
Introdução
O GH é um hormônio pluripotente produzido pela hipófise, e que realiza suas funções

através da sua ligação ao receptor transmembrana específico, o receptor do hormônio do
crescimento (GHR), nos tecidos alvo. A liberação do hormônio liberador do GH (GHRH) no
hipotálamo é necessária para a síntese e a secreção do GH na hipófise, sendo que o GH pode
regular sua secreção através de retroalimentação negativa sobre ele mesmo e sobre o GHRH.

Uma das principais funções do GH está relacionada ao crescimento de quase todos os
tecidos do organismo. Nas últimas décadas, muitos aspectos da fisiologia do GH tem sido
investigados em peixes. Nestes organismos, além do crescimento somático, o GH participa de
vários outros processos como regulação do equilíbrio iônico e osmótico, metabolismo de
lipídios, proteínas e carboidratos, crescimento esquelético e dos tecidos moles, reprodução,
função imune, comportamento alimentar, agressividade e fuga do predador (Canosa et al.,
2007).

Dentre os fatores ambientais que regulam o eixo GH/IGF, o estado nutricional tem
papel chave, pois o crescimento se ajusta às condições nutricionais do animal. Durante o jejum
o crescimento cessa e a energia mobilizada é utilizada para a manutenção do metabolismo,
apesar da elevação do GH e redução do IGF no plasma. Isto ocorre devido ao desenvolvimento
de resistência ao GH no fígado, já que o baixo nível de IGF circulante limita o crescimento,
enquanto que o elevado nível de GH estimula a lipólise. Além disto, sabe-se que a elevação dos
níveis de GH durante o jejum e que a administração de GH estimulam a redução do uso da
glicose, a retenção de proteínas e hiperinsulinemia (Møller & Nørrelund, 2003).

Com relação ao apetite, o GH está indiretamente relacionado a este, sendo isto em
parte através do neuropeptídeo Y (NPY) e da colecistocinina (CCK). O NPY é um orexígeno que
responde positivamente ao GH, tendo seus níveis de mRNA aumentados em resposta ao jejum
e tem efeito contrário ao da CCK, um sinal de saciedade produzido pelo intestino e o cérebro.
Além destes, vários outros hormônios tem ação conhecida sobre o balanço energético e
apetite e podem sofrer influência do GH. Dentre os orexígenos podem ser citados grelina e
orexinas; e com relação aos anorexígenos leptina, proopiomelanocortina (POMC), peptídeo
liberador da gastrina (GRP) e transcrito regulado pela cocaína e anfetamina (CART) (Volkoff et
al., 2005).

Objetivo
Identificar e analisar diferenças no comportamento alimentar de uma linhagem de

peixe transgênico superexpressando o GH, bem como os mecanismos genéticos envolvidos
neste processo.

Metodologia
Para os experimentos de comportamento, zebrafish transgênicos (T) e não

transgênicos (NT) serão submetidos à análise de comportamento alimentar, onde serão
analisados: tempo para alcançar o primeiro pellet do alimento; tempo necessário para o
animal comer todos os pellets oferecidos; e número de pellets consumidos por unidade de
tempo (s).

Para as análises de diferenças na expressão gênica entre T e NT, através da técnica de
RT-PCR em tempo real, os tecidos de interesse serão coletados, seus RNAs extraídos,
quantificados e suas integridades confirmadas, para serem transcritos de forma reversa, e



confeccionados os cDNAs. Os genes a seram analisados são NPY, grelina, orexina, leptina, CCK,
POMC, GRP e CART, utilizando o gene constitutivo β-actina como normalizador.

A partir dos resultados anteriores, os peptídeos com maior diferença de expressão
serão utilizados para criação de transgenes constituídos de regiões promotoras dos genes de
interesse direcionando a expressão de um gene marcador que codifica para uma proteína
fluorescente vermelha.

Após a microinjeção e eclosão dos ovos, os transgênicos serão observados em
microscópio de fluorescência. Os que possuírem expressão da proteína marcadora (positivos)
serão cultivados até a maturidade sexual e cruzados com animais transgênicos para o GH. Os
animais positivos serão acompanhados durante o desenvolvimento, sendo que na fase juvenil
o mapeamento será feito através de microscopia de fluorescência e, na idade adulta, esta
observação será feita com cortes histológicos.
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