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Resumo: Nas tilápias da espécie Oreochromis niloticus, há presença de dois genes que codificam para o 

hormônio do crescimento (GH1 e GH2). Para a realização deste trabalho, utilizou-se 200 animais com 

idade de aproximadamente 70 dias. O DNA foi extraído de amostras de nadadeira caudal, por meio de 

extração alcalina. Foram obtidos dois fragmentos com 652 e aproximadamente 700 pares de base, sendo 

que os fragmentos com 700 pb, ainda não haviam sido descritos na literatura. Os fragmentos foram 

classificados como banda simples (88,78%) e dupla (11,22%) de acordo com o padrão da amplificação. 

O produto da amplificação encontrado mostra diferença maior do que o descrito na literatura, o que 

sugere a presença de um novo polimorfismo.  
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Abstract: In Oreochromis niloticus, there is the presence of two genes encoding growth hormone (GH1 

and GH2). For this work, we used 200 animals with approximately 70 days of age. For extraction of 

genomic DNA were used fragments of caudal fin and alkaline extraction. We found fragments with 652 

and 700 base pairs approximately, and the fragments with 700 bp, had not yet been described in 

literature. The fragments were classified as single (88.78%) and double (11.22%) band in accordance 

with the pattern of amplification.  The amplification product generated has fragment size bigger than 

described in the literature, suggesting the presence of a new polymorphism. 

Keywords: GH1; GH2; Oreochromis niloticus 

 

Introdução 

Em tilápias, um evento relativamente recente promoveu a duplicação do gene que codifica o 

hormônio do crescimento (GH). O transcrito secundário GH2 é codificado por 1662 pb, e é 4 pb mais 

curto que o transcrito primário GH1, que contem 1666 pb. Por apresentarem 99% de homologia, 

acredita-se que GH1 e GH2 codifiquem um polipeptídeo idêntico (Ber & Daniel, 1992; 1993). Ao 

comparar as duas sequencias, a única diferença em tamanho observada deriva de uma região localizada 

dentro do íntron 2, em que existe uma diferença na quantidade de uma repetição de CTGT (Ber & 

Daniel, 1992; 1993). Desta forma, o objetivo deste trabalho foi buscar polimorfismos dentro da região 

com divergência de 4 pb para GH1 e GH2 em tilápias GIFT. 

 

Material e Métodos 

Foram utilizados 200 animais com idade aproximada de 70 dias, provenientes da estação de piscicultura  

da Universidade Estadual de Maringá – Pr. Fragmentos de nadadeira caudal foram coletados, 

acondicionados em etanol 90% e armazenadas em freezer a  -20°C. A extração do DNA foi realizada 

conforme protocolo de extração alcalina, descrito por (Rudbeck & Dissing, 1998), com adaptações. Um 

par de primers específicos (5’ –CAGCGGTGTTTTTTCATGT-3’ e 5’ –

CGGTTCCCTTGACATCAAAT-3’) foi desenhado, flanqueando os éxons 1 e 2, conforme sequência 

depositada no GenBank (número de acesso M97766).  A amplificação do DNA foi feita para um volume 

final de reação de 15 µL e programa de amplificação específico (desnaturação a 95°C por quatro 

minutos, 35 ciclos de 30 s a 95°C, dois minutos de anelamento a 68°C e 1 minuto e 30 s de extensão a 

72°C. Uma extensão final de 72°C por 4 min também será realizada). Os produtos da amplificação foram 

avaliados em gel de agarose a 2,0%, revelada com 0,5 µg/mL de brometo de etídio, e comparados ao 
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padrão de peso molecular de 100 pb. Foram observados diferentes tamanhos de fragmentos e avaliada a 

frequencia em que estes frgmentos amplificados aparecereram, sendo estes os primeiros dados deste 

polimorfismo descritos na litertura para tilápia GIFT.  

 

Resultados e Discussão 

Os primers utilizados foram desenhados para amplificar GH1 e GH2, em uma região que abrange 

os éxons um e dois, e uma diferença de 4 pb do íntron dois (Figura 1). 

 

  

Figura 1. Adaptado de Ber & Daniel, 1993. Em amarelo - Região de anelamento dos primers. Em verde 

– Éxon um. Em vermelho – Éxon dois. Em azul – diferença de 4 pb entre GH1 e GH2.  

 

A amplificação via PCR produziu fragmentos de aproximadamente 652pb e 700pb, sendo que o 

fragmento de aproximadamente 700pb não havia sido descito até então na literatura. Os fragmentos 

obtidos foram classificados como banda simples, quando houve apenas um fragmento amplificado com 

652pb, e banda dupla quando o animal apresentou os dois fragmentos, de 652 e 700pb, respectivmente 

(Figura 2), sugerindo a existência de um novo polimorfismo na região alvo do gene GH em tilápias do 

Nilo. 

 

 
Figura 1. Polimorfismo do gene GH1 e GH2. Canaletas 01, 03, 04 e 06 banda simples. Canaleta 05 

banda dupla. Canaleta 02 Padrão de 100pb. 
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Dos 200 animais da linhagem GIFT avaliados 11,22% apresentaram amplificação para os dois 

fragmentos, sendo classificados como animais de banda dupla. Nesta população, 88,78% dos animais 

apresentaram amplificação apenas para o fragmento de 652pb, e foram classificados como animais de 

banda simples.  A estrutura do gene que codifica o GH em tilápias é semelhante à de salmonídeos, com 

um íntron e um éxon a mais que carpas e mamíferos. O transcrito principal é, no entanto, cerca de metade 

do tamanho da dos salmonídeos.  

A duplicação de genes desempenha uma função importante no processo evolutivo (Ohno, 1970).  

Muitas vezes, a segunda cópia de um gene é livre de pressão selectiva e sofre mutações mais rápido que 

um gene funcional ao longo de gerações de organismos, porém sem efeitos deletérios ao animal. 

Entretato, algumas duplicações podem ser funcioais, e produzir transcritos diferentes, como descrito por 

Lafont et al, (2007), podendo, quando conveniente, ser usados em programas de seleção para o 

melhoramento genético.  

 

Conclusões 

A presença deste polimorfismo até então não descrito possibilita a realização de novos estudos 

para validação do mesmo, além de pesquisas de variação genética e de sua associação com características 

de crescimento em tilápias. 
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