
Introdução

O crescente campo da genômica ampliará nossa capacidade de estudar complexos problemas nutricionais importantes para as 
indústrias de alimentação animal e medicina veterinária, melhorando consideravelmente nossa capacidade de realizar testes 
genéticos em nossos animais, aumentando a natureza científica dos testes de palatabilidade, proporcionando opções de 
ingredientes singulares para os formuladores de alimentos para animais de companhia e ração animal e aperfeiçoando os testes de 
garantia de qualidade de ingredientes, pet food e ração animal.

Testes genéticos

O cão é a espécie domesticada mais antiga, tendo desempenhado várias funções para os humanos durante a história, inclusive 
o pastoreio de gado, a vigia de casas, o auxílio à caça por meio da visão e do faro, a caça de animais selvagens, a tração de trenós 
e a simples companhia (Sutter and Ostrander, 2004).

Embora registros arqueológicos sugiram que os cães foram domesticados pela primeira vez há aproximadamente 14.000 anos 
(Clutton-Brock, 1995), a maioria das raças se desenvolveu nos últimos 300 anos (Wayne and Ostrander, 1999). Assim, a maior parte 
das 400 raças que conhecemos atualmente é bem nova, sendo derivada de um pequeno número de cães “pais”. Apesar das práticas 
de criação terem gerado diversas características que identificam raças específicas, combinações genéticas limitadas também 
contribuíram para mais de 400 doenças genéticas caninas (Switonski et al., 2004).

De acordo com a American Kennel Club Canine Health Foundation, as 10 principais doenças que afetam cães de raça pura 
incluem câncer, epilepsia, displasia de quadril, doenças da tiróide, alergias, doenças cardíacas, doenças auto-imunes, cegueira e 
catarata (Sutter and Ostrander, 2004). Até o momento, tem-se conhecimento de mutações genéticas causadoras de 30 doenças 
caninas hereditárias, a maioria das quais tem as mesmas características clínicas e moleculares das formas humanas da doença 
(Switonski et al., 2004).

Antes da obtenção dos dados de sequenciamento genômico canino, o processo de identificação genética de doenças foi longo 
e árduo, exigindo extensas linhagens informativas e o teste de diversos genes candidatos. Agora que os dados de sequenciamento 
genômico canino encontram-se disponíveis em um banco de dados de domínio público, a pesquisa de associações genéticas à 
doenças se tornará mais rápida e eficiente. A estrutura do genoma canino permite que as técnicas de mapeamento sejam utilizadas 
de maneira eficaz na localização de genes que contribuem para doenças complexas (Sutter et al., 2004).

A sequência genômica canina de alta qualidade gerada recentemente a partir de um poodle (cobertura de 1,5X; Kirkness et al., 
2003) e um boxer padrão (cobertura de 7,8X; www.genome.ucsc.edu), juntamente com 600.000 polimorfismos de base única 
(SNPs) sendo alinhados atualmente (www.genome.gov/12511476), permite a realização de estudos eficazes da associação 
genômica canina. Embora os esforços para sequenciar e interpretar o genoma felino não estejam tão avançados quanto em relação 
aos cães, estudos semelhantes também podem ser realizados com gatos no futuro.

Na próxima década, os SNPs podem ser utilizados para identificar muitos dos genes responsáveis pelas mais de 450 doenças 
genéticas caninas e 250 felinas (www.angis.org.au/Databases/BIRX/omia). Enquanto os testes atuais visam detectar uma doença 
por vez, os “chips de SNP” que contêm todos os alvos genéticos em um único microarray são provavelmente a plataforma do futuro. 
Futuramente, clínicas veterinárias poderão oferecer aos proprietários a opção de utilizar chips de SNP para avaliar seus cães e 
gatos filhotes durante os primeiros exames de saúde.

A identificação de animais doentes ou portadores de doença pode ser utilizada no controle de doenças e na tomada de decisões 

esclarecidas quanto à criação de animais. Além da 
detecção de doenças monogênicas, os resultados também 
podem ser utilizados para estabelecer uma “pontuação de 
suscetibilidade à doença” com relação a doenças 
genéticas e metabólicas complexas. Com base na 
pontuação (genótipo), pode-se planejar uma dieta e 
estratégias de controle para reduzir a probabilidade de 
desenvolvimento de doenças.

Pesquisas de palatabilidade

Os testes de palatabilidade têm uma função 
importantíssima na indústria de alimentação animal. No 
entanto, nossos conhecimentos sobre a estrutura e a 
função dos receptores gustativos e olfativos são mínimos. 
Pesquisadores identificaram recentemente 971 genes 
receptores olfativos caninos, que se acredita constituir 
cerca de 80% do “subgenoma” dos receptores olfativos 
caninos (bip.weizmann.ac.il/HORDE/CORDE.html).

Pesquisas semelhantes concentraram-se nos 
receptores gustativos, tendo como meta de longo prazo o 
desenvolvimento de substâncias químicas que melhorem a 
palatabilidade. Por fim, o entendimento de como os 
sabores, odores e irritantes interagem e são integrados e 
interpretados nos sistemas cognitivos de alta ordem pode 
levar à predição de sabores e à produção de “sabores 
projetados” (Rawson, 2004). Além de aumentar a natureza 
científica do planejamento e teste de aromatizantes e 
dietas, as pesquisas sobre estrutura/ função podem 
futuramente levar à produção de aromatizantes destinados 
a grupos etários específicos (idosos) e/ou condições 
fisiológicas (ex., câncer, obesidade, anorexia).

Conclusão

As iniciativas de sequenciamento genômico canino e 
felino financiadas pelos National Institutes of Health (NIH) 
inauguraram a próxima era de pesquisas com animais de 
estimação. As informações sobre sequências genéticas e 
as ferramentas biológicas moleculares podem ser 
aplicadas diretamente à indústria de alimentação animal e 
à medicina veterinária.

Em breve, a herança genética poderá ser avaliada por 
perfis de SNP, resultando na detecção segura de doenças 
genéticas e no advento de dietas e estratégias de controle 
baseadas em genótipo. A engenharia genética pode criar 
sistemas vegetais com valor agregado que aumentem as 
opções de ingredientes para os formuladores de alimentos 
para animais de companhia e ração para animais. Técnicas 
moleculares também podem ter um papel crucial nos 
testes de garantia de qualidade e na pesquisa sobre a 
estrutura e função dos receptores gustativos e olfativos.

Por fim, modelos de pesquisa complexos, incluindo-se 
extensos conjuntos de dados genotípicos e fenotípicos, 
podem ser analisados usando-se softwares de 
bioinformática sofisticados, a fim de estudar de maneira 
eficaz doenças complexas, como obesidade, diabetes e 
doença inflamatória intestinal.
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