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“A vida é uma peça de teatro que não nos permite ensaios.
Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente,
antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos”.

Charles Chaplin
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RESUMO

O crescimento corporal é uma das características mais importantes na
produção de peixes. É uma resposta complexa que envolve fatores nutricionais,
ambientais, genéticos e endócrinos. Deste modo, foram realizados dois experimentos no
qual o objetivo do experimento I foi verificar em tilápias do cruzamento GIFT x
Tailandesa, se o polimorfismo no hormônio do crescimento (GH) está associado a
características de desempenho e à expressão dos genes do receptor do hormônio de
crescimento (GHR) e fator de crescimento semelhante à insulina-I (IGF-I), e também
verificar se o tamanho dos peixes pode alterar a expressão da proteína do choque
térmico HSP70. O objetivo do experimento II foi avaliar em tilápias cruzadas GIFT x
Tailandesa, o efeito do jejum sobre o nível de expressão de GHR e IGF-I e analisar se o
mesmo altera características de desempenho e o crescimento muscular. No experimento
I, os animais foram distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado em
esquema fatorial, dois genótipos: GH banda simples (GHbs) e GH banda dupla (GHbd),
e duas categorias de peso: 20-35g e 40-70g. Características de desempenho foram
avaliadas: peso corporal, peso vazio, peso de vísceras, peso do filé, comprimento,
largura, rendimento de filé e relação filé/carcaça vazia. Fragmentos de nadadeira caudal
foram coletados para a genotipagem e amostras de fígado e músculo branco foram
coletadas para análise da expressão gênica. Observou-se que as características peso
corporal, peso vazio, peso de vísceras, peso do filé e comprimento apresentaram
maiores médias para o genótipo GHbd; animais menores, categoria de peso 20-35g,
apresentaram maior expressão de mRNA HSP70 e nenhuma relação entre expressão de
mRNA GHR e IGF-I e GHbs e GHbd foi verificada. Assim, a variação do GH pode
estar associada a características de desempenho, e a expressão do gene da HSP70 pode
ser influenciada pelo tamanho dos peixes. No experimento II, os peixes foram

submetidos a um período de jejum de 15 dias, tendo sido avaliados nos dias 0 (C0), 5
(C5 e J5), 10 (C10 e J10) e 15 (C15 e J15). C0, C5, C10 e C15: animais que
continuaram recebendo alimento. J5, J10 e J15: animais em jejum. Foram realizadas as
seguintes mensurações: peso corporal, peso de carcaça vazia, comprimento e largura.
Amostras de fígado e músculo branco foram coletadas para análise da expressão de
mRNA GHR e IGF-I, e amostras de músculo branco foram coletadas para avaliação do
crescimento muscular, com determinação do menor diâmetro agrupados em diferentes
classes. A restrição alimentar reduziu as médias de todas as características de
desempenho avaliadas, e analisando tilápias em jejum e tilápias que continuaram
recebendo alimentação, observou-se que o jejum causou aumento da expressão de GHR
hepático aos 5 e 10 dias, diminuição da expressão de IGF-I hepático e aumento da
expressão de GHR e IGF-I no músculo branco aos 5, 10 e 15 dias. Não foi verificado
modificação do crescimento muscular quando animais em jejum foram comparados
com animais alimentados. Dessa forma, a expressão dos genes GHR e IGF-I no fígado e
no músculo branco, assim como o desempenho, sofreram influência do jejum.
Palavras-chave: crescimento, expressão gênica, genótipo, jejum, tilápias,
polimorfismo

ABSTRACT

The body growth is one of the most important characteristics in the production of fish. It
is a complex response involving nutritional, environmental, genetic and endocrine
factors. Thus, two experiments were conducted in which the aim of the experiment I
was to check in crossed tilapia GIFT x Thai if the polymorphism in the growth hormone
(GH) is associated with performance characteristics and gene expression of the growth
hormone receptor (GHR) and insulin-like growth factor - I (IGF-I), and also to check if
the size of the fish can alter the expression of heat shock protein HSP70. The aim of the
experiment II was to evaluate in crossed tilápia GIFT x Thai, the effect of fasting on the
expression level of GHR and IGF-I and to examine whether it changes the performance
characteristics and muscle growth. In experiment I, the animals were distributed in a
completely randomized design in a factorial arrangement, two genotypes: GH single
band (GHbs) and GH dual band (GHbd), and two weight categories: 20-35g and 4070g. Performance characteristics were evaluated: body weight, empty weight, weight of
viscera, fillet weight, length, width, fillet yield and fillet/empty carcass ratio. Fragments
of caudal fin were collected for genotyping and liver and white muscle samples were
collected for analysis of gene expression. It was observed that the characteristics body
weight, empty weight, weight of viscera, fillet weight and length showed higher for
genotype GHbd; smaller animals, weight category 20-35g, showed higher expression of
HSP70 mRNA expression and no relation between GHR mRNA and IGF-I and GHbs
and GHbd was observed. Thus, the change of GH may be associated with performance
characteristics and the expression of the HSP70 gene may be influenced by the size of
the fish. In the experiment II, fish were subjected to a fasting period of 15 days and they
were evaluated on days 0 (C0), 5 (C5 and F5), 10 (C10 and F10) and 15 (C15 and F15).
C0, C5, C10 and C15: animals that continued to receive food. J5, J10 and J15: fasted

animals. The following measurements were obtained: body weight, empty carcass
weight, length and width. Samples of liver and white muscle were collected for analysis
of mRNA expression of GHR and IGF-I, and white muscle samples were collected for
assessment of muscle growth with determining the smallest diameter grouped into
different classes. Feed restriction reduced the average of all performance traits, and
analyzing fasted tilapia and tilapia that continued receiving food, it was observed that
fasting caused increased expression of the GHR hepatic at days 5 and 10, it decreased
expression of IGF-I hepatic and increased expression of GHR and IGF -I in white
muscle at days 5, 10 and 15. There wasn’t modification of muscle growth when fasted
animals were compared with animals that were fed. Thus, the expression of GHR and
IGF-I genes in the liver and in white muscle, as well as in the performance, were
influenced by fasting.
Keywords: growth, gene expression, genotype, fasting, tilapias, polymorphism
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I - INTRODUÇÃO

A produção de peixes tem potencial de se tornar uma das maiores fontes de
proteína no Brasil e no mundo, aliando melhorias nutricionais, ambientais e o
melhoramento genético animal. Tendo em vista que melhoria na produção resulta em
maior produção de carne, características de importância econômica, como o crescimento
(Blanck et al., 2009) são amplamente estudadas.
O crescimento ocorre em função de diversos fatores, entre eles a síntese e
degradação dos tecidos e perdas do corpo na forma de energia, nitrogênio e minerais,
devido à excreção (Hornick et al., 2000). É uma resposta complexa, que envolve fatores
nutricionais e ambientais, genéticos e endócrinos (Kim, 2010).
Hormônios responsáveis em promover o crescimento, como hormônio do
crescimento (GH) e o fator de crescimento semelhante à insulina - I (IGF-I), são
candidatos naturais a estudos para verificar seus efeitos sobre o crescimento em peixes
(Kang et al., 2002). Além disso, o GH também pode estar associado ao sexo (Forbes et
al., 1994), à regulação osmótica (Sakamoto e McCormick, 2006), comportamento
(Jönsson e Björnsson, 2002), metabolismo de lipídios, proteínas e carboidratos,
crescimento do tecido ósseo, reprodução e função imune (Reinecke et al., 2005). O IGFI pode estar relacionado aos processos de crescimento celular (Mommsen, 2001),
síntese de proteínas (Duan, 1998), regulação de lipídios e carboidratos e metabolismo
mineral das células (Moriyama et al., 2000).
Pesquisas abrangendo o IGF-I e o receptor do hormônio de crescimento (GHR)
têm demonstrado que o estado nutricional ou animais mantidos em restrição alimentar,
podem afetar a expressão de mRNA desses genes (Uchida et al., 2003, Fox et al., 2006,
Fox et al., 2010). Além disso, pesquisas referentes à duplicação do gene GH para
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determinadas espécies de peixes e o estudo de polimorfismo do GH, GHR e IGF-I
associados ou não a características de desempenho, têm sido amplamente
desenvolvidos.

1. Polimorfismos no GH, IGF-I e GHR
Estudos envolvendo o polimorfismo na produção animal são de grande
importância, pois variações na sequência alélica de um gene podem alterar a estrutura e
a atividade da proteína resultante, ou ainda, alterar a regulação dos níveis de transcrição
do mRNA (De-Santis e Jerry, 2007). Além disso, polimorfismos podem ser usados
como marcadores genéticos.
Para os animais de produção, o efeito dos genes que regulam o crescimento está
focado principalmente no GH, GHR e IGF-I. Dessa forma, associações de polimorfismo
no GH, GHR e IGF-I e características de crescimento são pesquisados para a maioria
dos animais: caprinos (Silva et al., 2012), bovinos (Curi et al., 2006, Silva et al., 2006),
suínos (Cheng et al., 2000) e frangos (Nie et al., 2005). Além das características de
crescimento, o polimorfismo também podem estar associado às características
reprodutivas (Hax et al., 2011), produção de ovos (Kuhnlein, et al., 1997) e leite (Hax et
al., 2013).
Em peixes como a tilápia, a truta e o salmão, a presença do gene que codifica o
hormônio de crescimento de forma duplicada tem sido relatada. Os Salmonídeos,
família em que se encontram as trutas e os salmões, apresentam o genoma tetraploide
decorrente de um ancestral comum que dobrou seu genoma cerca de 25-50 milhões de
anos atrás (Allendorf e Thorgaard, 1984), enquanto a tilápia apresenta o genoma
diploide. Visto que ambos possuem genes do GH provenientes de um ancestral comum,
Ber e Daniel (1993) supõem que a duplicação do segundo GH de tilápia deve ter
ocorrido após a separação evolutiva dos Salmonídeos.
Mesmo sabendo da duplicação do GH em tilápias, pouco se sabe sobre seus
efeitos e funcionamento. Vários trabalhos de associação de polimorfismos no GH da
tilapia a características de crescimento são encontrados (Blanck et al., 2009; Kang et al.,
2002; Gross e Nilson, 1999), no entanto a maioria dos estudos não deixa claro em qual
dos dois genes do GH a mutação está localizada.

3
Além disso, o GH das tilápias contém seis éxons e cinco íntrons com estrutura
aparentemente similar a outros peixes, mas diferindo dos mamíferos pela presença de
um íntron adicional. Neste contexto, polimorfismos associados ao crescimento no gene
GH de peixes, geralmente são encontrados em íntrons (Gross e Nilsson, 1999, Kang et
al., 2002, Forbes et al., 1994), que é a região do gene não transcrita, mas que tem a
capacidade de influenciar a regulação gênica (De-Santis e Jerry, 2007).
O polimorfismo no gene IGF-I e seu efeito sobre o crescimento foi estudado por
Tao e Boulding (2003). Entretanto, não foi possível observar associação significativa
entre polimorfismo no IGF-I e taxa de crescimento.

2. Genes relacionados ao crescimento e proteína do choque térmico
HSP70
O hormônio do crescimento (GH) e o fator de crescimento semelhante à insulina
(IGF-I) são amplamente estudados quanto a sua ação sobre o crescimento em peixes.
O hipotálamo produz o hormônio liberador do hormônio do crescimento
(GHRH) e o hormônio inibidor do hormônio de crescimento ou somatostatina (SRIF). O
hormônio do crescimento é um hormônio polipeptídico de 20-22 kDa, de cadeia simples
com aproximadamente 190-209 aminoácidos (Pérez-Sánchez et al., 2002), sintetizado e
secretado principalmente pelas células somatotrópicas da hipófise anterior (Mommsen
et al., 2001), e regulado pelos hormônios hipotalâmicos.
No tecido alvo o GH liga-se a receptores transmembranas específicos (GHR),
afetando vários aspectos do metabolismo, além de desencadear a produção e liberação
de IGF-I no fígado e na maioria dos tecidos periféricos (Fox et al., 2006). O receptor do
hormônio de crescimento, pertencente à família de receptores de citocinas tipo I,
apresenta um domínio extracelular de ligação ao GH, um domínio transmembrana e um
domínio intracelular que está relacionado à sinalização (Pierce et al,. 2007).
O hormônio do crescimento se liga a dois de seus receptores transmembranas
(GHRS), formando um complexo GH-GHR2, aumentando a afinidade de cada GHR à
proteína JAK2 (Janus kinase). Após a ligação GH-GHR, ocorre uma alteração
conformacional do GHR, ativando duas moléculas de JAK2, que já se encontram
ligadas ao complexo. JAK2 ativado induz sua autofosforilação, a fosforilação da outra
molécula JAK2 e de vários resíduos de tirosina em GHR. GH-GHR-JAK2 ativado,
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também fosforila e ativa várias vias e moléculas de sinalização, incluindo as STATs –
transdutores do sinal e ativadores da transcrição (Lanning e Carter-Su, 2006). Os fatores
de transcrição STAT 1, 3 e 5a e 5b são fosforiladas por JAK2, seguida de dimerização e
translocação para o núcleo no qual participam na transcrição de importantes genes
regulados pelo GH (Lanning e Carter-Su, 2006), como o do IGF-I (Herrington e CarterSu, 2001).
Além das STATs, outras moléculas de sinalização como MAPKs (Proteína
quinase ativadora de mitose), IRS1 (Receptor de insulina substrato-1), PI3K
(Fosfatidilinositol - 3 cinase), DAG (diacilglicerol), PKC (Proteína Kinase - C), Ca2+
(cálcio intracelular), estão envolvidas nas alterações induzidas pelo GH na atividade
enzimática, função de transporte, e expressão de genes que, finalmente, levam a
alterações no crescimento e metabolismo (Figura 1).

Figura 1. Rotas de sinalização do GH (Fonte: Adaptado de Herrington e Carter-Su,
2001). GH – hormônio do crescimento, GHR – receptor do hormônio de crescimento,
JAK2 – Janus kinase 2, STATs – transdutores do sinal e ativadores de transcrição,
MAPK – proteína kinase ativadora de mitose, IRS – substratos de receptores de
insulina, PI3’K – fosfatidilinositol – 3 kinase.
O hormônio do crescimento tem sido identificado como um forte regulador dos
níveis de IGF-I em peixes (Imsland et al., 2008). A insulina pode reagir com receptores
de IGF-I e também otimizar a produção de IGF-I, podendo ser considerada dessa forma
promotora do crescimento (Oba et al., 2009).
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Transcritos de mRNA de IGF-I estão presentes em muitos tecidos de peixes,
porém, o fígado possui os níveis mais altos (Duan, 1998), assim, maior produção de
IGF-I ocorre no fígado, embora outros tecidos também o produzam.
O IGF-I circula no sangue ligado a proteínas de ligação específicas (IGFBPs –
proteínas de ligação do fator de crescimento semelhante à insulina), que atuam como
transportadoras de IGF-I, também prolongam sua meia-vida e modulam sua interação
com seus receptores. As ações biológicas do IGF-I são mediadas pelo seu receptor, que
é expresso em diversos tipos de células (Moriyama et al., 2000).
O eixo GH/IGF-I em peixes pode ser afetado pelo estado nutricional. Em
tilápias, duas semanas de restrição alimentar causaram a redução do peso corporal, da
taxa de crescimento específico, do fator de condição e do índice hepatossomático, além
de reduzir o nível de IGF-I plasmático e sua expressão hepática de mRNA (Uchida et
al., 2003). Para Pierce et al. (2007) e Fox et al. (2010), em quatro semanas de jejum, a
taxa de crescimento foi negativa e ocorreu a redução no IGF-I plasmático em tilápias.
Fox et al. (2010) ainda observaram alteração no peso corporal e no fator de condição,
redução na expressão de mRNA IGF-I no fígado e no músculo, e aumento na expressão
de mRNA GHR no fígado. Em “chinook salmon”, sete semanas de jejum alteraram o
peso corporal, o fator de condição e peso do fígado. IGF-I e IGFBP plasmáticos foram
menores para os animais em jejum enquanto GH aumentou, ainda, a expressão de IGF-I
no fígado foi significativamente menor (Pierce et al., 2005).
O estado nutricional, assim como variações na temperatura, a densidade,
competição por alimento e a qualidade da água podem causar o estresse em peixes. O
estresse por sua vez pode afetar o crescimento através da alteração dos níveis
plasmáticos de tiroxina (T3) e triiodotironina (T4), que possuem efeitos na secreção de
GH e na resposta celular ao IGF-I (Oba et al., 2009). O cortisol, que se eleva quando os
animais estão estressados, também participa do processo.
As HSPs (proteínas do choque térmico), em particular a família 70 kDa
(HSP70), são expressas em células em condições normais e funcionam como proteínas
chaperonas assegurando a conformação apropriada das proteínas recém-sintetizadas
(Tine et al., 2010). No entanto, quando o animal está sob o efeito de estresse, a HSP70,
conhecida como proteína do choque térmico, é produzida pelo organismo protegendo-o
contra danos celulares. Por isso, estudos têm abordado a HSP70 como um biomarcador
do estresse em peixes: o estresse provocado pelo calor e o aumento dos níveis de
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cortisol circulante sobre a HSP70 foi estudado por Basu et al. (2001) e o efeito da
hipóxia sobre a proteína do choque HSP70 foi pesquisado por Lückstädt et al. (2004).
Assim, pesquisas com tilápia do Nilo sobre a expressão do gene HSP70 são
importantes pelas alterações provocadas pelo estresse no desempenho dos animais.
Além disso, mudanças no padrão alimentar podem causar modificações na expressão de
genes do eixo somatotrófico, IGF-I, GHR e GH e também afetar o desempenho. A
relação do GH com a regulação do crescimento e diversas funções metabólicas faz do
gene do GH um alvo potencial para estudos da variação genética e sua associação com
características de crescimento em peixes (Gross e Nilsson, 1999).
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II - OBJETIVOS GERAIS

Avaliar se um polimorfismo encontrado no gene do hormônio do crescimento
(GH) da tilápia poderia estar relacionado a características de desempenho e expressão
dos genes do receptor do hormônio do crescimento (GHR) e fator de crescimento
semelhante à insulina I (IGF-I) no fígado e músculo branco. Verificar o efeito do
tamanho dos peixes sobre a expressão da proteína do choque térmico (HSP70) no
fígado.
Avaliar características de desempenho e níveis de expressão dos genes do GHR
e IGF-I no fígado e músculo branco, e avaliar o crescimento muscular em tilápia do
Nilo (Oreochromis niloticus), submetidas a diferentes períodos de jejum.
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III - POLIMORFISMO NO GENE GH, EXPRESSÃO DOS GENES GHR

E IGF-I ASSOCIADOS ÀS CARACTERÍSTICAS DE PRODUÇÃO EM
TILÁPIA DO NILO
RESUMO
Objetivou-se com este estudo verificar em tilápias cruzadas GIFT x Tailandesa, se os
genótipos GH banda simples (GHbs) e GH banda dupla (GHbd) estão associados às
características de desempenho e expressão dos genes receptor do hormônio de
crescimento (GHR) e fator de crescimento semelhante a insulina-I (IGF-I) no fígado e
músculo branco; além de verificar se o tamanho das tilápias pode alterar a expressão da
proteína do choque térmico HSP70 no fígado. O experimento foi realizado em esquema
fatorial, duas categorias de peso: 20-35g e 40-70g, e dois genótipos: GHbs e GHbd.
Características de desempenho como: peso corporal, peso vazio, peso de vísceras, peso
do filé, relação filé carcaça vazia, rendimento de filé, comprimento e largura foram
avaliados. Fragmentos de nadadeiras foram coletados para a genotipagem e amostras de
fígado e músculo branco para análise da expressão gênica por qRT-PCR. Peso corporal,
peso vazio, peso de vísceras, peso do filé, e comprimento apresentaram maiores médias
para o genótipo GHbd, indicando que a variação do GH pode estar associada à
característica de desempenho, enquanto nenhuma relação entre GHbs e GHbd e
expressão de mRNA GHR e IGF-I pôde ser observada no fígado e no músculo branco.
Animais da categoria de peso 20-35g apresentaram maior expressão de mRNA HSP70
no fígado, sugerindo que a mesma pode ser influenciada pelo tamanho dos peixes.
Palavras-chave: desempenho, expressão gênica, HSP70, polimorfismo, Oreochromis
niloticus

ABSTRACT
The aim of this study was to investigate in crossed tilapias GIFT x Thai, if GH simple
band (GHbs) and GH dual band (GHbd) genotypes are associated with performance
characteristics and expression of genes growth hormone receptor (GHR) and insulinlike growth factor - I (IGF-I) in the liver and white muscle; besides checking if the size
of tilapias can alter the expression of heat shock protein (HSP70) in the liver. The
experiment was conducted in factorial arrangement, two categories of weight: 20-35g
and 40-70g, and two genotypes: GHbs and GHbd. Performance characteristics such as:
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body weight, empty weight, weight of viscera, fillet weight, empty carcass ratio filet,
fillet yield, length and width were evaluated. Fragments of fins were collected for
genotyping and samples of liver and white muscle for analysis of gene expression by
qRT-PCR. Body weight, empty weight, weight of viscera, fillet weight and length
showed higher averages for GHbd genotype, indicating that the variation of GH may be
associated with performance characteristics, while no relationship between GHbs and
GHbs and GHR mRNA expression and IGF-I could be observed in the liver and white
muscle. Animal weight category 20-35g showed increased expression of HSP70 mRNA
in the liver, it suggests that it is influenced by the size of the fish.
Keywords: performance, gene expression, HSP70, polymorphism, Oreochromis
niloticus

1. Introdução
Avanços na biotecnologia aliados ao melhoramento genético têm causado
diversas

melhorias

na

piscicultura,

principalmente

quando

relacionados

às

características de importância econômica, como o crescimento corporal (Blanck et al.,
2009).
O crescimento animal pode ser caracterizado pelo aumento de peso,
comprimento, altura e circunferência em função da idade (Filho et al., 2011), sendo
considerado uma característica importante na produção de carne. Neste contexto, dentre
os diversos genes relacionados com a regulação do crescimento que têm sido estudados,
destacam-se os genes do hormônio do crescimento (GH), do receptor do hormônio do
crescimento (GHR) e do fator de crescimento semelhante à insulina - I (IGF-I).
O GH é um hormônio polipeptídico de cadeia única, sintetizado nas células
somatotrópicas da hipófise anterior. Quando se liga a seus receptores localizados na
membrana da superfície celular do tecido alvo (GHR), formando o complexo GH-GHR,
inicia suas ações biológicas, como a produção e liberação de IGF-I no fígado e na
maioria dos tecidos periféricos (Moriyama et al., 2000). O IGF-I pode estar relacionado
aos processos do crescimento celular (Mommsen, 2001), síntese de DNA e proteínas
(Duan, 1998), regulação de lipídios e carboidratos e metabolismo mineral das células
(Moriyama et al., 2000).
Em peixes, polimorfismo tem sido correlacionado as características de
crescimento para o gene do IGF-I (Tao e Boulding, 2003), e principalmente para o gene
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do GH (Gross e Nilson, 1999; Kang et al., 2002; Blanck et al., 2009). Entretanto, o GH
também pode estar associado ao sexo (Forbes et al., 1994), à regulação osmótica
(Sakamoto e McCormick, 2006), metabolismo de lipídios, proteínas e carboidratos,
crescimento do tecido ósseo, reprodução e função imune (Reinecke et al., 2005). Além
do GH, GHR e IGF-I, outros genes como o gene da proteína do choque térmico HSP70,
também estão envolvidos direta ou indiretamente com o crescimento. A HSP70 é
produzida quando o organismo está sob o efeito de estresse, podendo protegê-lo contra
danos celulares. O estresse pode promover alteração nos níveis de GH e IGF-I.
Diversos trabalhos relatam a presença de duas cópias do GH (GH1 e GH2) em
diversas espécies de peixes teleósteos. O salmão, a truta arco-íris e a tilápia nilótica são
exemplos de ocorrência dessa duplicação, possuindo as duas primeiras espécies um
volume considerável de trabalhos publicados (Agellon et al., 1988; Ber e Daniel, 1993;
Forbes et al., 1994; Mori et al., 2001; Rezaei e Akhshabi, 2011). Os Salmonídeos,
família em que se encontram as trutas e os salmões, apresentam o genoma tetraploide
decorrente de um ancestral comum que dobrou seu genoma cerca de 25-50 milhões de
anos atrás (Allendorf e Thorgaard, 1984), enquanto a tilápia apresenta o genoma
diploide. Visto que ambos possuem genes do GH provenientes de um ancestral comum,
Ber e Daniel (1993) supõem que a duplicação do segundo GH de tilápia deve ter
ocorrido após a separação evolutiva dos Salmonídeos.
Recentemente nosso grupo de trabalho demonstrou que animais cruzados, GIFT
x Tailandesa, apresentaram polimorfismo para o GH na sua região promotora. Em
função da duplicação gênica da região amplificada, não podemos até o momento
afirmar em qual gene GH1 ou GH2 o polimorfismo está localizado, desta forma o
polimorfismo diferente encontrado foi denominado GH banda simples (GHbs) e GH
banda dupla (GHbd). Em virtude dessa observação a hipótese desse trabalho é que a
variação no gene do GH em tilápias pode estar relacionada às características de
desempenho e expressão dos genes GHR e IGF-I no fígado e no músculo. No presente
trabalho, verificamos também o efeito do tamanho dos peixes sobre a expressão da
proteína do choque térmico HSP70 no fígado.

2. Material e Métodos
2.1. Animais
Foram utilizadas 95 tilápias revertidas do cruzamento de GIFT x tailandesa,
provenientes da Piscicultura Piracema, Maringá-PR. Os animais foram alojados no
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Laboratório de Aquicultura do Departamento de Biologia da Universidade Estadual de
Maringá em janeiro de 2013, pesando 5 ± 0,5 g. Após 60 dias, os mesmos animais
foram distribuídos em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial, dois
genótipos, GH banda simples (GHbs) e GH banda dupla (GHbd) e duas categorias de
peso: 20-35g e 40-70g, em caixas de fibrocimento com volume útil unitário de 1,00 m3,
com sistema individual de renovação da água (5 %/dia) e aeração constante por meio de
pedra porosa acoplada a um soprador central.
Os animais receberam ração comercial extrusada (40% de proteína bruta). A
dieta diária total foi distribuída três vezes/dia, às 8, 12 e 18 horas, o arraçoamento foi
manual e a ração fornecida até saciedade aparente. A temperatura de cada tanque foi
aferida, e os tanques foram sifonados de manhã e à tarde para remoção de metabólitos e
resíduos.

2.2. Amostragem
Os peixes foram mantidos em jejum por 24 horas, e no momento da coleta,
foram capturados, transportados ao Laboratório e anestesiados. Posteriormente, o peso
corporal (PC) do animal foi determinado, assim como: peso vazio (PV), peso de
vísceras (PVISC), peso do filé (PF), comprimento (COMP) e largura (LARG).
Calculou-se também o rendimento de filé (RF) e a relação filé/carcaça vazia (FCV).
Fragmentos da nadadeira caudal foram coletados, acondicionados em etanol
90% e armazenados em freezer a-20°C para posterior extração de DNA. Para a análise
da expressão gênica o fígado e músculo branco foram coletados, acondicionados em
“RNA holder” (BioAgency Biotecnologia Ltda., São Paulo, SP) e armazenados a -20°C
até o momento da extração de RNA.

2.3. Genotipagem
A extração do DNA foi realizada conforme protocolo de extração alcalina,
descrita por Rudbeck e Dissing (1998), adaptado por Tanamati et al., (2013). Amostras
de nadadeiras foram cortadas, secas e transferidas para tubos de 1,5ml. Para a etapa de
lise e homogeneização, foram adicionados a cada amostra 35 μL de NaOH 0,2M, e
incubadas em banho-maria a 74°C por 20 minutos. Enquanto em banho-maria,
homogeneizou-se a cada 5 minutos amostra por amostra. Para a etapa de neutralização
acrescentou-se 70 μL de Tris HCl pH 8,0. Em seguida, as amostras foram estocadas em
freezer a -20°C para posterior amplificação.
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Os primers utilizados foram desenhados conforme sequência depositada no
GenBank para os genes GH1 e GH2 (número de acesso M97766 e M97765),
considerando a região mais conservada do gene em tilápias. Nesse fragmento os genes
GH1 e GH2 possuem uma variação de sete e seis repetições do microssatélite CTGT,
respectivamente. Apenas uma diferença de 4 pb dentro do íntron 2 é esperada para os
amplicons.
O DNA genômico foi amplificado em um volume final de reação de 15,5 μL,
constituído por 1 μL de DNA molde mais “mix” de reagentes contendo tampão 1,5µl de
Tris-KCl 1X (Tris-HCl 20 mmol L-1 pH 8,4 e KCl 50 mmol L-1), 1,0 µl de MgCl2,
0,60 μl de primer, 0,5 µl de dNTPs, 10,8 µl de água ultrapura e 0,1 unidade de Taq
DNA Polimerase Platinum (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA) por reação. As
reações de PCR foram realizadas em termociclador (AB Applied Biosystems).
Inicialmente o DNA foi desnaturado a 95°C por 4 min e em seguida foram realizados 35
ciclos, cada um consistindo de 30 s de desnaturação a 95°C, 45 s de anelamento a 60°C
e 45 s de extensão a 72°C. Uma extensão final de 72°C por 7 min também foi realizada.
Os produtos de amplificação foram separados em gel de agarose 2%, e a eletroforese foi
conduzida a 150 volts por 2 horas em cuba horizontal, usando tampão TBE 0,5X (500
mM de Tris-HCl, 60 mM de ácido bórico e 83 mM de EDTA). Para a revelação do gel
utilizou-se banho de brometo de etídeo a 0,5μg/mL por 20 minutos, e a imagem foi
capturada por um sistema da L-pix (Loccus biotecnologia). Para a estimativa do
tamanho dos fragmentos utilizou-se o DNA ladder (Life Technologies, Carlsbad, CA,
USA) de 100 pares de base.

2.4. Extração de RNA, síntese de cDNA e qRT-PCR
O RNA total foi extraído com o reagente Trizol® (Life Technologies, Carlsbad,
CA, USA) de acordo com as normas do fabricante, na proporção de 1mL para cada 100
mg de tecido. Todos os materiais utilizados foram previamente tratados com inibidor de
RNase - RNase AWAY® (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA). O tecido foi
triturado com homogeneizador Polytron (tecido + Trizol) até a completa dissociação.
Em seguida, foi adicionado 250 µL de água pura livre de RNase, homogeneizado
manualmente por 1 minuto e incubado por 5 minutos a temperatura ambiente. Foi
adicionado também 200 µL de clorofórmio e as amostras agitadas antes da incubação
por mais 5 minutos na temperatura ambiente. O material foi centrifugado por 15
minutos a 10.600 rpm a 4ºC, e a fase aquosa coletada, sendo transferida para um tubo
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limpo e adicionado a mesma quantidade coletada de isopropanol em cada tubo. As
amostras foram homogeneizadas, incubadas a temperatura ambiente por 10 minutos e
centrifugadas por 10 minutos a 10.600 rpm, a 4ºC. O sobrenadante foi descartado, e o
precipitado lavado com 1 mL de etanol 75%. As amostras foram centrifugadas
novamente a 10.600 rpm por 10 minutos, e o sobrenadante descartado. O pelet foi seco
por 20 minutos e ressuspendido em água ultrapura livre de RNase.
A concentração do RNA foi determinada em espectrofotômetro no comprimento
de onda de 260 a 280 nm, e sua integridade foi avaliada em gel de agarose 1%,
visualizado em luz ultravioleta. As amostras de RNA foram tratadas com DNase I (Life
Technologies, Carlsbad, USA), para remoção de possíveis resíduos de DNA genômico,
de acordo com as recomendações do fabricante.
Para síntese do cDNA foi utilizado o kit SuperScript III First-Strand Syntesis
Super Mix (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA) de acordo com as normas do
fabricante. Em tubo estéril e livre de RNA, foram adicionados 6 µL de RNA total, 1 µL
de oligo (dT) (50µM oligo(dT)20 e 1µL de tampão de anelamento (“annealing buffer”).
A reação foi incubada por 5 minutos a 65ºC, e colocada em gelo por 1 minuto.
Posteriormente, foram adicionados 10 µL de solução 2x First-Strand Reaction Mix (Life
Technologies, Carlsbad, CA, USA) e 2 µL de solução contendo a enzima transcriptase
reversa SuperScript III e o inibidor de RNAse. A solução foi incubada por 50 minutos a
50ºC. A reação foi incubada novamente por 5 minutos a 85ºC, e imediatamente
colocada em gelo. As amostras foram armazenadas a -20ºC até o momento das análises.
Para as reações de qRT-PCR foi utilizado o composto fluorescente SYBR Green
PCR Master Mix (Applied Biosystems, Carlsbad, CA, USA). As análises de PCR em
tempo real foram realizadas no aparelho ABI 7300 (Applied Biosystems, Carlsbad, CA,
USA). Os primers utilizados nas reações foram desenhados de acordo com as sequências
dos genes HSP70, GHR e IGF-I (números de acesso: EU816596.1, AY973232.1 e
EU2721149.1), expressos em tilápias e depositados no site www.ncbi.nlm.nih.gov. O
gene da β-actina (número de acesso: L08165) foi utilizado como controle endógeno da
reação. Todas as análises foram realizadas em um volume de 25 µL e em duplicatas.

2.5. Análise estatística
Os dados foram analisados pelo procedimento GLM do SAS. O procedimento
Univariate foi utilizado para verificar a normalidade dos resíduos da expressão dos
genes em estudo (expressos com 2-ΔCt) e dos dados de produção. Pela não conformidade
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com os pressupostos de normalidade, os dados de expressão passaram pela
transformação logarítmica [ln (x + 1)] (Voge et al., 2004). Procedeu-se à análise de
variância, e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade
para os dados de desempenho e expressão gênica.

3. Resultados
3.1. Genotipagem e desempenho
Com a utilização de apenas um par de primers foi possível verificar dois padrões
distintos de amplicons, chamados aqui GHbs (fragmento de 652 pb) e GHbd (fragmento
de 652 e 700 pb) (Figura 1).

Figura 1. GH banda simples (GHbs) com um fragmento de 652 pb e GH banda dupla
(GHbd) com dois fragmentos (652 e 700 pb). Gel de agarose 2% corado com brometo
de etídeo a 0,5μg/ml.
Foram consideradas 30 tilápias para a categoria entre 20 a 35 g e 43 para a
categoria entre 40 a 70 g. Dezesseis animais com peso entre 20–35g apresentaram GHbs
(53%) e catorze animais apresentaram GHbd (47%). Dezessete animais com peso entre
40–70g apresentaram GH com banda simples (39,5%) e vinte e seis apresentaram GH
com banda dupla (60,5%).
Não houve interação entre genótipo (GHbs e GHbd) e categorias de peso (20 a
35g e 40 a 70g) para todas as características de desempenho estudadas. Entretanto,
quando avaliado independentemente, o genótipo apresentou efeito significativo sobre as
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variáveis PC, PV, PVISC, PF e COMP. Para a categoria de peso, foi verificado efeito
significativo (P<0,05) para todas as características (Tabela 1).
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Tabela 1. Peso corporal (PC), peso vazio (PV), peso de vísceras (PVISC), peso do filé (PF), relação filé/carcaça vazia (FCV), rendimento de filé
(RF), comprimento (COMP) e largura (LARG) de animais cruzados, GIFT x Tailandesa, dos genótipos GH banda simples (GHbs) e GH banda
dupla (bd) e categorias distintas
Categoria
PC (g)
PV(g)
PVISC (g) PF (g)
FCV (%)
RF (%)
COMP (cm) LARG (cm)
20 – 35 g
27,51
22,36
5,15
3,66
32,50
52,86
113,07
13,50
GHbs
40 – 70 g
47,09
40,52
5,98
6,78
33,64
51,14
135,85
15,40
20 – 35 g
27,51
22,28
5,24
3,57
31,56
57,86
114,01
13,43
GHbd
40 – 70 g
48,86
42,08
6,78
6,94
33,27
57,24
137,54
15,79
Efeito principal
GHbs
37,60B
31,72B
5,57B
5,27B
33,09
55,44
124,81B
14,48
Genótipo
GHbd
41,39A
35,15A
6,24A
5,76A
32,67
55,12
129,31A
14,96
B
B
B
B
B
A
B
20 – 35 g
27,51
22,32
5,19
3,62
32,06
57,50
113,51
13,47B
Categoria
40 – 70 g
48,16A
41,46 A
6,46A
6,88A
33,42A
52,06B
136,88A
15,63A
Genótipo
0,4737
0,7265
0,1042
0,0005
0,0003
0,0317
0,0017
<0,0001
Probabilidade
Categoria
<0,0001 <0,0001
0,0002
<0,0001
0,0161
<0,0001
<0,0001
<0,0001
Interação
0,4194
0,3810
0,2556
0,4314
0,6276
0,5652
0,7442
0,4560
Letras diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente pelo Teste de Tukey (P<0,05).
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O genótipo GHbd apresentou média superior para todas as características, com
exceção do RF, FCV e LARG. Comportamento semelhante foi verificado para a
categoria de peso de 40-70g, que como esperado, apresentou as maiores médias em
relação à categoria 20-35g, exceto para RF.
3.2. Expressão gênica no fígado e no músculo branco
Tilápias da categoria 20-35g e genótipos GHbs (n=4) e GHbd (n=4), e categoria
40-70g GHbs (n=4) e GHbd (n=4), foram avaliados com relação à expressão dos
mRNAs do GHR e IGF-I no fígado e músculo branco. Não foi verificado efeito
significativo da interação entre genótipo e categoria de peso para o IGF-I (P=0,0510) no
fígado, entretanto para o GHR observou-se efeito significativo (P=0,0135), sendo a
menor média de expressão observada entre a combinação de genótipo GHbd e a
categoria de peso 40-70g (0,0401) no fígado das tilápias (Tabela 2).
Tabela 2. Expressão do mRNA do receptor do hormônio de crescimento (GHR) e fator
de crescimento semelhante à insulina - I (IGF-I) no fígado de tilápias considerando os
genótipos GHbs e GHbd e as categorias de peso 20-35g e 40-70g.
Categoria
GHR
IGF-I
20 – 35 g
0,0718A
1,0151
GHbs
40 – 70 g
0,0685 A
1,2458
20 – 35 g
0,0770 A
1,1717
GHbd
B
40 – 70 g
0,0401
1,0065
Efeito principal
GHbs
0,1403
2,2609
Genótipo
GHbd
0,1171
2,1782
20 – 35 g
0,1488
2,2868
Categoria
40 – 70 g
0,1086
2,2523
Genótipo
0,0762
0,5127
Probabilidade
Categoria
0,5147
0,0042
Interação
0,0510
0,0135
Letras diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente pelo Teste Tukey (P<0,05).
No músculo branco, também foi observado efeito significativo da interação entre
genótipo e categoria de peso (P=0,0146) para a expressão do mRNA GHR, em que foi
verificado a inversão no padrão de expressão para as duas categorias de peso dentro de
cada genótipo. Não houve efeito de genótipo e categoria para expressão do mRNA IGFI no músculo (Tabela 3).
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Tabela 3. Expressão do mRNA do receptor do hormônio de crescimento (GHR) e fator
de crescimento semelhante à insulina - I (IGF-I) no músculo de tilápias considerando
os genótipos GHbs e GHbd e as categorias de peso 20-35g e 40-70g.
Categoria
GHR
IGF-I
B
20 – 35 g
0,1071
0,1065
GHbs
40 – 70 g
0,1352 AB
0,1241
A
20 – 35 g
0,1499
0,0956
GHbd
40 – 70 g
0,1199 AB
0,1112
Efeito principal
GHbs
0,2423
0,2307
Genótipo
GHbd
0,2706
0,2069
20 – 35 g
0,2578
0,2022
Categoria
40 – 70 g
0,2552
0,2354
Genótipo
0,2351
0,1957
Probabilidade
Categoria
0,8746
0,0859
Interação
0,9226
0,0146
Letras diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente pelo Teste Tukey (P<0,05).
A expressão do mRNA HSP70 no fígado foi analisada considerando apenas a
variável categoria de peso. A maior média de expressão desse gene foi verificada nos
peixes da categoria 20-35g, um aumento de aproximadamente 1400 % em relação à
categoria 40-70g (Figura 2).

Figura 2. Expressão de mRNA HSP70 no fígado de tilápias, considerando duas
categorias de peso, 20-35g e 40-70g. Letras minúsculas diferentes diferem
estatisticamente pelo Teste F (P<0,05). Os resultados são mostrados como médias e
erros-padrão.
4. Discussão
Os primers propostos para a realização desse experimento foram desenhados
com intuito de diferenciar a amplificação do gene GH1 e GH2 em tilápias resultantes do
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cruzamento GIFT x Tailandesa, de acordo com as sequências depositadas nos GenBank
para a tilápia (número de acesso M97766 e M97765). A região alvo de amplificação é
altamente conservada variando apenas pela presença de 4 pb, entretanto essa variação
corresponde a um motif de um microssatélite localizado no intron 2 dos GHs. Até o
momento, na literatura não foi encontrado nenhum relato da presença de alelos para
esse microssatélite em tilápias. O GH das tilápias contém seis éxons e cinco íntrons com
estrutura aparentemente similar a de outros peixes, mas diferindo dos mamíferos pela
presença de um íntron adicional. Análises dos transcritos primários revelaram que o
GH2 apresenta 1662 nucleotídeos e o GH1 1666, essa diferença de comprimento foi
atribuída a presença do motif CTGT no íntron 2 (Ber e Daniel, 1992).
Neste trabalho observamos um padrão de amplificação diferente do esperado,
com o aparecimento de uma banda adicional visualizada em gel de agarose,
correspondendo

ao

fragmento

de

aproximadamente

700pb.

A

análise

de

sequenciamento dessa banda revelou se tratar do GH, descartada a possibilidade de
amplificação inespecífica ou artefatos de PCR (resultados não apresentados). Desta
forma, foi realizada análise de associação e expressão gênica com o polimorfismo
encontrado.
De maneira geral, para as características de desempenho foram observadas
médias superiores para as tilápias que apresentaram GHbd, com exceção apenas das
características FCV, RF e LARG, nas quais as médias foram estatisticamente iguais.
Embora, ainda não estejam estabelecidas as causas para o polimorfismo estudado, o fato
de estar correlacionado a algumas das características quantitativas pode ser um indício
de que essa variação esteja associada a expressão do GH em tilápias. Na literatura
existem vários trabalhos de associação de polimorfismos no GH de tilápia a
características de crescimento (Blanck et al., 2009; Kang et al., 2002; Gross e Nilson,
1999), entretanto a maioria dos estudos não deixa claro em qual dos dois genes do GH a
mutação está localizada. Talvez isso ocorra pela grande homologia observada entre os
dois transcritos do GH (99%), e por ele codificar um polipeptídio 100% idêntico.
No presente trabalho, esperava-se que a região amplificada do GH1 e GH2
diferisse entre si pela presença de 4 nucleotídeos localizada no intron 2, entretanto
observamos que essa variação foi maior, e algumas hipóteses podem ser propostas, uma
delas seria a inserção de nucleotídeos em um dos dois genes, talvez o gene não
transcrito. Essa hipótese pode ser possível visto que não está estabelecido até o
momento se em tilápia os dois genes são alvos de transcrição. Ber e Daniel (1992)
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caracterizaram o cDNA do GH em tilápia e esse correspondeu ao transcrito do GH1,
mas não determinaram se o GH2 também estava expresso. Em Goldfish, dois tipos de
GH também foram identificados (Law et al., 1996) sendo que esses podem ter funções
fisiológicas diferentes. O GH tem sido relacionado direta ou indiretamente ao
crescimento somático e como estimulador de processos metabólicos, assim como a
divisão celular, crescimento esquelético, síntese proteica, funções reprodutivas e
eficiência alimentar, entretanto em tilápia não encontramos relatos mostrando se existe
diferença no mecanismo de ação dos dois GHs. Em Salmonídeos, cujo genoma é
tetraploide, e o GH se encontra duplicado, foi observado a expressão dos dois GHs,
sendo o mRNA GH1 mais expresso que o GH2 (Mori et al., 2001).
A maioria dos estudos tem concentrado esforços em buscar associação de
polimorfismos a expressão diferencial no mRNA do GH, entretanto, resultados
controversos quanto ao aumento do GH na estimulação do crescimento são encontrados.
O aumento do GH no plasma e na expressão de mRNA GH na pituitária em oposição a
diminuição do peso corporal e da taxa específica de crescimento quando os animais em
jejum foi observado por Fox et al. (2006). Na realidade o crescimento envolve a
expressão de vários genes e de seus receptores. Variação na estrutura genética do
receptor do GH (GHR) tem sido associado com a resposta à terapia com GH em
humanos (Dos Santos et al., 2004). Esse fato sugere que não somente os níveis séricos
afetam a ação do GH sobre o crescimento, mas também a forma com que o GH interage
com seu receptor se tornando mais ou menos eficiente no desencadeamento dos
processos bioquímicos dentro da célula.
O GHR medeia à ação do GH sobre a célula alvo estimulando subsequentemente
a transcrição de muitos genes incluindo o IGF-I (Kobayashi et al., 1999).
Nesse estudo, não foi verificado diferença na expressão do mRNA do IGF-I no
fígado e músculo em função do genótipo e da categoria de peso, verificamos que
somente para o GHR foi observado efeito de interação nos dois tecidos, sendo a
combinação GHbd e 40-70g o que apresentou menor valor de expressão no fígado
(0,0401 UA). De maneira geral foi observado que a expressão do GHR no fígado foi
acompanhada pela expressão do IGF-I e que animais menores apresentaram maior
expressão dos dois genes estudados. Esse comportamento pode ter sido observado
porque os peixes da categoria 20-35g, embora da mesma idade, podem apresentar taxa
de crescimento relativo maior, desde que tenham potencial genético para isso. No
músculo, os níveis de IGF-I não sofreram grande variação se comparados ao fígado,
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entretanto, foi verificado que os animais de genótipo GHbs e da categoria de peso 4070g, em termos numéricos apresentaram maior expressão do IGF-I, diferente dos
demais tratamentos.
A expressão do mRNA da proteína do estresse HSP70 no fígado, também foi
avaliada considerando somente a categoria de peso das tilápias. A hipótese testada nesse
caso foi a de que tilápias menores apresentam maior expressão desse gene. Nossos
resultados sugerem que isso realmente ocorre, tilápias da categoria de peso 20-35g
apresentam expressão do mRNA HSP70 aproximadamente 1400% maior que as da
categoria 40-70g. Essa expressão alterada pode ser porque as tilápias menores estão
mais sujeitas a perseguições e competição por alimentos em relação às maiores, uma
vez que esses animais são muito territorialistas. O estresse pode interferir no
metabolismo animal e consequentemente afetar o crescimento. Após a exposição ao
agente estressor os peixes geralmente param de comer, iniciando uma serie de respostas
endócrinas, dentre elas o aumento do cortisol circulante. Esse hormônio tem como
tecidos alvos as brânquias, intestino e fígado, esses órgãos refletem a ação do cortisol
apresentando alterações no balanço hidromineral e metabolismo energético, provocando
redução no crescimento e a supressão dos sistemas reprodutivos e imune (Castro e
Fernandes, 2009).

5. Conclusões
Embora alguns resultados de associação tenham sido correlacionados aos
genótipos, não podemos afirmar que seja efeito direto do polimorfismo estudado.
Entretanto, podemos sugerir novos estudos para revelar a natureza genética desse
polimorfismo e posteriormente verificar se um novo trabalho de associação seria viável.
Tilápias pertencentes à categoria 20-35g apresentaram maior expressão de
mRNA HSP70 no fígado, demonstrando que o tamanho dos peixes influencia na
expressão da HSP70.
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IV - EXPRESSÃO DO mRNA GHR/IGF-I E CRESCIMENTO

MUSCULAR SOBRE CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO DE
TILÁPIAS DO NILO, SUBMETIDAS AO JEJUM
RESUMO
Objetivou-se com este trabalho avaliar em animais cruzados GIFT x Tailandesa, os
efeitos do jejum sobre as características de desempenho, expressão do gene do receptor
do hormônio do crescimento (GHR) e fator de crescimento semelhante à insulina I
(IGF-I), e a morfometria das fibras musculares brancas. Os peixes foram submetidos ao
período de jejum de 15 dias e foram avaliados nos dias 0 (C0), 5 (C5 e J5), 10 (C10 e
J10) e 15 (C15 e J15), em que C0, C5, C10 e C15 são animais que continuaram
recebendo alimento (controle); e J5, J10 e J15 animais em restrição alimentar. Foram
realizadas as seguintes mensurações: peso corporal, peso de carcaça vazia, comprimento
e largura. Amostras de fígado e músculo branco foram coletadas para avaliar a
expressão de mRNA GHR e IGF-I por qRT-PCR, e amostras de músculo branco foram
coletadas para avaliação morfométrica com determinação do menor diâmetro agrupados
em diferentes classes. A restrição alimentar reduziu as médias de todas as características
de desempenho avaliadas e, comparando animais em jejum com animais que
continuaram recebendo alimento, observou-se que o jejum causou aumento da
expressão de GHR hepático aos 5 e 10 dias, diminuição da expressão de IGF-I hepático
e aumento da expressão de GHR e IGF-I no músculo aos 5, 10 e 15 dias. O crescimento
muscular não foi modificado quando se compararam os animais em jejum com os
animais do controle. Estes resultados indicam alterações no desempenho e expressão
dos genes GHR e IGF-I no fígado e músculo esquelético de tilápias submetidas a
diferentes períodos de jejum.
Palavras-chave: desempenho, jejum, expressão de mRNA, músculo estriado
esquelético, Oreochromis niloticus

ABSTRACT
The objective of this study was to evaluate in crossbred GIFT x Thai, the effects of
fasting on the performance characteristics, the gene expression of the growth hormone
receptor (GHR) and insulin-like growth factor I (IGF-I), and morphometry of white
muscle fibers. The fish were subjected to a fasting period of 15 days and they were

30
evaluated on days 0 (C0), 5 (C5 and F5), 10 (C10 and F10) and 15 (C15 and F15),
where C0, C5, C10 and C15 - animals that continued to receive food; and J5, J10 and
J15 - animals on feed restriction. The following measurements were obtained: body
weight, empty carcass weight, length, and width. Samples of liver and white muscle
were collected for mRNA expression GHR and IGF -I by qRT-PCR, and white muscle
samples were collected for morphometric analysis with determining the smallest
diameter grouped into different classes. Feed restriction reduced the average of all
performance characteristics evaluated and comparing fasted animals to animals that
continued to receive food, it was observed that fasting caused increased hepatic
expression of GHR at days 5 and 10, reduced expression of IGF-I and increased hepatic
expression of GHR and IGF-I on muscle at days 5, 10 and 15. These results indicate
changes in performance and gene expression of GHR and IGF-I in liver and skeletal
muscle subjected to different periods of fasting.
Keywords: performance, fasting, mRNA expression, striated muscle, Oreochromis
niloticus

1. Introdução
A piscicultura de água doce tem se mostrado promissora no Brasil, país que
além de possuir condições climáticas que favorecem a implantação de cultivos de
peixes possui um vasto território de lâmina d’água. Dentre os peixes de água doce,
destaca-se a tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) uma das espécies mais cultivadas
na produção aquícola brasileira (MPA, 2012) e a segunda espécie mais cultivada do
mundo (FAO, 2012).
As características de crescimento são importantes na produção de tilápias, e têm
sido o foco principal do melhoramento genético, principalmente por apresentar maior
relevância econômica (Blanck et al., 2009).
A maior parte da massa corporal dos peixes é formada pelo músculo branco
(Greer-Walker e Pull, 1975). O crescimento muscular ocorre pelos mecanismos de
hiperplasia e hipertrofia a partir das células satélites (Mauro, 1961; Koumans e Akster,
1995). Na hiperplasia, a fusão entre células satélites ativadas resulta na formação de
novas fibras musculares, enquanto na hipertrofia, as células satélites ativadas se fundem
com fibras musculares existentes, aumentando o número de núcleos para maior síntese
de miofibrilas, levando ao aumento na área da fibra muscular (Koumans e Akster, 1995;
Johnston, 1999; Rowlerson e Veggetti, 2001).
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Sabendo-se que o crescimento muscular é determinado pelo balanço entre
síntese e degradação proteica, hormônios responsáveis em promover o aumento da
síntese proteica, como hormônio do crescimento (GH) e o fator de crescimento
semelhante à insulina - I (IGF-I), são candidatos naturais a estudos para verificar seus
efeitos sobre o crescimento em peixes (Kang et al., 2002). Estudos têm mostrado que o
estado metabólico, além de influenciar o crescimento muscular (Johansen e Overturf,
2006), pode alterar as concentrações ou expressão gênica de hormônios importantes
como IGF-I e GH, e também influenciar a utilização dos nutrientes e o metabolismo
basal, podendo alterar o gasto energético corporal e consequentemente influenciar o
incremento calórico dos animais (Bottje e Carstens, 2009).
Os níveis de IGF-I plasmáticos, assim como o mRNA do IGF-I estão
diretamente associados a condição alimentar dos animais. Peixes submetidos ao jejum
apresentam redução de IGF-I no plasma e redução na expressão do mRNA IGF-I no
fígado, essas alterações podem ser acompanhadas ou não, por elevação dos níveis de
GH no sangue (Uchida et al., 2003).
Objetivou-se com este trabalho avaliar o crescimento muscular, o desempenho e
os níveis de expressão dos genes do hormônio de crescimento (GH) e fator de
crescimento semelhante à insulina (IGF-I) no músculo e fígado de tilápia do Nilo
(Oreochromis niloticus), submetidos ao jejum.

2. Material e Métodos
2.1. Animais
O experimento foi realizado no Laboratório de Aquicultura da Universidade
Estadual de Maringá - UEM, Maringá-PR, durante o período de janeiro a março de
2013.
Foram utilizadas 300 tilápias revertidas do cruzamento de GIFT x tailandesa,
provenientes da Piscicultura Piracema, Maringá-PR. Os animais com peso médio de 5g
± 0,5 foram distribuídos em caixas de fibrocimento com volume útil unitário de 1,00
m3, com sistema individual de renovação da água (5 %/dia) e aeração constante por
meio de pedra porosa acoplada a um soprador central.
Os animais receberam ração comercial extrusada (40% de proteína bruta). A
dieta diária total foi distribuída três vezes/dia, às 8, 12, e 18 horas, o arraçoamento foi
manual e a ração fornecida até saciedade aparente. A temperatura de cada tanque foi
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aferida, e os tanques foram sifonados de manhã e à tarde para remoção de metabólitos e
resíduos.

2.2. Jejum
Cento e vinte animais com pesos semelhantes (15,8g) foram separados em dois
grupos experimentais, um mantido sob regime de alimentação (denominado como
controle – C) e o outro em jejum (J). Após a divisão dos grupos todos os animais
passaram por um período de 10 dias de adaptação. Todos os peixes foram pesados ao
final de cada período experimental, sendo possível a obtenção do ganho em peso.
No dia 0 (inicio do período experimental) cinco peixes do tratamento controle
foram abatidos. Após 5, 10 e 15 dias de experimento três peixes do tratamento controle
e cinco peixes do tratamento jejum foram abatidos para avaliação. O grupo de animais
controle abatido no dia 0 do experimento foi denominado C0, e os animais que
continuaram a receber alimentação nos dias 5, 10 e 15 foram denominados C5, C10 e
C15, respectivamente. Enquanto, o grupo de animais que permaneceu em jejum por 5,
10 e 15 dias, foi denominado J5, J10 e J15, respectivamente.

2.3. Amostragem
Antes de cada abate, para coleta de tecidos e mensurações, os animais
permaneceram em jejum por 24 horas. No momento da coleta, os animais foram
capturados, transportados ao Laboratório de Biologia Molecular da Universidade
Estadual de Maringá e anestesiados para determinação do peso corporal (PC), o peso da
carcaça vazia (PCV), o comprimento (COMP) e a largura (LARG). Amostras de fígado
e de músculo branco dorsal foram coletados, acondicionados em “RNA holder”
(BioAgency Biotecnologia Ltda., São Paulo, SP) e armazenadas a -20°C até o momento
da extração de RNA. Para a avaliação morfométrica foram coletadas amostras da
musculatura branca dorsal do animal.

2.4. Análise morfométrica das fibras musculares brancas
As análises foram realizadas no Laboratório de Histotécnica Animal, do
Departamento de Morfologia, da Universidade Estadual de Maringá.
Os fragmentos da musculatura branca dorsal, de quatro peixes de cada
tratamento, foram dissecados, fixados em solução de formol 10% tamponado,
desidratados em séries crescentes de álcoois, diafanizados em xilol e incluídos em
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parafina. Cortes transversais semis-seriados (6 μm), obtidos em micrótomo, foram
submetidos à coloração Hematoxilina-eosina para avaliação da morfometria das fibras
musculares brancas. Utilizando um sistema de análise de imagens (Image Pro-Plus
versão 4.5), em campos aleatórios da lâmina histológica, foi determinado o menor
diâmetro de, aproximadamente, 250 fibras musculares, por animal, que foram agrupadas
em classes de diâmetros (< 20, 20-30, 30-50 e > 50 µm) para avaliar a contribuição da
hiperplasia e hipertrofia para o crescimento muscular (Nebo et al., 2013) em cada
tratamento. A frequência de fibras foi expressa pelo número de fibras em cada classe de
diâmetro em relação ao número total de fibras medidas.

2.5. Extração de RNA, síntese de cDNA e qRT-PCR
As análises foram realizadas no Laboratório de Biotecnologia Animal, do
Departamento de Zootecnia, da Universidade Federal de Viçosa-UFV, em junho de
2013.
O RNA total foi extraído com uso do reagente Trizol® (Life Technologies,
Carlsbad, CA, USA) de acordo com as normas do fabricante, na proporção de 1mL para
cada 100 mg de tecido. Todos os materiais utilizados foram previamente tratados com
inibidor de RNase - RNase AWAY® (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA). O tecido
foi triturado com homogeneizador Polytron (tecido + Trizol) até a completa dissociação.
Em seguida, foi adicionado 250 µL de água pura livre de RNase, homogeneizado
manualmente por 1 minuto e incubado por 5 minutos a temperatura ambiente. Foi
adicionado também 200 µL de clorofórmio e as amostras agitadas antes da incubação
por mais 5 minutos a temperatura ambiente. O material foi centrifugado por 15 minutos
a 10.600 rpm a 4ºC, e a fase aquosa coletada, sendo transferida para um tubo limpo e
adicionada a mesma quantidade coletada de isopropanol em cada tubo. As amostras
foram homogeneizadas, incubadas a temperatura ambiente por 10 minutos e
centrifugadas por 10 minutos a 10.600 rpm, a 4ºC. O sobrenadante foi descartado, e o
precipitado lavado com 1 mL de etanol 75%. As amostras foram centrifugadas
novamente a 10.600 rpm por 10 minutos, e o sobrenadante descartado. O pelet foi seco
por 20 minutos e ressuspendido em água ultrapura livre de RNase.
A concentração do RNA foi mensurada via espectrofotômetro no comprimento
de onda de 260 e 280 nm, e sua integridade foi avaliada em gel de agarose 1%,
visualizado em luz ultravioleta. As amostras de RNA foram tratadas com DNase I (Life
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Technologies, Carlsbad, CA, USA), para remoção de possíveis resíduos de DNA
genômico, de acordo com as recomendações do fabricante.
Para síntese do cDNA foi utilizado o kit SuperScript III First-Strand Syntesis
Super Mix (Life Technologies, CA, Carlsbad, USA) de acordo com as normas do
fabricante. Em tubo estéril e livre de RNA, foram adicionados 6 µl de RNA total, 1 µL
de oligo (dT) (50uM oligo(dT)20 e 1µL de tampão de anelamento (“annealing buffer”).
A reação foi incubada por 5 minutos a 65ºC, e colocada em gelo por 1 minuto.
Posteriormente, foram adicionados 10 µL de solução 2x First-Strand Reaction Mix (Life
Technologies, Carlsbad, CA, USA) e 2 µL de solução contendo a enzima transcriptase
reversa SuperScript III e o inibidor de RNAse. A solução foi incubada por 50 minutos a
50ºC. A reação foi incubada novamente por 5 minutos a 85ºC, e imediatamente
colocada em gelo. As amostras foram armazenadas a -20ºC até o momento das análises.
Para as reações de qRT-PCR foi utilizado o composto fluorescente SYBR Green
PCR Master Mix (Applied Biosystems, Carlsbad, CA, USA). As análises foram
realizadas no aparelho ABI 7300 (Applied Biosystems, Carlsbad, CA, USA). Os primers
utilizados nas reações foram desenhados de acordo com as sequências dos genes GHR e
IGF-I (AY973232.1 e EU2721149.1), expressos em tilápia, e depositados no site
www.ncbi.nlm.nih.gov. O gene da β-actina (número de acesso: L08165) foi utilizado
como controle endógeno da reação. Todas as análises foram realizadas em um volume
de 25 µL e em duplicatas.

2.6. Análise estatística
Os dados de desempenho, expressão gênica e análise histológica foram
analisados pelo procedimento GLM do SAS (SAS Inst. Inc., Cary, NC), sendo o
procedimento Univariate utilizado para verificar a normalidade dos dados. O método 2ΔCt

foi utilizado para análise da expressão dos genes em estudo. Devido a não

conformidade com os pressupostos de normalidade, os dados de expressão passaram
pela transformação logarítmica [ln (x + 1)] (Voge et al., 2004). Para as análises
morfométricas, realizou-se à análise de variância, e as médias foram comparadas pelo
teste de Tukey a 5% de probabilidade. Para os dados de desempenho e de expressão
gênica as médias foram comparadas por meio de contrastes.
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3. Resultados
3.1. Desempenho
Os animais dos grupos controle, ou seja, os animais que receberam alimentação
durante todo experimento, apresentaram maior peso final (PF) e ganho em peso (GP)
(Tabela 1).
Tabela 1. Peso inicial (PI), peso final (PF) e ganho de peso (GP) dos grupos
experimentais
Grupos experimentais
Controle
Jejum
a
PI (g)
15,80
15,82a
PF (g)
30,75a
21,48b
a
GP
14,95
5,66b
Letras diferentes nas linhas diferem pelo teste de F (P<0,05).
Animais do tratamento controle, C5, C10 e C15, apresentaram maior peso
corporal (PC), peso de carcaça vazia (PCV), largura (LARG) e comprimento total
(COMP) quando comparados com animais da mesma idade expostos ao jejum (J5, J10 e
J15) (Figura 1).

Figura 1. Peso corporal (PC), peso de carcaça vazia (PCV), largura (LARG) e
comprimento total (COMP) de tilápias. Letras minúsculas representam diferença
estatística entre animais de mesma idade em grupos experimentais diferentes (jejum e
controle). Letras maiúsculas representam diferença entre os animais dos grupos em
jejum nos dias 5, 10 e 15. Asteriscos representam diferença estatística entre o
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tratamento controle - C0 e os demais tratamentos (5, 10 e 15 dias controle e jejum). Os
resultados são mostrados como médias e seus erros-padrão.
A média dos animais do tratamento C0 diferiu dos demais tratamentos: controle
e jejum aos 5 dias (C5 e J5), 10 dias (C10 e J10) e 15 dias (C15 e J15), para todas as
características avaliadas.
Para PC, PCV, LARG e COMP, observou-se um aumento progressivo nas
médias de ambos os grupos experimentais no decorrer dos dias, em que animais aos 15
dias de experimento apresentaram maiores valores que animais aos 5 dias.

3.2. Análise morfométrica das fibras musculares
Nenhum dos tratamentos apresentou fibras na classe > 50 µm. Portanto, as
análises estatísticas foram realizadas considerando apenas três classes.
Não foi verificado o efeito de interação entre os tratamentos e as categorias. No
entanto, observou-se efeito significativo para as classes de diâmetro, com a maior
frequência de fibras na classe < 20 µm seguida por uma diminuição da frequência nas
classes 20-30 µm e 30-40 µm (Tabela 2).
Tabela 2. Distribuição da frequência de fibras musculares (%) em três diferentes classes
dos dias C0 e J5, J10, J15 de jejum
Classes
Jejum (dias)
< 20 µm
20-30 µm
30-40 µm
C0
66,37
29,55
4,09
J5
61,11
34,61
4,28
J10
54,70
38,88
6,42
J15
60,68
36,67
2,65
Efeito principal
< 20 µm
60,72a
Classes
20 - 30 µm
34,93b
20 – 50 µm
4,36c
Jejum
NS
Probabilidade
Categoria
<0,0001
Interação
0,1025
Letras diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente pelo Teste de Tukey
(P<0,05).
3.3. Expressão gênica no fígado e músculo branco
No fígado, a expressão de mRNA GHR não diferiu entre o grupo controle (C0,
C5, C10 e C15) e o grupo em jejum (J5, J10 e J15) (Figura 2A), enquanto a expressão
de mRNA IGF-I fígado foi maior para grupo controle (Figura 2C).

37

Figura 2. Expressão do gene do receptor do hormônio de crescimento – GHR (A e B) e
fator de crescimento semelhante à insulina I - IGF-I (C e D) no fígado de tilápias
submetidas a diferentes períodos de jejum. Letras minúsculas representam diferença
estatística entre animais de mesma idade em grupos experimentais diferentes (jejum e
controle). Asteriscos representam diferença entre o tratamento C0 e os demais
tratamentos (5, 10 e 15 dias do controle e jejum). Os resultados são mostrados como
médias e seus erros-padrão.
Diferenças foram observadas, considerando-se os valores de expressão de
mRNA GHR e IGF-I hepático entre C0 e os demais tratamentos (Figura 2B e 2D). Em
relação ao período de tratamento, observando o comportamento da expressão de mRNA
GHR, verificou-se que esta diminuiu numericamente entre J5, J10 e J15, enquanto
aumentou gradualmente para C5, C10 e C15. Comparando animais alimentados e
animais em jejum nos dias 5, 10 e 15, maiores valores de expressão de mRNA GHR
foram encontrados para animais do jejum, jejum e controle, respectivamente.
Maior expressão do mRNA IGF-I no fígado foi verificada nos peixes dos grupos
C5, C10 e C15 comparada com peixes dos grupos J5, J10 e J15. Tilápias em jejum, J5,
J10 e J15, apresentaram redução progressiva da expressão de IGF-I durante os períodos
avaliados.
No músculo a expressão de mRNA GHR e IGF-I foi maior para os animais em
jejum (J5, J10 e J15) em relação ao controle (C0, C5, C10 e C15) (Figura 3A e 3C).
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Figura 3. Expressão do gene do receptor do hormônio de crescimento – GHR (A e B) e
fator de crescimento semelhante à insulina I - IGF-I (C e D) no músculo de tilápias
submetidas a diferentes períodos de jejum. Letras minúsculas representam diferença
estatística entre animais de mesma idade em grupos experimentais diferentes (jejum e
controle). Letras maiúsculas representam diferença entre os animais dos grupos em
jejum nos dias 5, 10 e 15. Asteriscos representam diferença estatística entre o
tratamento controle- C0 e os demais tratamentos (5, 10 e 15 dias controle e jejum). Os
resultados são mostrados como médias e seus erros-padrão.
Assim como no fígado, no músculo a expressão de mRNA de C0 também diferiu
dos demais tratamentos (Figura 3B e 3D). No músculo, independente da idade de
avaliação, a expressão de mRNA GHR e IGF-I foi maior em animais do jejum em
comparação aos do controle. Em relação aos períodos, maior valor de expressão foi
encontrado para J5 e menores valores para J10 e J15, que não diferiram. Para o IGF-I
foi verificado aumento significativo da expressão, tendo J15 apresentado maior valor
médio e J5 e J10 menores valores.

4. Discussão
É de conhecimento geral que para se ganhar peso há necessidade de se ingerir
alimentos e que o jejum em peixes pode promover o atraso no crescimento ou mesmo
redução na taxa de crescimento, dependendo do tempo de privação alimentar. A redução
gradual de peso foi observada por Montserrat et al. (2007) e Fox et al. (2006), que
mantiveram por quatro semanas de jejum, as espécies Oncorhynchus mykiss e
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Oreochromis mossambicus, respectivamente. Neste trabalho os animais submetidos ao
jejum, J5, J10 e J15, não apresentaram diminuição progressiva de peso quando em
restrição alimentar por um período máximo de 15 dias, sendo possível observar através
da avaliação do PC, PCV, LARG e COMP, um atraso no crescimento que pode ser
resultado da capacidade de adaptação a diversas condições da tilápia. Como esta espécie
é capaz de se alimentar por filtração (Loures et al., 2001), o que se pode sugerir é que
durante o período de jejum as tilápias utilizaram tal mecanismo, se adaptando e
crescendo continuamente, mesmo que as caixas tenham sido sifonadas de manhã e à
tarde.
Outro indício da capacidade de adaptação das tilápias pode ser observado pelos
resultados obtidos pela frequência das fibras musculares em classes de diâmetro. No
presente trabalho, a frequência de fibras nas três classes foi semelhante comparando os
animais em jejum (J5, J10 e J15) e o controle (C0). Portanto, para os animais cruzados
GIFT x Tailandesa 5, 10 e 15 dias de jejum não promoveram alteração no crescimento
muscular em relação ao controle.
As classes de diâmetro < 20 µm e 20-30 µm indicam ocorrência de hiperplasia
(Valente et al., 1999, Rowlerson e Veggetti, 2001), enquanto a classe 30-40 µm indica
início de diferenciação e hipertrofia (Nebo et al., 2013). Dessa forma, a maior
frequência de fibras na classe < 20 µm seguida por uma diminuição da frequência nas
classes 20-30 µm e 30-40 µm indica que a hiperplasia foi o principal mecanismo de
crescimento muscular em todos os tratamentos. A contribuição da hiperplasia e
hipertrofia é variável de acordo com o período de crescimento, com a hiperplasia sendo
mais intensa nas fases iniciais (Dal Pai-Silva et al., 2003, Almeida et al., 2008), de
acordo com nossos resultados.
Diversos autores têm trabalhado o uso de diferentes estratégias alimentares em
tilápias para obter informações quanto ao metabolismo e controle hormonal associados
à restrição alimentar (Uchida et al., 2003; Fox et al., 2006; Montserrat et al., 2007;
Imsland et al., 2008; Fox et al., 2010).
Dois importantes hormônios associados ao crescimento são GH e o IGF-I. O GH
tem sido identificado como forte regulador dos níveis de IGF-I em peixes (Imsland et
al., 2008). Quando se liga a seus receptores localizados na membrana da superfície
celular do tecido alvo (GHR), formando o complexo GH-GHR, inicia suas ações
biológicas, como a produção e liberação de IGF-I no fígado e na maioria dos tecidos
periféricos (Moriyama et al., 2000).
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A expressão hepática de GHR foi maior aos 5 e 10 dias para os animais em
jejum, e aos 15 dias maior expressão foi verificada para os animais do tratamento
controle. Observou-se a diminuição da expressão hepática de IGF-I em razão do jejum
em todos os períodos. A privação de alimento para tilápias, mesmo por quatro semanas,
não desempenhou nenhum efeito sobre a expressão de mRNA GHR hepático,
entretanto, produziu a redução nos níveis de mRNA IGF-I (Fox et al., 2006). Resultado
semelhante para o IGF-I foram descritos por Uchida et al. (2003) que restringiram a
alimentação por duas semanas e observaram redução na expressão hepática de mRNA
IGF-I em Oreochromis mossambicus. Semelhantemente, Montserrat et al. (2007)
observaram após duas semanas de privação alimentar, redução na expressão de mRNA
IGF-I de Oncorhynchus mykiss. A alteração na expressão de mRNA IGF-I de animais
em jejum pode indicar dependência entre a produção hepática de IGF-I e o regime
alimentar, ou ainda a redução na expressão de mRNA IGF-I pode ocorrer por causa da
baixa expressão de mRNA GHR. Defeitos na sinalização de GHR e na síntese do IGF-I,
conforme sugerido por Fox et al. (2006) também podem causar a diminuição de IGF-I.
Houve um aumento na expressão de GHR no músculo esquelético, causado pelo
jejum. Resultados semelhantes foram observados por Fox et al. (2010) e Pierce et al.
(2007), nos quais após quatro semanas de jejum a expressão de mRNA GHR de tilápias
no músculo aumentou significativamente. Nesse estudo, a expressão do IGF-I no
músculo esquelético foi maior no jejum, semelhante ao observado pelo GHR. Na
musculatura, o complexo GH/GHR estimula a expressão do gene IGF-I, que está
relacionado à síntese de proteínas (Duan, 1998). Assim, a elevada expressão de IGF-I
no jejum pode indicar que o músculo esquelético estava tentando crescer o que não
ocorreu pela falta de nutrientes, fato que justifica o não aparecimento de fibras na classe
> 50 µm ou o crescimento por hipertrofia.
Diferentes respostas como as encontradas no fígado e no músculo esquelético,
quanto à expressão de GHR e IGF-I, sugerem que cada um dos genes pode se expressar
de forma distinta dependendo do tecido em questão, sendo influenciados por diversos
fatores. A redução da expressão hepática de IGF-I em comparação com o aumento da
sua expressão no músculo sugere que, quando o fígado expressa baixos níveis de
mRNA IGF-I, os tecidos extra-hepáticos aumentam a sua expressão.
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5. Conclusões
A restrição alimentar promove redução de todas as características de
desempenho avaliadas e alterações na expressão de GHR e IGF-I no fígado e no
músculo esquelético, sem causar modificações no crescimento muscular em relação ao
controle.

Referências
Blanck, D.V., Gasparino, E., Ribeiro, R.P., Marques, D.S., 2009. Polimorfismo no gene
GH1-PstI associado a características corporais de linhagens de tilápia do Nilo.
Pesquisa agropecuária brasileira 44, 599-604.
Bottje, W.G., Carstens, E., 2009. Association of mitochondrial function and feed
efficiency in poultry and livestock species. J. Anim. Sci. 87, E48-E63.
Dal Pai-Silva, M., Carvalho, R.F., Pellizzon, C.H., Dal Pai, V., 2003. Muscle growth in
Nile

tilapia

(Oreochromis

niloticus):

histochemical,

ultrastructural

and

morphometric study. Tissue Cell 35, 179-187.
Duan, C., 1998. Nutritional and Developmental Regulation of Insulin-like Growth
Factors in Fish. J. Nutr. 128, 306S-314S.
FAO - Organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación. 2012.
El estado mundial de la pesca y la acuicultura. Roma, Itália. 251p.
Fox, B.K., Riley, L.G.; Hirano, T., Grau, E.G., 2006. Effects of fasting on growth
hormone, growth hormone receptor, and insulin-like growth factor-I axis in
seawater-acclimated tilapia, Oreochromis mossambicus. Gen. Comp. Endocrinol
148, 340–347.
Fox, B.K., Breves, J.P., Davis, L.K., Pierce, A.L., Grau, E.G., 2010. Tissue-specific
regulation of the growth hormone/insulin-like growth factor axis during fasting
and re-feeding: Importance of muscle expression of IGF-I and IGF-II mRNA in
the tilapia. Gen. Comp. Endocrinol. 166, 573-580.
Greer-Walker, M., Pull, G.A., 1975. A survey of red and white muscle in marine fish. J.
Fish Biol. 7, 295-300.
Imsland, A.K., Foss, A., Roth, B., Stefansson, S.O., Vikingstad, E., Pedersen, S.,
Sandvik, T., NORBER, G., 2008. Plasma insulin-like growth factor-I
concentrations and growth in juvenile halibut (Hippoglossus hippoglossus):
Effects of photoperiods and feeding regimes. Comp. Biochem. Physiol. A Mol.
Integr. Physiol. 151, 66-70.

42
Johnston, I.A., 1999. Muscle development and growth: potential implication for flesh
quality in fish. Aquaculture 177, 99-115.
Johansen, K.A., Overturf, K., 2006. Alterations in expression of genes associated with
muscle metabolism and growth during nutritional restriction and refeeding in
rainbow trout. Comp. Biochem. Physiol. A Mol. Integr. Physiol. 144, 119-127.
Kang, J.H., Lee, S.J., Park, S.R., Ryu, H.Y., 2002. DNA polymorphism in the growth
hormone gene and its association with weight in olive flounder Paralichthys
olivaceus. Fisheries Sci. 68, 494-498.
Koumans, J.T.M., Akster, H.A. 1995. Myogenic cells in development and growth of
fish. Comp. Biochem. Physiol. 110, 3-20.
Loures, B.T.R.R., Ribeiro, R.P., Vargas, L., Moreira, H.L.M., Sussel, F.R., Povh, J.A.,
Cavichiolo, F., 2001. Manejo alimentar de alevinos de tilápia do Nilo,
Oreochromis niloticus (L.), associado às variáveis físicas, químicas e biológicas
do ambiente. Acta Sci., 23, 877-883,
Mauro, A., 1961. Satellite cell of skeletal muscle fibers. J. Biophys. Biochem. Cytol. 9,
493-494.
Monserrat, N., Gabillard, J.C., Capilla, E., Navarro, M.I., Gutiérrez, J., 2007. Role of
insulin, insulin-like growth factors, and muscle regulatory factors in the
compensatory growth of the trout (Oncorhynchus mykiss). Gen. Comp.
Endocrinol. 150, 462-472.
Moriyama, S., Ayson, F.G., Kawauchi, H., 2000. Growth regulation by insulin-like
growth factor-I in fish. Biosci. Biotechnol. Biochem., 8, 1553-1562.
MPA - Ministério da pesca e aquicultura. 2012. Boletim estatístico da pesca e
aquicultura. Brasília, Brasil. 129p.
Nebo, C., Portella, M.C., Carani, F.R., Almeida, F.L.A., Padovani, C.R., Carvalho, R.F.,
Dal Pai-Silva, M., 2013. Short periods of fasting followed by refeeding change the
expression of muscle growth-related genes in juvenile Nile tilapia (Oreochromis
niloticus). Comp. Biochem. Physiol. B Biochem. Mol. Biol. 164, 268-274.
Pierce, A.L., Fox, B.K. Davis, L.K., Visitacion, N., Kitahashi, T., Hirano, T., Grau,
E.G., 2007. Prolactin receptor, growth hormone receptor, and putative
somatolactin receptor in Mozambique tilapia: Tissue specific expression and
differential regulation by salinity and fasting. Gen. Comp. Endocrinol. 154, 31-40.

43
Rowlerson, A., Veggetti, A., 2001. Cellular mechanisms of post-embryonic muscle
growth in aquaculture species. In: Johnston, I.A. (Ed.), Muscle Development and
Growth. London: Academic Press, 103-139.
Uchida, K., Kajimura, S., Riley, L.G., Hirano, T., Aida, K., Grau, E.G., 2003. Effects of
fasting on growth hormone/insulin-like growth factor-I axis in the tilapia,
Oreochromis mossambicus. Comp. Biochem. Physiol. A Mol. Integr. Physiol.
134A, 429-439.
Valente, L. M. P., Rocha, E., Gomes, E. F. S., Silva, M. W., Oliveira, M. H., Monteiro,
R. A. F., Fauconneau, B. 1999. Growth dynamics of white and red muscle fibres
in fast- and slow-growing strains of Rainbow trout. J. Fish Biol. 55, 675-691.
Voge, J.L., Santiago, C.A.T., Aad, P.Y., Goad, D.W., Malayer, J.R. Spicer, L.J., 2004.
Quantification of insulin-like growth fator binding protein mRNA using real-time
PCR in bovine granulosa and theca cells: effect of estradiol, insulin, and
gonadotropins. Domest. Anim. Endocrinol. 26, 241-258.

44

V - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O crescimento é uma característica importante na área de produção animal.
Mesmo sendo o tema principal de diversos trabalhos, novos estudos estão surgindo
buscando maiores informações quanto ao seu funcionamento e os fatores que podem
alterá-lo.
A variação presente no GH de tilápias já foi pesquisada por alguns autores,
entretanto, neste trabalho, pode-se observar que a maioria das características avaliadas
obteve maiores valores para um dos genótipos considerados, GHbd. Entretanto, é
necessário ressaltar, que novas pesquisas devem ser realizadas para comprovar tal
associação. O mesmo não foi observado para a expressão de mRNA GHR e IGF-I.
Genes que afetam o crescimento também foram analisados quando os animais
foram submetidos à privação alimentar por 15 dias. A expressão de tais genes sofreu
alteração, assim como o desempenho. Não foi possível observar modificação no
crescimento muscular comparando animais em jejum (J5, J10 e J15) com animais do
tratamento controle (C0).
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VI – NORMAS DA REVISTA
Aquaculture
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its own separate line.
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Provide sufficient detail to allow the work to be reproduced. Methods already published
should be indicated by a reference: only relevant modifications should be described.
Theory/calculation
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with in the Introduction and lay the foundation for further work. In contrast, a
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Results
Results should be clear and concise.
Discussion
This should explore the significance of the results of the work, not repeat them. A
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If there is more than one appendix, they should be identified as A, B, etc. Formulae and
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of refereeing and publication, also post-publication. Ensure that phone numbers (with
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References should be avoided, but if essential, then cite the author(s) and year(s). Also,
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purposes.
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references and do not, therefore, include them on the title page, as a footnote to the title
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Follow internationally accepted rules and conventions: use the international system of
units (SI). If other quantities are mentioned, give their equivalent in SI. You are urged
to consult IUPAC: Nomenclature of Organic Chemistry: http://www.iupac.org/ for
further information.
1. Authors and editors are, by general agreement, obliged to accept the rules governing
biological nomenclature, as laid down in the International Code of Botanical
Nomenclature, the International Code of Nomenclature of Bacteria, and the
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International Code of Zoological Nomenclature. 2. All biota (crops, plants, insects,
birds, mammals, etc.) should be identified by their scientific names when the English
term is first used, with the exception of common domestic animals.
3. All biocides and other organic compounds must be identified by their Geneva names
when first used in the text. Active ingredients of all formulations should be likewise
identified. 4. For chemical nomenclature, the conventions of the International Union of
Pure and Applied Chemistry and the official recommendations of the IUPAC IUB
Combined Commission on Biochemical Nomenclature should be followed.
Database linking
Elsevier encourages authors to connect articles with external databases, giving their
readers one- click access to relevant databases that help to build a better understanding
of the described research. Please refer to relevant database identifiers using the
following format in your article: Database: xxxx (e.g., TAIR: AT1G01020; CCDC:
734053; PDB: 1XFN). See http://www.elsevier.com/databaselinking for more
information and a full list of supported databases.
DNA sequences and GenBank Accession numbers. Many Elsevier journals cite "gene
accession numbers" in their running text and footnotes. Gene accession numbers refer to
genes or DNA sequences about which further information can be found in the databases
at the National Center for Biotechnical Information (NCBI) at the National Library of
Medicine. Authors are encouraged to check accession numbers used very carefully. An
error in a letter or number can result in a dead link. Note that in the final version of the
electronic copy, the accession number text will be linked to the appropriate source in the
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Example 1: "GenBank accession nos. AI631510, AI631511, AI632198, and BF223228,
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48
chemical formulae in the text is to be avoided where reasonably possible; instead, the
name of the compound should be given in full. Exceptions may be made in the case of a
very long name occurring very frequently or in the case of a compound being described
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