
RESUMO 

 

Estudo do efeito de genes e proteínas do tipo priónico na susceptibilidade ao tremor 

epizoótico e na fertilidade de ovinos 

A relação estabelecida entre os polimorfismos do gene priónico (prnp) e a susceptibilidade ao tremor epizoótico 

determinou o desenvolvimento de programas de seleção, visando aumentar a resistência a esta doença no efetivo 

ovino de países da União Europeia. A fim de estudar as eventuais consequências indesejáveis por parte da 

seleção generalizada para o genótipo prnp ao nível da diversidade genética e das características reprodutivas dos 

ovinos, centrámos inicialmente o nosso trabalho no gene prnd, que codifica uma proteína do tipo priónico 

designada por Doppel. Este gene localiza-se na mesma região cromossómica do gene prnp, mas a sua expressão 

fisiológica ocorre maioritariamente no testículo, ao contrário do gene prnp cuja expressão apresenta maior 

afinidade para o sistema nervoso. De facto, a proteína Doppel apresenta características de neurotoxicidade 

quando a sua sobrexpressão é induzida no tecido nervoso. No nosso estudo, começámos por genotipar 460 

ovinos (207 fêmeas e 253 machos) de 8 raças (Bordaleira entre Douro e Minho, Churra Badana, C. Galega 

Mirandesa, C. Mondegueira, Merino da Beira-Baixa, M. Branco, Saloia e Serra da Estrela), ao nível dos genes 

prnp e prnd, estabelecendo posteriormente uma associação entre um polimorfismo no gene prnd (78G>A) e a 

susceptibilidade ao tremor epizoótico. Foi igualmente possível identificar uma associação entre os polimorfismos 

detetados no gene prnd e certos parâmetros reprodutivos dos ovinos. Posteriormente, quando adicionámos doses 

crescentes de proteína Doppel recombinante (rDpl) ao meio de capacitação de espermatozoides de carneiro 

verificámos uma melhoria na motilidade individual e vigor dos espermatozoides, assim como na sua capacidade 

de fertilização in vitro. Foi igualmente possível determinar por espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear 

(RMN) a estrutura tridimensional da região N-terminal (1-30) da proteína Doppel ovina (OvDpl), permitindo 

caracterizar melhor uma região que abarca o referido polimorfismo e a sequência integral do péptido de sinal desta 

proteína. Esta nova estrutura foi posteriormente utilizada em estudos bioinformáticos de docking com o domínio M 

da proteína de reconhecimento do sinal (SPR54M). Simultaneamente, fazendo uso das propriedades de 

chaperone da proteína SUMO, foi possível expressar a proteína Dpl ovina na forma solúvel. Finalmente foi 

desenvolvido um novo anticorpo policlonal demonstrando pela primeira vez que o gene prnt é um gene funcional, 

tendo sido possível identificar através de técnicas de imunofluorescência e imunohistoquímica, o padrão de 

localização da proteína Prt ovina em células germinativas no decurso da espermatogênese, e em 

espermatozoides ejaculados. De forma a complementar os dados obtidos foi realizado o bloqueio da Prt ovina 

durante a fertilização in vitro, sendo assim possível obter indicadores que apontam para um papel de relevo por 

parte desta proteína ao nível da fase inicial da fertilização (eventualmente ao nível da ligação dos 

espermatozoides à zona pelúcida), reafirmando assim a importância das proteínas do tipo priónico na fisiologia 

reprodutiva dos ovinos.  
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