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Paint Horses aleatoriamente escolhidos, os quais,
junto com a primeira amostra – também retirada
ao acaso – de 351 cavalos da raça, somaram 431
animais (“400 & Counting”) regularmente registrados na APHA que tiveram seus genes testados
em laboratório aprovado por ela, formando assim
uma amostragem significante para um interessante estudo que fornece uma visão atual da genética
da pelagem dos Paint Horses nos Estados Unidos.
Aqui cabe uma primeira e interessante indagação: Um estudo similar a esse, se realizado aqui
no Brasil, que distribuição mostraria? Por exemplo: será que teríamos uma percentagem de Overos maior do que a dos Tobianos/Toveros, como
no resultado norte-americano mostrado à frente?
Provavelmente, não, pois sabemos que, em nosso
País, o número de Tobianos é muito maior do que
o dos Overos. Portanto, precisamos – a exemplo
dos americanos – tomar conhecimento de nossa
realidade, saindo do empirismo do simples fenótipo, e entrando na fase consciente do genótipo, a
qual a Ciência Genética já tornou possível!

Na recente edição de janeiro de 2018 da revista da APHA – American Paint Horse Association,
o Paint Horse Journal, pudemos desfrutar de um
interessantíssimo artigo de sua editora, Jessica
Hein, chamado “400 & Counting” (em tradução
livre: Além dos 400), o qual faz jus à chamada de
capa: Color Wonder (Maravilha das Cores), Pesquisa genética ajuda criadores de Paints produzir
vibrantes plantéis.
Permitam-me comentar aquele importante
artigo, tentando trazer, discutir e aplicar suas valiosas informações e novos conceitos à nossa realidade, na busca do crescimento, melhoramento e
manutenção futura da raça Paint Horse em nosso
País, em condições próximas às ideais, tanto hoje
como amanhã.
Jéssica começa apresentando um gráfico circular e a tabela de dados genéticos que foram
mostrados na Convenção 2017 da APHA, por
Samantha Brooks, Ph.D., do Laboratório de Genética da Universidade da Flórida. Para o artigo,
eles foram atualizados com a inclusão de 80 novos
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Como o conhecimento mais profundo da genômica dos Paint
Horses de nosso criatório pode, desde já, promover nossos animais,
gerando qualidade, beleza e ganho, além de perpetuar o que a raça
tem de mais característico: sua exótica e linda pelagem.
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Como essas novas informações podem ser usadas para melhorar a genética da raça?
O artigo passa a responder a esta questão, interpretando os dados da tabela com os nove genes-padrões de manchas brancas, geralmente encontrados na raça Paint Horse:
•
Tobiano/Tovero – [T]
•
Frame Overo* (Overo Emoldurado) – [O]
•
Splash White* 1, 2 ou 3 (Branco Espalhado) – [S]
•
Sabino 1 – [B]
•
Dominant White* (Branco Dominante) 5, 10 ou 20 – [W]
* Nota: manteremos estas três denominações em Inglês, por serem assim mais conhecidas e referidas.
Os cavalos foram classificados a partir de seus genótipos, podendo se apresentar com um ou mais
genes-padrões que determinam manchas brancas nos Paint Horses. Assim, as 26 combinações possíveis
de genes resultaram, em número e tipos: 8 Frame Overos, 8 Tobianos/Toveros, 7 Sabinos e 3 Whites, além
daqueles que não apresentaram nenhum gene-padrão para Paint: None – [N].
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Genotypes
N/N for all
O/N
O+any Splash
O+Sabino 1
O+Sabino 1+any W
O+any Splash+any W
O+any Splash+
W20/W20
O+W20
O+W20/W20
Any Splash
Sabino 1
Sabino 1+any W
Any 2 Splash alleles
Any Splash+Sabino 1
+any W
Any Splash+any W
Any Splash+W20/W20
TO/N
TO/TO
TO+O
TO+O+any W
TO+any Splash
TO+Sabino 1
TO+Sabino 1+
any Splash
TO+any W
W20 (heterozygous)
One W10
W20/W20

Esses distintos grupos foram denominados
pela pesquisadora de ´famílias´ genéticas, cujas
características de pelagem eram bastante semelhantes em seus fenótipos, como se observa na
última coluna da tabela.
Do total de 431 animais estudados, 173 apresentavam mais de um padrão de gene, podendo
ser homozigotos para o gene Tobiano, W20 ou
Splash White 1, ou heterozigotos, mostrando cópias de vários padrões de genes diferentes.
O gene W20, recentemente descoberto, é um
precursor do padrão branco e, por isso, ele é muito frequente, aparecendo em 177 dos 431 Paint
Horses estudados, ou seja, em 41% deles. Isoladamente, o gene W20 tem pouco efeito no fenótipo,
geralmente definindo apenas manchas brancas na
cara e no baixo calçado dos animais. Por outro
lado, a presença deste gene atua como ampliador do branco, funcionando como estimulador
dos outros genes-padrões em produzir manchas
brancas na pelagem. Dos 177 cavalos que apresentaram o W20, 65% apareceram em conjunto
com um outro gene-padrão diferente do Dominant White. Por exemplo, nos portadores apenas
do gene Frame Overo, o registro regular na APHA
(feito pelo fenótipo) foi de 80,9%, enquanto nos
portadores também do W20, além do Frame Overo, esta percentagem subiu para 96,8% – ou seja,
16% a mais. Samantha conclui em seu trabalho
que quanto maior o número de genes-padrões
presentes, maior a chance de o cavalo conseguir
o registro regular da APHA. Dentre os 178 animais que apresentaram dois ou mais genes-padrão
Paint determinantes de manchas brancas, somente seis foram definidos fenotipicamente como
Paints sólidos.
Torna-se óbvio que os conhecimentos acima
são de extrema aplicação prática no dia a dia do
criador de Paint Horses, pois a partir do estudo
genético de seus animais, ele poderá promover
cruzamentos mais conscientes, os quais, se bem
aplicados, vão resultar em animais cuja carga genética típica da raça estará cada vez mais presente,
criando potros nos quais as características exóticas das pelagens também estarão cada vez mais
evidentes, valorizando progressivamente o plantel... e perpetuando a raça naquilo que ela tem de
mais típico e valorizado: suas cores!
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Como foram formadas as ´famílias´ genéticas de pelagem?
Em seu vasto estudo, Samantha percebeu que os vários genes-padrões para manchas brancas, presentes em diferentes locais do genoma, poderiam ser agrupados naquilo que chamou de “famílias”, por
seguirem uma mesma tendência em suas interações. Ela cita, como exemplo, o fato do gene Tobiano ser
muito facilmente percebido no fenótipo, enquanto o gene Splash White geralmente se esconde atrás de
outros genes-padrões mais ‘fortes’ em suas expressividades fenotípicas. Assim, as ‘famílias de padrões’
propostas por Samantha se baseiam nas forças de expressão no fenótipo que determinam nossa maior
facilidade ou dificuldade em identificá-los nas pelagens nos animais. Com este conceito, ela definiu cinco
famílias-padrão: Frame Overo, Splash Sabino, Tobiano/Tovero, os Genes W e os ‘Nenhum’, estes últimos
não apresentando qualquer dos gene-padrão Paint.
Ela observou ainda que a família Frame Overo pode, além de seu gene próprio, apresentar outros
genes-padrões, mas os da família Splash Sabino podem apresentar apenas um de seu gene, porém nunca
apresentarão o gene Tobiano ou Frame Overo.
Já a família de genes W carrega apenas o Dominant White: W10 ou W20 (neste estudo, nenhum animal apresentou o gene W5), enquanto a família Tobiano/Tovero terá sempre pelo menos um gene Tobiano, associado a qualquer outro, que no caso de ser este um gene Frame Overo, o animal será agrupado a
esta família, como Tovero.
Samantha lembra que a divisão em cinco famílias é feita somente com base genotípica, enquanto para
o registro a classificação, feita pela observação visual humana – baseada no fenótipo –, admite apenas
quatro tipos: Tobiano, Overo, Tovero ou Sólido.
Desta amostragem norte-americana de 431 cavalos da raça, 30,4% apresentaram o gene Frame Overo,
29% o Tobiano, 14,6% um único gene Dominant White, 10,7% o Sabino 1 ou Splash White 1, 2 ou 3 e
15,3% apresentaram apenas genes fora do padrão Paint. No entanto, todos eles haviam sido registrados
regularmente como Paint Horses no ‘stud book’ da APHA!
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Como se comporta a genética dos Paint
Horses sólidos?

Como última consideração, mas não menos imOW
portante, Jessica traz ao artigo
(O+W20)
o
estudo
dos animais registrados
2.02%
como sólidos na amostra dos 431 Paint
Horses, onde Samantha observou que nada
menos que 23% – quase um em cada quatro –
foram assim classificados.
Pois bem, ela descobriu que 44% desses 99 animais apresentavam pelo menos um gene-padrão em seus
testes, e a partir daí recomenda que se deve reconhecer fortemente o valor dos Paint sólidos, já que quase metade deles apresenta gene para mancha branca típica dos Paints e, se um cavalo apresentar outras boas características, tais como desempenho, pedigree valorizado ou boa conformação, deve ser muito bem considerada
sua manutenção no plantel, pois pelagem sólida não significa obrigatoriamente ausência de genes-padrões de
manchas brancas. Tal fato motivou recentemente a mudança na regra da APHA, onde um animal sólido, mesmo com apenas um traço mínimo de mancha, filho de dois Paints, caso apresente pelo menos um gene-padrão
Paint, poderá agora ser registrado regularmente naquela associação.
Uma vez mais, os conhecimentos trazidos pela Ciência Genética podem ser aplicados na prática, gerando
benefícios.
Ou não seria interessante a qualquer criador, proprietário ou negociante saberem que um Paint Horse
sólido com algum destaque morfológico, esportivo ou de linhagem consagrada apresenta um ou mais genes-padrão Paint, agregando grande valor àquele animal.
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Note que os fortes padrões Tobiano e/ou Frame Overo com frequência escondem a presença
de outros genes-padrões, podendo levar a constantes equívocos na classificação para o registro
dos animais, mesmo com ‘olhos experientes’.
Uma vez mais, depreende-se, então, que
a simples observação fenotípica para
classificação dos tipos de pelagem
apresenta falhas, mesmo sob regras bastante rígidas... tanto lá,
como cá!
Que dirá da simples observação do criador Paint
sobre as pelagens presentes em seu plantel,
para a melhor escolha
dos cruzamentos em
que pretende obter
maiores sucessos.
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A autora conclui o artigo questionando:
Concordamos com Samantha, pois, com esses dados genéticos
em mãos, a APHA, a ABC Paint e as demais associações de Paint Horses pelo mundo poderão realmente
cuidar do futuro da raça, observando e definindo novas regras
baseadas nas definições genotípicas e não apenas no fenótipo.
E, aqui, uma citação final mostra a preocupação quanto aos criadores, os quais – buscando atender à procura do mercado –, por estarem
cruzando seus Paint Horses com Quartos de Milha, mais preocupados com
a esportividade e conformações ou linhagens consagradas, acabam por abrir
mão da preservação da cor – naturalmente diluída –, progressivamente menos
presente nos potros resultantes desses cruzamentos, podendo comprometer as
gerações futuras da raça.
Concluindo, propomos nós duas últimas questões:
1) O que a Ciência Genética pode fazer – já – para a melhoria e valor
agregado de nossos plantéis Paint Horses, através dos testes de DNA atualmente disponíveis?
2)
Que tipo de Paint Horses desejamos deixar para nossos filhos e netos, particularmente quanto às suas tão lindas quanto exóticas pelagens coloridas?, sua principal característica!

“Estatísticas e pesquisas são muitas, mas como
transformá-las em informações que possam ser
transferidas das tabelas e gráficos para o mundo
real dos criadores de Paints?”
A esta questão, responde a pesquisadora: "A
qualidade e o padrão de um potro são determinados apenas pelo DNA fornecido pelo seu pai e mãe.
Ao examinar o DNA diretamente, os criadores vão
ser capazes de medir com precisão o valor de seus
animais no criatório. As ferramentas genéticas dão
aos criadores o poder de otimizar seu plantel, maximizando cor e qualidade, levando a melhor rentabilidade no final."
E ela ainda promete: “Futuras iniciativas devem
resultar destas informações, que poderão incluir um
aplicativo digital ou programa destinado a ajudar
criadores a prever a probabilidade de obter um desejado potro com base nos genótipos conhecidos do
pai e da mãe.”
O citado avanço tecnológico nesta área, trazido e
adaptado às nossas condições sul-americanas, deverá reduzir progressivamente o custo e o oferecimento de mais opções de testes genéticos, além daqueles
poucos que já dispomos.
A análise dos dados da equipe da Universidade
da Flórida poderia até mesmo ajudar a desenvolver
uma ferramenta de previsão de valor também para
os proprietários dos cavalos, baseado no conhecimento do potencial genético de produção de cor disponível em seu plantel, comparando-se o valor base
de um cavalo com registro regular versus os registrados como Paints sólidos.
"Usando um pouco de matemática, eu posso
atribuir um valor em dólares a um cavalo com base
em seu genótipo. Por exemplo, pegue um cavalo
que carrega um gene padrão sutil de pintura. Seu
valor pode não estar presente na sua aparência externa, em seu padrão de pelagem, ainda assim ele
é capaz de passar geneticamente este padrão para
seus potros, os quais podem expressar isto de maneira bem próxima à média de distribuição do branco, colocando assim mais cor aos potros do que se
poderia esperar", disse Samantha. "Isso é o que se
faz na indústria de laticínios, há tempo: se você usar
um Touro A em vez de um Touro B, o que isso vai
aumentar na sua produção de leite?, compensando,
assim, o custo mais elevado do sémen do Touro A.
Uma ferramenta como esta pode ajudar criadores,
justificando o maior custo para o estudo ou o preço
de compra de um cavalo que transporta genes de padrão Paint.”, complementa ela.

- Dr. Carlos Rangel, médico e criador-proprietário do
Haras Vila Colonial em Analândia, SP, é Vice-Presidente da ABCPaint
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