS27 RPL5 HPRT1 HPRT1 HPRT1 HPRT1 4 

EEF1 ACTA1 HPRT1 MRPS30 ACTA1 EEF1 EEF1 ACTB EEF1 5 

ACTA1 HPRT1 ACTB RPL5 EEF1 LDHA ACTA1 EEF1 ACTA1 6 

LDHA EEF1 TFRC ACTA1 MRPS27 ACTA1 LDHA HMBS LDHA 7 

ACTB ACTB EEF1 LDHA MRPS30 ACTB HMBS ACTA1 ACTB 8 

HMBS HMBS LDHA ACTB ACTB TFRC ACTB LDHA HMBS 9 

TFRC TFRC ACTA1 TFRC TFRC HMBS TFRC TFRC TFRC 10 

 

 

Como não foi verificada diferenças entre os genes mais estáveis entre machos 

e fêmeas, foi realizado outra análise de ranking excluindo esses efeitos do modelo 

(Tabela 11). 
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Tabela 11: Ranking geral dos genes de referência em frangos obtidos com as diferentes ferramentas 
(SLqPCR, NormFinder, Bestkeeper e Ct Comparativo) e ranqueado pelo pacote RankAggreg de acordo 
com os tratamentos (grupos genéticos e ambiente) em frangos 

GERAL PELOCO COBB CANELUDA CONFORTO ESTRESSE 
Overall 
Spearman Ranking 

MRPS27 RPL5 HMBS EEF1 HMBS MRPS27 MRPS27 1 

RPL5 MRPS30 RPL5 HMBS HPRT1 RPL5 RPL5 2 

MRPS30 MRPS27 MRPS27 HPRT1 LDHA MRPS30 MRPS30 3 

HPRT1 LDHA MRPS30 MRPS27 RPL5 HPRT1 HPRT1 4 

EEF1 ACTA1 HPRT1 MRPS30 ACTA1 EEF1 EEF1 5 

ACTA1 HPRT1 ACTB RPL5 EEF1 LDHA ACTA1 6 

LDHA EEF1 TFRC ACTA1 MRPS27 ACTA1 LDHA 7 

ACTB ACTB EEF1 LDHA MRPS30 ACTB ACTB 8 

HMBS HMBS LDHA ACTB ACTB TFRC HMBS 9 

TFRC TFRC ACTA1 TFRC TFRC HMBS TFRC 10 

 

Após a retirada do efeito de sexo, os genes MRPS27, RPL5 e MRPS30 
permaneceram estáveis dentre todos os fatores. 
 

 

4.4. Discussão 

 

 

As análises de expressão gênica têm otimizado a seleção de características de 

interesse econômico dentro do melhoramento genético animal. A PCR em Tempo 

Real tem sido o método de escolha e recomendado para análises de GR visto que 

muitos estudos são realizados utilizando esta técnica em diferentes espécies, tecidos 

e, tratamentos (KUNG et al., 2011; LISOWSKI et al., 2008; MARTÍNEZ-GINER et al., 

2013; NAJAFPANAH; SADEGHI; BAKHTIARIZADEH, 2013; NASCIMENTO et al., 

2015; YANG et al., 2013; ZANG et al., 2011; ZINZOW-KRAMER; HORTON; MANEY, 

2014). 

Todos os primers analisados neste trabalho foram verificados valores 

recomendados de eficiência de amplificação variando entre 94 e 109% e os valores 

de R² estão acima de 0,99. A temperatura de anelamento entre 60 e 64°C foi eficaz 

para amplificação de todos os genes (Tabela 2). Esses valores de eficiência e 

temperaturas diferem dos que foram propostos por NASCIMENTO et al., (2015) que 

utilizaram os mesmos pares de primers em tecido muscular de G. gallus sob 
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tratamentos diferentes. Isso acontece devido às condições distintas no delineamento 

experimental, bem como o equipamento utilizado, ratificando a importância da 

realização do teste de eficiência para cada experimento.  

De acordo com os resultados mostrados neste estudo o gene MRPS27 foi 

ranqueado como mais estável sem levar em consideração os fatores (grupo genético, 

sexo e ambiente). Em contraste ao grupo geral, nas outras condições (Peloco, 

Caneluda, Cobb, Macho, Fêmea, estresse térmico, conforto térmico), o gene mais 

estável variou entre o RPL5 (Peloco), HMBS (Cobb e Estresse térmico) e, EEF1 

(Caneluda). Além do grupo geral, o gene MRPS27 foi ranqueado como mais estável 

nas condições de conforto térmico, machos e fêmeas.  

As ferramentas apresentaram baixa variação entre si considerando os GR mais 

estáveis, com exceção do Bestkeeper e Ct Comparativo onde foi encontrada maior 

discrepância, com 28% de correlação, contrariando os resultados obtidos por 

NASCIMENTO et al., (2015) que encontrou correlação maior entre essas duas 

ferramentas. Estas ferramentas utilizam o desvio padrão como parâmetro de 

estabilidade, porém, o Ct Comparativo faz uso de valores transformados pelo método 

de ΔCt e o Bestkeeper utiliza os valores reais de Ct (PFAFFL, 2001; SILVER et al., 

2006; VANDESOMPELE et al., 2002). As ferramentas mais correlacionadas foram o 

SLqPCR e o NormFinder, com 95%. Já era esperado uma alta correlação entre essas 

duas ferramentas, já que são as mais utilizadas para análise de estabilidade de genes 

de referência, além de ambas realizarem cálculos para mais específicos para para 

determinação de GR estáveis.  

Um fato interessante é que na maioria das ferramentas (SLqPCR, NormFinder 

e Bestkeeper) o gene ACTA1 ficou acima da sexta posição na ordenação geral, 

entretanto, nas análises de Ct Comparativo (ΔCt) este mesmo gene foi considerado o 

mais estável dentre todos os fatores analisados. O método de Ct comparativo utiliza 

a metodologia de VANDESOMPELE et al., (2002), porém, sem a mesma acurácia, 

apenas comparando os pares de genes (SILVER et al., 2006), o que pode explicar a 

variação observada na ordenação dos GR nesta ferramenta.  

Como existem variações entre raças, temperaturas e fisiologia entre machos e 

fêmeas, além das diferenças estatísticas dos algoritmos é esperado que aconteçam 

essas variações. Os genes MRPS27 e RPL5, permaneceram entre os mais estáveis 
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em todos os fatores, entretanto, em função da variação entre as condições 

experimentais, recomenda-se a utilização de um terceiro GR mais estável (MRPS30) 

como controle para a normalização dos genes alvos. Os genes MRPS27 e MRPS30 

codificam proteína de subunidade 28S e estão relacionados a death associated 

protein 3 (DAP3 – Morte Associada a Proteína 3), enquanto o gene RPL5 codifica uma 

pequena proteína que é componente de subunidade 60S e é responsável pelo 

transporte do rRNA  5S para o nucléolo (NCBI, 2016). 

Os resultados apresentados neste trabalho recomendam GR diferentes de 

NASCIMENTO et al., (2015) que indicaram os genes HMBS e HPRT1 como mais 

estáveis para serem usados como normalizadores em estudos de expressão gênica 

em frangos utilizando os mesmos pares de primer. Entretanto, concordando com 

NASCIMENTO et al., (2015), o resultados deste estudo mostraram que o gene TFRC 

permanece como o pior entre todos os genes testados em todas as categorias, exceto 

na raça Cobb e no ambiente de estresse térmico, portanto, não recomendado como 

normalizador. Estes resultados distintos se dão pela diferença entre os tratamentos e 

raças utilizadas, reafirmando a importância do estudo de análise de estabilidade antes 

de todo e qualquer experimento que objetiva analisar expressão de genes alvos em 

função de determinado tratamento. 

Muitos estudos de RT-qPCR tem procurado validar genes de referência em 

diferentes espécies e tratamentos tanto em animais, incluindo bovinos (LISOWSKI et 

al., 2008), suínos (MARTÍNEZ-GINER et al., 2013), ovinos (ZANG et al., 2011) 

caprinos (NAJAFPANAH; SADEGHI; BAKHTIARIZADEH, 2013), equinos (KUNG et 

al., 2011),  aves (BAGÉS et al., 2015; NASCIMENTO et al., 2015; OLIAS et al., 2014; 

ZINZOW-KRAMER; HORTON; MANEY, 2014)  e peixes (YANG et al., 2013; ZHENG; 

SUN, 2011), quanto em vegetais (MAFRA et al., 2012; ZHU et al., 2013). Até o 

momento não são conhecidos outros trabalhos que tenham analisado genes de 

referência sob as mesmas condições experimentais (ambientes de estresse térmico e 

conforto, diferentes grupos genéticos e sexo) em frangos. Estes resultados podem ser 

úteis para guiar pesquisas futuras sob condições experimentais semelhantes em G. 

gallus. A expressão gênica é o nível mais básico no qual o genótipo de um organismo 

origina o fenótipo - a manifestação física externa dessa informação. Alem disso, os 

genes de interesse podem apresentar um padrão de expressão específico sob 
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determinada condição experimental abrindo uma ampla gama de possibilidades para 

estudos funcionais que permitirão identificar genes de referência adequados para a 

normalização da expressão genica. 

 

 

 

 

4.5. Conclusão 

 

 

 Os resultados expostos acima indicam GR para efeitos de grupo genético 

(Peloco, Caneluda e Cobb 500®), de sexo e, de ambiente (estresse térmico e 

conforto). Para o efeito de grupo genético, os GR recomendados para Peloco são: 

RPL5, MRPS30 e MRPS27; para Cobb 500®: HMBS, RPL5 e MRPS27; para 

Caneluda: EEF1, HMBS e HPRT1; para efeito de ambiente os genes recomendados 

para conforto térmico são: HMBS, HPRT1 e LDHA; para estresse térmico: MRPS27, 

RPL5 e MRPS30; para efeito de sexo não houve diferença entre os genes mais 

estáveis entre machos e fêmeas e os genes recomendados são MRPS27, MRPS30 e 

RPL5 para ambos. 

 Os genes MRPS27 e RPL5 permaneceram estáveis entre todos os fatores 

analisados e podem ser recomendados para a normalização de dados de expressão 

gênica em diferentes grupos genéticos e sexo em frangos sob condições de estresse 

térmico. Além disso, é recomendado a inclusão de um terceiro gene, o MRPS30, para 

uma melhor normalização da expressão relativa em estudos de RT-qPCR em frangos. 
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5. CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRESSE TÉRMICO POR CALOR INDUZ EXPRESSÃO DOS GENES 

HSF E HSP EM AVES GENETICAMENTE DIVERGENTES 
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RESUMO 

 

 

Os frangos são animais sensíveis ao estresse térmico e isto pode diminuir seus 

índices de produção por afetar o consumo de ração e assim, a diminuição do peso. 

Os genes Heat Shock Factors (HSF) e Heat Shock Proteins (HSP) estão entre os 

principais mecanismos de defesa celular durante a exposição em ambientes quentes. 

Entretanto, os frangos caipiras adaptam-se a locais quentes e continuam se 

reproduzindo, porém, essas aves são poucos produtivas. Objetivou-se com este 

trabalho analisar a expressão dos genes HSF1, HSF3, HSP70 e HSP90 duas raças 

de frango caipira (Peloco e Caneluda) e uma linhagem de frango comercial (Cobb 

500®) afim de verificar a diferença da resistência destas aves ao estresse térmico por 

calor.  As aves foram submetidas ao estresse térmico por calor sob temperatura média 

de 39°C em um box aquecido por lâmpadas do tipo infravermelha a gás. No ambiente 

de estresse, os genes HSP70 e HSP90 expressaram mais nas aves caipiras do que 

nas aves comerciais. Em comparação entre as raças, houve diferença na expressão 

dos genes HSP70 e HSP90 entre as aves Caneluda e Cobb e entre Peloco e Cobb 

no ambiente de estresse e conforto. Não foram encontradas diferenças significativas 

na expressão dos genes HSF1 e HSF3 nas comparações entre as raças ou os 

ambientes 

 

Palavras-Chaves: RT-qPCR; HSF; HSP; Genes de Referência; Expressão Relativa 
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HEAT STRESS INDUCES EXPRESSION OF GENES HSF and HSP IN POULTRY 

GENETICALLY DIVERGENT 

 

ABSTRACT 

 

 

Chickens are animals susceptible to heat stress and this can decrease your production 

rates to affect feed intake and thus weight reduction. Heat Shock Factors (HSF) and 

Heat Shock Proteins (HSP) genes are among the main cellular defense mechanisms 

during the exhibition in hot environments. However, backyard chickens adapt to hot 

spots and continue reproducing themselves, however, these birds have lower 

production. The aim of this work was analyze the gene expression of HSF1, HSF3, 

HSP70 and HSP90 in two backyard chickens (Peloco and Caneluda) and a broiler 

chicken line (Cobb 500®) in order to check the difference of the resistance of these 

birds to heat stress. The birds were subjected to heat stress under average 

temperature of 39°C in a box heated by lamps infrared type gas. In the stress 

environment, HSP70 and HSP90 genes expressed more in backyard chickens than in 

broiler. In comparison between the races, there were differences in the expression of 

HSP70 and HSP90 genes between Caneluda and Cobb birds and between Peloco 

and Cobb in stress and comfort environment. No significant differences were found in 

the expression of HSF1 and HSF3 genes in comparisons between races or 

environments 

 

Key Words: RT-qPCR; HSF; HSP; Reference genes; Relative expression 
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5.1. Introdução 

 

 

A avicultura é um dos principais setores da agroindústria mundial produzindo 

milhares de toneladas de carne por ano. Entretanto, os ambientes com altas 

temperaturas podem causar impactos negativos na fisiologia e produção das aves, 

causando prejuízos econômicos (TEMIM et al., 2000; XIE et al., 2014). O frango de 

corte atingiu níveis altos de produção com o melhoramento genético, porém seu 

metabolismo ficou mais acelerado e sua termorregulação deficiente, não sendo bem 

adaptado aos ambientes quentes  (CLASSEN, 2000; LAGANÁ, 2005; MARIANTE et 

al., 2009).  

Por outro lado, as aves de raça caipira nativas são animais mais adaptados aos 

ambientes em que vivem, com rusticidade que lhes permitem a sobrevivência e 

reprodução constante. São mais resistentes às altas temperaturas e doenças, porém, 

possuem baixos índices produtivos pois não sofreram melhoramento genético e 

possuem baixo investimento na criação (ALMEIDA, 2013; SAGRILO et al., 2003). 

Alguns fatores atuam no mecanismo de defesa contra as altas temperaturas. A 

capacidade da homeostase pode minimizar os danos extracelulares (DE NADAL; 

AMMERER; POSAS, 2011) alterando a expressão dos genes na presença do estresse 

e voltando às condições basais após voltar às condições de conforto térmico 

(CAUSTON et al., 2001; GASCH et al., 2000). Um dos mecanismos de defesa é a 

ativação de mais de 500 genes nos primeiros dez minutos de exposição (CAPALDI et 

al., 2008; MILLER et al., 2011; NI et al., 2009). Dentre estes genes estão os Heat 

Shock Factor (HSF – Fatores de Choque Térmico) que lideram a indução da 

expressão gênica (GUERTIN et al., 2011; WEAKE; WORKMAN, 2010) e os Heat 

Shock Protein (HSP – Proteínas de Choque Térmico) que estão entre as principais 

defesas contra o estresse térmico (CAUSTON et al., 2001; GASCH et al., 2000). 

Os genes HSF1 e HSF3 são aves-específicos e são considerados os principais 

genes da família dos HSFs na resposta aos genes de choque térmico em aves. HSF1 

começa ativado em baixas temperaturas enquanto que HSF3 continua sendo ativado 
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em temperaturas mais altas e maior exposição (TANABE et al., 1997). Os genes 

HSP70 e HSP90 são os mais estudados da família dos HSPs e cada um tem funções 

distintas (XIE et al., 2014). O gene HSP70 se liga a novas proteínas sintetizadas 

prevenindo agregação e ajudando no enrolamento (HARTL, 2002; HARTL; HLODAN; 

LANGER, 1994), enquanto que o HSP90 interage com as proteínas nos estágios mais 

antigos do enrolamento, além de modificar a configuração dessas proteínas 

(WEGELE; MÜLLER; BUCHNER, 2004). 

Muitos estudos têm reportado genes relacionados ao estresse térmico em 

mamíferos (AHN; THIELE, 2003; SONNA et al., 2002), plantas (NAGAYA et al., 2010), 

peixes (YEH; HSU, 2002) e frangos de corte (FIGUEIREDO et al., 2007; LEI et al., 

2014), porém, até o momento não foi encontrado estudos que relacionam a resistência 

de aves caipiras ao estresse térmico, com a expressão dos genes HSF’s e HSP’s. 

Objetivou-se com este trabalho analisar a expressão dos genes HSF1, HSF3, HSP70 

e HSP90 em duas raças de frangos caipiras e uma linhagem de frango comercial afim 

de verificar a resistência destas aves ao estresse térmico por calor.   

 

  

5.2. Material e métodos 

 
 

5.2.1. Animais e criação 

 

 

Neste trabalho foram utilizadas um total de 36 aves entre machos e fêmeas 

para realizar o experimento: 12 pintos caipiras da raça Peloco, 12 pintos caipiras da 

raça Caneluda e 12 pintos comerciais da linhagem Cobb 500®. 

As aves comerciais foram adquiridas uma semana após o nascimento das aves 

caipiras no setor de Avicultura da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB), Campus de Itapetinga e logo foram criadas sob as mesmas condições 

ambientais no período entre dois de novembro a dois de dezembro de 2015 sob 

temperatura média local de 26,5°C. A região de Itapetinga predomina clima semiárido 
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onde as temperaturas aumentam durante o dia e caem durante a noite. As dietas 

nutricionais seguiram as exigências da Tabelas Brasileiras para Aves e Suínos 

(ROSTAGNO; GOMES, 2011) e a alimentação realizada com ração produzida no 

setor de avicultura (Tabela 12). Todas as aves foram criadas em galpões abertos e 

forrado com maravalha (raspas de madeira). Todo o experimento teve aprovação do 

Comitê de Ética no Uso de Animais – CEUA da UESB, Protocolo 109/2015. 

 

 

Tabela 12: Ração inicial que usamos para os pintainhos até os 30 dias de idade (ROSTAGNO; 
GOMES, 2011). 

Milho 61,1% 

Farelo de soja  35,0% 

Fosfato bi cálcico  2,00% 

Calcário 1,10% 

NaCl  0,30% 

Suplemento vitamínico e mineral  0,40% 

Níveis nutricionais 

Pb 21,2% 

Em 2,89% 

Ca 1,01% 

P disponível 0,49% 

Sódio  1,63% 

Lisina  1,10% 

Met + cis  0,74% 

 

 

5.2.2. Aquecedores 

 

 

Foi construído um box experimental medindo 1,5 metros de comprimento, 1 

metro de altura e 1 metro de largura (Figura 4). Para o aquecimento do box foram 

instalados dois aquecedores a gás com o objetivo de homogeneizar o calor por todo 

o ambiente interno (Figura 5). 
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Figura 4: Box experimental de aquecimento utilizado para a realização do estresse térmico nas aves. 
O box foi construído com madeira, e possui entradas e saídas de ar. 

 

 

 
Figura 5: Aquecedores a gás utilizados para o estresse térmico nos animais. Os aquecedores foram 
distribuídos de forma que o calor fosse homogêneo em todo ambiente do box térmico. 
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5.2.3. Estresse térmico 

O estresse térmico por calor foi realizado em dois momentos para que as aves 

tivessem as mesmas idades de abate (30 dias de vida). No primeiro momento, seis 

aves da raça Peloco e seis aves da raça Caneluda foram submetidas ao estresse 

térmico por calor sob temperatura média de 39,5ºC e umidade relativa ambiental de 

60% durante uma hora. No segundo momento, seis aves da linhagem Cobb 500® 

foram submetidas ao estresse térmico com as mesmas condições de temperatura e 

umidade durante 30 minutos. Durante o período de estresse os animais tiveram 

acesso à água e comida à vontade.  

Após o acendimento dos aquecedores, os animais ficaram sob observação 

constante quanto às mudanças de comportamento, com o objetivo de evitar que os 

animais experimentais viessem a óbito por excesso de temperatura. O estresse 

térmico agudo foi determinado quando os animais, em sua maioria (+/- 90%) se 

mostraram prostrados (deitados com a face abdominal para baixo) e com frequência 

respiratória acelerada. Após o período de estresse térmico, todas as aves foram 

abatidas. 

Todas as aves controles (seis aves de cada grupo genético) foram abatidas por 

deslocamento cervical no segundo momento do experimento às 4h da manhã (horário 

local) para garantir temperatura de conforto térmico (23ºC). 

 

 

5.2.4. Abate e coleta de tecidos 

 

 

Após o abate, fragmentos de tecido muscular do peito foram coletados em 

tubos criogênicos, identificados e armazenados em nitrogênio líquido. 

Logo após as coletas, as amostras foram transportadas para o laboratório de 

Genética Veterinária da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), separadas por 

raça/tratamento e armazenadas em ultrafreezer (-80Cº). 
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5.2.5. Extração, quantificação e qualidade do RNA total  

 

 

A extração do RNA total foi realizada com kit comercial SV Total RNA Isolation 

System® (Promega Corporation, Madison, EUA) seguindo o protocolo do fabricante. 

A concentração e a qualidade do RNA foram verificadas por espectrofotometria no 

equipamento NanoDrop 2000 (Thermo Fisher Scientific Inc, Carlsbad, CA, EUA) nas 

absorbâncias de 230, 260, 280nm. Também foi verificada a integridade do RNA pela 

presença das bandas correspondentes aos RNAs ribossomais 28S e 18S, após 

eletroforese de 1 µg de RNA em gel de agarose 1% corado com brometo de etídio. 

 

 

5.2.6. Transcrição reversa do mRNA 

 

 

A transcrição reversa do mRNA em cDNA foi realizada com o kit comercial 

GoScript TM reverse Transcription System (Promega Corporation, Madison, EUA). 

Dois microgramas de RNA total obtidos do músculo esquelético foram acrescidos de 

10µl de 10X RT buffer, 4µl de dNTP (10mM), 1µl de Oligodt (500µg/mL), 1µl de enzima 

transcriptase reversa (1u/µl), 1µl de inibidor de ribonuclease recombinante RNaseOUT 

(40u/µl) e quantidade de água ultrapura suficiente para 20µl. As amostras foram 

incubadas durante duas horas no termociclador Veriti Thermal Cycler (Thermo Fisher 

Scientific Inc, Carlsbad, CA, EUA). Após a transcrição reversa, foram adicionados 

água ultrapura em cada tubo até completar um volume final de 100µl e armazenados 

a -20°C. 

 

 

5.2.7. Seleção dos genes alvos e otimização da RT-qPCR 

Quatro genes alvos envolvidos na regulação do estresse térmico em frangos 

foram selecionados para serem avaliados nos diferentes grupos genéticos (Tabela 

13).  
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Tabela 13: Descrição dos genes de Gallus gallus relacionados ao estresse térmico e os genes de referência para frangos e seus primers específicos utilizados 
nas análises de RT-qPCR. Os primers dos genes HSF3, HSP70 e HSP90 foram desenhados por ALMEIDA, (2007). 

GENE DESCRIÇÃO SEQUÊNCIA (5'-3') FUNÇÃO 

HSF1* Heat shock factor protein 1 
F: TGTGGCTGATTCTTGGCTTT  

Resposta a choque térmico  
R: GAGGGAGACAGAGGGGTTTC 

HSF3 Heat shock factor protein 3  
F: CGGAAGATGGAAATGGAGAG  

Resposta a choque térmico  
R: TCAGGAAGCAGGAGAGGAGA 

HSP70 Heat shock protein 70kDa 
F: ATTCTTGCGTGGGTGTCTTC   

Resposta a choque térmico  
R: GATGGTGTTGGTGGGGTTC 

HSP90 Heat shock protein 90kDa 
F: TGAAACACTGAGGCAGAAGG  

Resposta a choque térmico  
R: AAAGCCAGAGGACAGGAGAG  

MRPS27** Mitochondrial ribosomal protein S27 
F: GCTCCCAGCTCTATGGTTATG 

Gene de Referência 
R: ATCACCTGCAAGGCTCTATTT 

RPL5** Ribosomal protein L5 
F: AATATAACGCCTGATGGGATGG 

Gene de Referência 
R: CTTGACTTCTCTCTTGGGTTTCT 

MRPS30** Mitochondrial ribosomal protein S30 
F: CCTGAATCCCGAGGTTAACTATT 

Gene de Referência 
R: GAGGTGCGGCTTATCATCTATC 

*Primer desenhado pelos autores deste trabalho; 
**Genes de Referência obtidos em estudos anteriores. 
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A curva padrão foi realizada utilizando um pool do cDNA de todos os 

tratamentos para otimizar e calcular a eficiência da PCR. Para este estudo foram 

utilizadas quatro concentrações de cDNA (5, 15, 45 e 135ng/µl) e duas concentrações 

de primers (400, 800 mM). 

As condições da reação de qPCR foram definidas com desnaturação inicial a 

95ºC durante dois minutos e 40 ciclos de desnaturação a 95ºC por 15 segundos. A 

temperatura de extensão foi padronizada individualmente para cada par de primer 

durante 60 segundos. Ao final da reação de amplificação foi incluído um passo 

adicional com elevação gradual de temperatura de 60ºC a 95ºC para obter a curva de 

dissociação. A amplificação de todos os genes foi realizada em duplicatas no Sistema 

Real Time PCR 7500 Fast (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) e os resultados 

foram obtidos com o programa Sequence Detection Systems (V. 2.0.6) (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, EUA) que gerou o parâmetro os ciclos threshold (Cts). 

Os valores de Cts das duplicatas foram obtidos diretamente pelo programa acima 

citado e usados para calcular o Ct médio e o desvio padrão. A eficiência da 

amplificação da PCR foi calculada para cada gene de referência usando a fórmula E 

= (10^(-1/coeficiente angular)-1)x100 (PFAFFL, 2001). 

 

 

5.2.8. PCR quantitativa em tempo real 

 

 

Após a determinação de todos os parâmetros dos primers, as reações de RT-

qPCR foram realizadas utilizando o SYBR Green detection kit com GoTaq qPCR 

Master Mix (Promega, Madison, WI, EUA), utilizando primers específicos. A 

amplificação de todos os genes foi realizada em duplicatas no Sistema Real Time PCR 

7500 Fast (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) e os resultados foram obtidos 

com o programa Sequence Detection Systems (V. 2.0.6) (Applied Biosystems, Foster 

City, CA, EUA) que gerou o parâmetro cicle threshold (Cts).  

Os valores Ct foram exportados para o Microsoft Excel para calcular a média, 

desvio padrão e a curva padrão para cada gene. Um controle negativo (água ultrapura) 

também foi adicionado em cada ensaio. As condições da reação de RT-qPCR foram 

definidas com desnaturação inicial a 95ºC durante dois minutos e 40 ciclos de 

desnaturação a 95ºC por 15 segundos. A temperatura de extensão de 60-64°C 
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durante um minuto. Os valores de Ct para os poços de controle negativos foram 

excluídos das análises posteriores, tais como os valores não detectados. 

 

 

5.2.9. Análise estatística dos genes alvos 

 

 

Para realizar as análises dos tratamentos foi utilizado a macro %QPCR_MIXED 

(STEIBEL et al., 2009) no software estatístico SAS® 9.0. Esta ferramenta realiza 

análises com modelos lineares mistos próprios de RT-qPCR. O programa faz a 

normalização dos dados utilizando a técnica de ΔΔCT (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001) 

gerando, assim, o Fold Change, que é o valor da expressão relativa entre o controle 

e o tratamento (FU et al., 2006).  

Para determinar se houve diferença entre os tratamentos, foram realizados 

contrastes entre os fatores comparando-os entre si. Dentro deste modelo estatístico, 

os efeitos de grupos genéticos (Caneluda, Cobb e Peloco) e ambiente (conforto e 

estresse térmico) foram considerados fixos e, o fator Genes foi considerado aleatório. 

Desta forma é possível testar as combinações lineares entre os níveis desses fatores 

(Conforto X Estresse); (Cobb X Caneluda, Caneluda X Peloco e Cobb X Peloco) e, 

também, a variabilidade existente entre os genes em cada tratamento/raça, além dos 

efeitos de interação.  Foram considerados diferentes os contrastes que obtiveram P-

valor menor que 0,05. 

 

 

5.3. Resultados 

 

 

5.3.1. Eficiência e especificidade dos primers 

 

 

Antes da realização da análise de expressão dos genes de interesse foi 

realizado o teste de eficiência onde foi determinado a temperatura de anelamento de 
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62°C para todos os primers. A eficiência de amplificação dos primers variou entre 93% 

e 105% correspondendo ao slope entre -3,49 a -3,20. Os valores de coeficiente de 

determinação (R²) foram maiores que 0,99 (Tabela 14). A especificidade dos primers 

foi avaliada através da curva de dissociação a qual mostrou apenas um pico indicando 

que não foi detectado dímeros de primers e apresentando ótima performance (Figura 

6). 

 

 

Tabela 14: Parâmetros dos primers específicos dos genes relacionados ao estresse térmico e genes 
de referência para frangos obtidos a partir das análises de curva de Eficiencia em RT-qPCR 

GENE TA (°C) [CDNA] [PRIMER] EFICIENCIA (%) R² SLOPE 

HSF1 62 45ng/µl 800mM 93 0,996 -3,494 

HSF3 62 45ng/µl 800mM 101 0,999 -3,300 

HSP70 62 45ng/µl 400mM 105 1 -3,199 

HSP90 62 45ng/µl 400mM 102 0,999 -3,266 

MRPS27 62 45ng/µl 800mM 105 0,998 -3,201 

RPL5 62 45ng/µl 800mM 102 0,999 -3,284 

MRPS30 62 45ng/µl 800mM 105 0,999 -3,207 

TA = Temperatura de Anelamento; SLOPE = Inclinação da Reta; R² = Coeficiente de Determinação; 
[CDNA] = Concentração de cDNA; [PRIMER] = Concentração de Primer  
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Figura 6: Curvas de regressão, amplificação e dissociação do teste de eficiência de 4 genes alvos 
(HSF1, HSF3, HSP70 e HSP90) de frangos provenientes das reações de RT-qPCR. Todas as curvas 
de dissociação mostram apenas um pico. 

 
 

 

5.3.2. Estatística descritiva dos genes alvos 

 

 

A estatística descritiva foi realizada utilizando a ferramenta BestKeeper 

(PFAFFL, 2001). É possível notar uma variabilidade de expressão através dos ciclos 

de quantificação nos quatro genes alvos, que foi agrupada em duas categorias (forte 

e moderada). Dois genes (HSP70 e HSP90) apresentaram expressão de mRNAs 
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forte, com valores de Ct variando entre 16 e 27 ciclos e, dois genes (HSF1 e HSF2) 

com expressão moderada variando entre 23 e 34 ciclos (Tabela 15). 

Tabela 15: Estatística descritiva e níveis de expressão dos genes alvos relacionados ao estresse 
térmico em frangos (n=36) 

n=36 HSF1 HSF3 HSP70 HSP90 

Geo Mean [CP] 29,15 26,12 20,97 20,26 

Ar Mean [CP] 29,19 26,16 21,16 20,33 

Min [CP] 26,49 23,39 16,47 17,86 

Max [CP] 33,92 30,25 26,35 24,96 

Std dev [± CP] 1,26 1,07 2,44 1,35 

Cv [% cp] 4,33 4,08 11,54 6,66 

Coeff. Of corr. [r] 0,746 0,319 0,251 0,177 
Abreviações: Quantificação de ciclo; GM [Cq]: Média geométrica de Cq; AM [Cq]: Média aritmética de 
Cq; Min [Cq] e Max [Cq]: Valores de Cq threshold; SD[±Cq]: Desvio padrão de Cq; CV [%Cq]: 
Coeficiente de variação de níveis de Cq expressos em porcentagem; SD e CV estão indicados em 
negrito. 

 

 

5.3.3. Expressão relativa dos genes alvos 

Com base nos resultados do capitulo I os genes MRPS27, RPL5 e MRPS30 

foram utilizados como normalizadores dos genes alvos. O fator de normalização foi 

realizado utilizando a média geométrica dos três genes de referência.  

Em comparação entre os ambientes (Estresse X Conforto), os genes HSF1 e 

HSF3 não foram diferentes significativamente entre os três grupos genéticos. Por 

outro lado, os genes HSP70 tiveram alta expressão relativa e foram estatisticamente 

diferentes dentro dos três grupos genéticos (Tabela16/Figura 7). 

 

Tabela 16: Análise de expressão relativa dos genes de interesse (HSF1, HSF3, HSP70 e HSP90) nos 
diferentes grupos genéticos de frango quando comparados os ambientes de conforto e estresse 

térmico. 

Gene 

Comparação entre tratamentos em diferentes raças 

Caneluda  Cobb  Peloco 

Conforto X Estresse   Conforto X Estresse  Conforto X Estresse 

FC p-value   FC p-value   FC p-value 

HSF1 1,415 0,231  -1,171 0,584  -1,044 0,882 

HSF3 1,030 0,896  -1,291 0,258  -1,350 0,185 

HSP70 15,710 <,0001  7,541 <,0001  22,673 <,0001 

HSP90 5,922 <,0001   4,915 <,0001   5,010 <,0001 
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Figura 7: Análise de expressão relativa dos genes de interesse (HSF1, HSF3, HSP70 e HSP90) nos 
diferentes grupos genéticos de frango quando comparados os ambientes de conforto e estresse 
térmico. *HSF: Heat Shock Factor; HSP: Heat Shock Protein 

 

 

Na análise dentro do estresse térmico, as comparações entre os grupos 

genéticos (Cobb X Caneluda; Caneluda X Peloco; Cobb X Peloco) não foram 

significativas para os genes HSF1, HSF3 e HSP70. Em contrapartida, o gene HSP90 

teve diferença na expressão relativa na raça Cobb, quando comparada com Caneluda 

e Peloco. Na comparação entre Caneluda X Peloco nenhum dos quatro genes 

mostrou diferença significativa na expressão relativa (Tabela 17/Figura 8). 

 

 

Tabela 17: Análise de expressão relativa dos genes de interesse (HSF1, HSF3, HSP70 e HSP90) 
comparando os diferentes grupos genéticos de frango dentro do ambiente de estresse térmico. 

Gene 

Comparação entre grupos genéticos sob estresse térmico 

Estresse  Estresse  Estresse 

Cobb X Caneluda  Caneluda X Peloco  Cobb X Peloco 

FC p-value   FC p-value   FC p-value 

HSF1 -1,001 0,997  1,506 0,157  1,505 0,159 

HSF3 1,022 0,924  1,439 0,108  1,471 0,089 

HSP70 1,513 0,256  -1,239 0,555  1,220 0,583 

HSP90 -2,140 0,0004   -1,030 0,887   -2,204 0,0003 
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Figura 8: Análise de expressão relativa dos genes de interesse (HSF1, HSF3, HSP70 e HSP90) 
comparando os diferentes grupos genéticos de frango dentro do ambiente de estresse térmico. *HSF: 
Heat Shock Factor; HSP: Heat Shock Protein 

 

 

As raças também foram comparadas dentro do conforto térmico. Apenas os 

genes HSP70 e HSP90 tiveram expressão relativa estatisticamente significativa 

quando comparou Cobb X Caneluda e Cobb X Peloco. Na comparação entre 

Caneluda X Peloco nenhum dos quatro genes mostrou diferença na expressão relativa 

(Tabela 18/Figura 9). 

 

 

Tabela 18: Análise de expressão relativa dos genes de interesse (HSF1, HSF3, HSP70 e HSP90) 
comparando os diferentes grupos genéticos de frango dentro do ambiente de conforto térmico.  

Gene 

Comparação entre os grupos genéticos sob conforto térmico 

Controle  Controle  Controle 

Cobb X Caneluda  Caneluda X Peloco  Cobb X Peloco 

FC p-value   FC p-value   FC p-value 

HSF1 1,65 0,08  1,02 0,94  1,69 0,07 

HSF3 1,36 0,18  1,04 0,88  1,41 0,13 

HSP70 3,15 0,002  1,16 0,68  3,67 0,0005 

HSP90 -1,78 0,007   -1,22 0,34   -2,16 0,0004 
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Figura 9: Análise de expressão relativa dos genes de interesse (HSF1, HSF3, HSP70 e HSP90) 
comparando os diferentes grupos genéticos de frango dentro do ambiente de conforto térmico. *HSF: 
Heat Shock Factor; HSP: Heat Shock Protein 

 

 

Quando se comparou os grupos genéticos em função dos genes, sem 

considerar ambientes foi possível notar que a linhagem comercial Cobb 500® teve 

expressão relativa diferente da raça nativa Peloco em todos os genes (Cobb X 

Peloco). Já quando a linhagem comercial Cobb 500® foi comparada com a raça 

Caneluda (Cobb X Caneluda), só houve diferença significativa nos genes HSP70. Na 

comparação entre Caneluda X Peloco nenhum dos quatro genes mostrou diferença 

significativa na expressão relativa (Tabela19/Figura 10). 

 

 

Gene 

Comparação entre as diferentes raças em função dos genes 

Cobb X Caneluda 
 

Caneluda X Peloco 
 

Cobb X Peloco 

FC p-value   FC p-value   FC p-value 

HSF1 1,285 0,220  1,240 0,293  1,594 0,0241 

HSF3 1,178 0,305  1,221 0,212  1,438 0,0246 

HSP70 2,183 0,0030  -1,032 0,903  2,116 0,0043 

HSP90 -1,950 <,0001   -1,119 0,437   -2,183 <,0001 
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Figura 10: Análise de expressão relativa dos genes de interesse (HSF1, HSF3, HSP70 e HSP90) 
comparando os diferentes grupos genéticos de frango em função dos genes, sem considerar os 
ambientes (conforto e estresse térmico). 

 

 

5.4. Discussão 

 

 

Altas temperaturas podem causar muitos danos à produção animal, 

especialmente na avicultura trazendo prejuízos financeiros. Além dos mecanismos 

tecnológicos que tentam amenizar o estresse térmico nas aves, existem fatores 

fisiológicos que fazem com que diminuam os efeitos do calor. De acordo com DE 

NADAL et, al., (2011) a exposição ao estresse térmico pode expressar os genes 

relacionados à sobrevivência e não expressar os genes menos essenciais. 

Resultando na rápida expressão dos fatores (HSF – Heat Shock Factor) e nas 

proteínas de choque térmico (HSP – Heat Shock Protein) (MORIMOTO, 1993; 

PARDUE; BALLINGER; HOGAN, 1992; PIRKKALA; NYKÄNEN; SISTONEN, 2001). 

Neste estudo, os genes HSF1 e HSF3 mostraram expressão relativa baixa em 

todos os tratamentos (estresse e conforto térmico), e teve diferença de expressão em 

Cobb quando comparado com Peloco. Esses genes não são bem expressos em 

estresse térmico agudo. O HSF1 é ativado em estresse térmico médio enquanto que 

o HSF3 é ativado em estresse térmico crônico (KAWAZOE et al., 1999; TANABE et 

al., 1997). Isso sugere que HSF3 pode ter um papel importante em períodos longos 

de estresse térmico em aves (PIRKKALA; NYKÄNEN; SISTONEN, 2001).  
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Alguns estudos em humanos (DING et al., 1987) e em plantas (HU; HU; HAN, 

2009; MITTAL et al., 2009; SWINDELL; HUEBNER; WEBER, 2007) têm apresentado 

que tos genes da família HSF podem ser estimulados por diferentes tipos de estresse. 

A resposta dos genes HSF’s durante o estresse térmico pode estar envolvida na 

expressão dos genes HSP’s (NAKAI; ISHIKAWA, 2001; XIE et al., 2014), porém, esse 

mecanismo ainda não é bem conhecido (XUE; SLAVOV; WISCHMEYER, 2012). 

HSF1 induz apenas o HSP70 (INOUYE et al., 2003) enquanto que o HSF3 estimula a 

expressão de todos os HSP’s em aves (TANABE et al., 1998). Além disso, 

PRAKASAM et al., (2013)  demonstraram que HSF3 também está envolvida na 

expressão da citocina pirogênica IL-6 durante o estresse térmico. 

As proteínas de choque térmico produzem respostas ao aumento de 

temperatura e são acionadas por alguns fatores além de calor, tais como infecção 

microbial, trauma tecidual e lesão genética (ALI; BANU, 1991). Os dados deste estudo 

mostram que os genes HSP70 e HSP90 tiveram diferença significativa na expressão 

relativa em todas as comparações, principalmente quando comparado à linhagem 

comercial Cobb, visto que é um animal mais sensível.  

Na comparação entre Conforto X Estresse, as raças caipiras Caneluda e 

Peloco tiveram alta expressão do gene HSP70 enquanto que a linhagem comercial 

Cobb teve expressão relativa média em ambiente de estresse térmico. Mesmo com 

alta expressão do gene HSP70, as raças comerciais mantiveram-se confortáveis 

durante o estresse térmico, enquanto que as aves da linhagem comercial exprimiram 

bastante desconforto, mostrando que os genes desempenharam seu papel de 

proteção, entretanto, as raças Caneluda e Peloco são mais resistentes ao calor. O 

gene HSP90 teve expressão média nos três grupos genéticos. Em ambientes de calor, 

a expressão do gene HSP70 desempenha melhor atuação nas funções celulares do 

que o HSP90 (ALI; BANU, 1991).  

Dentro do ambiente de conforto térmico as aves Cobb expressaram mais 

HSP70 e HSP90 do que as aves Caneluda e Peloco, porém a expressão desses 

genes foi baixa. Como as aves comerciais são melhoradas geneticamente para 

características de produção (MARIANTE et al., 2009), as características de 

manutenção são diminuídas e estes frangos não são adaptados às condições de clima 

quente (ALMEIDA, 2013). Dessa forma o ambiente de criação pode influenciar 
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bastante na expressão desses genes, visto que no ambiente de produção a 

temperatura foi alta e isso pode os estes genes podem ter sofrido adaptação nas aves 

caipiras. 

Em relação ao ambiente de estresse térmico, somente o gene HSP90 teve 

expressão significativa em Caneluda quando comparado à Cobb (p-valor = 0,0004) e, 

nas aves Peloco quando também comparado com as aves Cobb (p-valor = 0,0003). 

Quando comparado Caneluda X Peloco não houve diferença significativa na 

expressão desse gene. As aves Caneluda e Peloco, são animais criados em sistema 

extensivo, são mais adaptados ao ambiente de clima quente e conseguem se manter 

sob estresse térmico com maior facilidade do que as aves Cobb, portanto, essas aves 

caipiras são animais mais resistentes ao calor, mesmo numa temperatura maior do 

que a que estão habituadas. 

Na análise de expressão dos genes sem considerar os tratamentos, somente 

na comparação entre Cobb X Peloco houve diferença na expressão de todos os genes 

avaliados. Os genes HSF1, HSF3 e HSP70 foi mais expresso em Peloco enquanto 

que o gene HSP90 foi mais expresso em Cobb. Na comparação entre Caneluda X 

Cobb não houve diferença significativa na expressão dos genes HSF’s, entretanto, o 

gene HSP70 foi mais expresso em Caneluda e o gene HSP90 foi mais expresso em 

Cobb. 

Alguns estudos têm mostrado alterações de HSP’s em coração, fígado, rim, 

sangue e músculo em frangos de corte (LEI; YU; BAO, 2009; XIE et al., 2014; YU et 

al., 2008). Os resultados de expressão dos genes HSP70 e HSP90 apresentados 

nesse estudo estão de acordo com os encontrados por LEI et, al., (2009), XIE et al., 

(2014) e YU et al., (2008), entretanto, os genes HSF1 e HSF3 mostraram resultados 

diferentes dos que foram encontrados por XIE et al., (2014), que reportou alta 

expressão desses genes em frangos submetidos ao estresse térmico. Essa 

inconsistência de resultados pode ter sido em função do método de indução às altas 

temperaturas e do tempo de exposição dos animais. 

É importante que haja mais estudos utilizando esses grupos genéticos para 

construir um perfil molecular em relação ao estresse térmico, utilizando estes e outros 

genes da família dos HSF’s e HSP’s, além de genes que sejam direta e indiretamente 

relacionados ao estresse térmico em frangos. 



79 

 

 

 

5.5. Conclusão  

 

 

Diante do exposto pode-se afirmar que os genes HSP70 e HSP90 são 

altamente expressos em todos os grupos genéticos avaliados. Em função disso, a 

raças caipiras Peloco e Caneluda mostram-se bastante resistentes à alta temperatura. 

Os genes HSF1 e HSF3 não tiveram alta expressão nos grupos genéticos estudados 

e nos ambientes de conforto e estresse, já os genes HSP70 e HSP90 são altamente 

expressos em Peloco e Caneluda dentro do estresse térmico quando comparado à 

linhagem comercial Cobb 500®.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

O conhecimento sobre os genes de referência mais adequados para a 

normalização da expressão relativa dos genes relacionados ao estresse térmico, além 

do estudo da expressão gênica em aves são de fundamental importância para o 

melhoramento genético de frangos de corte, assim como os efeitos que podem ser 

causados aos animais em ambientes sob temperaturas altas.  

Os resultados mostraram que um gene de referência ideal pode variar de 

acordo com vários fatores, tais como tipos de amostras, ambientes, sexo, grupo 

genético, equipamento utilizado, tipos de protocolos para purificação de RNA e a 

pipetagem na realização da RT-qPCR. Com os resultados obtidos nesse trabalho 

pode-se recomendar os genes MRPS27, RPL5 e MRPS30 como normalizadores de 

genes alvos em frangos servindo como guias em delineamentos experimentais 

parecidos.  

Estes genes normalizadores foram ideais para normalizar os genes alvos 

relacionados ao estresse térmico e, então, montar um padrão de expressão nas 

diferentes raças analisadas submetidas ao calor. As raças caipiras mostraram-se mais 

resistentes que a linhagem comercial ao estresse térmico, porém os genes HSP70 e 

HSP90 foram mais expressos em raças caipiras. Isto mostra o quanto que o 

organismo dessas aves caipiras está adaptada aos ambientes de calor e, 

consequentemente, conseguem sobreviver com melhor qualidade de vida em locais 

quentes do que as aves de linhagem comercial.  

Diante disso recomenda-se mais estudos utilizando essas raças de frango 

caipiras visando o conhecimento de sua fisiologia e expressão gênica com genes 

relacionados ao estresse térmico e, também, com genes relacionados ao crescimento 

e ganho de peso. É recomendado a inclusão dessas aves em programas de 

melhoramento genético realizando cruzamentos com aves de linhagens comerciais 

afim de melhorar a produção e conservar o material genético das raças caipiras, 

evitando a perda e a extinção destas aves. 

 


