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C lassificação dos Animais de Laboratório
quanto ao Status Genético

Belmira Ferreira dos Santos

INTRODUÇÃO

Os animais de laboratório podem ser classificados em dois grandes grupos: não-consangüíneos, outbred
ou heterogênicos, e consangüíneos, inbred ou isogênicos. Aos inbred,     foram acrescentados os híbridos,
congênicos, mutantes e animais ‘engenheirados’, como, por exemplo, os transgênicos.

ANIMAIS NÃO-CONSANGÜÍNEOS OU OUTBRED

São animais que apresentam na constituição genética uma alta heterozigose (99%), o que faz com que seja
mantida numa mesma colônia uma grande diversidade genética (vários alelos), possibilitando a reprodução de
populações naturais.

ANIMAIS CONSANGÜÍNEOS OU INBRED

Um animal consangüíneo é o produto de 20 gerações consecutivas do acasalamento entre irmãos, ou pais
e filhos. Utilizando esse tipo de acasalamento, conseguimos obter um índice de homozigose de 99%, o que
torna tais animais os mais idênticos possíveis que se pode obter. Para cada 50 mil ou mais genes que um
camundongo possui, 99% apresentam o mesmo alelo em dose dupla. Isso significa que cada linhagem
consangüínea apresenta um conjunto único de características que as diferencia entre si. Esse conjunto de
características, que constitui cada linhagem, é composto de genes que sofrem menor ou maior grau de influências
ambientais. Por isso a manutenção dessas linhagens deve ser feita de maneira rigorosa, de modo que as
variações, através das gerações, sejam mínimas.

A propagação de uma linhagem sempre tenta diminuir ao máximo a divergência genética, o que faz com
que todos os animais mantidos em um biotério de criação estejam ligados a um ancestral comum por um
intervalo mínimo de gerações.

O aparecimento desses animais ocorreu no começo do século XX, com os estudos de herança de cor em
camundongos, realizados por Clarence C. Little. Após o surgimento da linhagem de camundongo denominada
DBA, pesquisas em câncer fizeram surgir outras linhagens; as mais utilizadas até hoje datam dessa época.
A maioria das linhagens se desenvolveu para tentar provar a existência de fatores genéticos que influenciassem
a herdabilidade do câncer e a independência dos diversos tipos de câncer dentro de famílias.
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Por meio da seleção feita durante o processo de construção das linhas consangüíneas, vários tipos de
câncer surgiram, com freqüências previsíveis, e foram incorporados ao genoma dos animais. Quando as primeiras
linhas se tornaram disponíveis e suas informações relatadas em publicações científicas, os pesquisadores
descobriram que elas podiam ser muito úteis na pesquisa biomédica.

O uso de material biológico uniforme e confiável possibilitou que as únicas variáveis fossem aquelas que o
pesquisador introduzisse, o que diminuía o número de animais usados e a necessidade de repetição do experimento.

Durante o desenvolvimento das linhas inbred, não só o estabelecimento de padrões de cores ou cânceres
foi determinado, mas outras doenças constitucionais e estados patológicos análogos aos do homem foram se
fixando, já que também eram influenciados por genes, o que tornou esses animais modelos únicos para o
estudo de doenças humanas.

Com o surgimento das inúmeras linhagens, alguns pesquisadores se deram conta do potencial dos
híbridos F1 (produto do cruzamento entre duas linhagens consangüíneas), já que esses animais são
geneticamente homogêneos e heterozigotos para aqueles pares de genes em que as linhagens parentais
diferem entre si. Suas respostas são tão uniformes quanto às das linhagens consangüíneas e os animais são
mais vigorosos, crescem mais rápido e sobrevivem mais tempo. Além disso, tais animais aceitam transplantes
de tecidos de ambas as linhagens parentais.

SISTEMAS DE ACASALAMENTO

As características que constituem um indivíduo são de caráter genético e ambiental. Os investigadores que
utilizam animais se preocupam com o controle de ambas as fontes de variação. Algumas das características
ambientais podem ser controladas pela padronização do manejo e das instalações onde se encontram os animais.
As características genéticas são controladas pelo sistema de acasalamento apropriado para a colônia.

O propósito de um sistema de acasalamento é preservar ou controlar as causas genéticas para determinada
característica. Se tivermos uma população de tamanho infinito em condições ambientais específicas, o
acasalamento ao acaso, sem a presença de seleção ou mutação, vai manter a média e a variação de todas as
características quantitativas constantes. O     inbreeding subdividirá essa população em subpopulações, nas quais
a média aumentará ou diminuirá e a variação genética se reduzirá. O outbreeding (acasalamento entre diversas
populações) fará a variação genética aumentar e mudará a média.

Acasalamentos seletivos de iguais aumentarão, diminuirão ou manterão constante a média, dependendo da
direção da seleção adotada, e diminuirão a variação genética, sem necessariamente eliminá-la. Se, ao contrário,
mantivermos o acasalamento entre animais os mais diferentes possíveis, a variação genética será grande.

A combinação da consangüinidade com sistemas de seleção deu aos geneticistas métodos de controle das
características herdáveis dos animais de laboratório.

ACASALAMENTO AO ACASO

Em princípio, o acasalamento ao acaso é aquele em que a chance de se acasalar um macho qualquer da
população com uma fêmea qualquer da população seja igual para todos os animais. Em termos numéricos teríamos:

1/m X 1/f = 1/mf
m = número de machos      f = número de fêmeas

Em grandes populações, o acasalamento ao acaso preserva os genes e as suas freqüências ao longo das
gerações desde que não haja seleção ou mutações ocorrendo (Lei de Hardy-Weinberg).
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Em populações finitas, o resultado obtido é um pouco diferente, já que haverá perda de alelos e fixação
de outros, o que resultará em homozigose. A velocidade com que a homozigose se instala na colônia dependerá
basicamente do número de unidades reprodutivas existentes, sendo inversamente proporcional a esse número.

Outro fator a considerar é que não se mantém populações de laboratório sem seleção, mutação ou variações
ambientais, o que também resulta em variação gênica e de freqüências. Com base em tais fatos, vários sistemas
de acasalamento ao acaso foram desenvolvidos para minimizar os efeitos da seleção e do ambiente. As mutações
são impossíveis de serem evitadas.

Entre os sistemas desenvolvidos, o fator de importância é o número de animais que se quer manter em
reprodução. Para colônias com 10 a 25 unidades reprodutivas, o sistema mais utilizado é o que evita ao
máximo a consangüinidade (consangüinidade mínima), em que o princípio básico diz que cada macho acasalado
contribui com um macho, e cada fêmea acasalada, com uma fêmea, para a geração seguinte. Para que esse
sistema possa ser posto em prática, todos os animais devem ser acasalados ao mesmo tempo, não havendo,
assim, sobreposição de gerações. Esse método mantém a consangüinidade em menos de 1%.

Para colônias, onde o número de unidades reprodutivas é de 25 a 100, o sistema mais utilizado é o
rotacional. O principal objetivo é o de evitar o acasalamento de parentes próximos e assegurar que a próxima
geração venha de um espectro mais amplo de pais do que ocorreria se fosse ao acaso. Sem esses sistemas
poderíamos selecionar inadvertidamente matrizes de somente um pequeno segmento da população, limitando
e alterando a sua freqüência gênica ao longo das gerações.

Tais métodos são empregados onde existe uma contínua substituição das colônias sem distinção entre as
gerações. A colônia é subdividida em grupos e os acasalamentos são arranjados entre estes de maneira sistemática.
A escolha dos animais para o acasalamento é feita dentro do grupo, seguindo critérios próprios a cada colônia.
Temos vários exemplos de sistemas rotacionais, dentre os quais podemos destacar dois:

Método Poiley
A colônia é subdividida de 3 a 12 grupos e quanto menor o número de unidades reprodutivas, maior o

número de grupos formados. Os acasalamentos seguem esquemas predefinidos e podem ser realizados de
acordo com as necessidades de reposição de cada grupo.

Exemplo: Fêmea GRUPO A FORMAR Macho
1 3 2
2 1 3
3 2 1

Método Falconer
É também um sistema rotacional, em que a colônia é subdividida em grupos e, em vez de embaralharmos

os novos grupos a serem formados, fixamos um dos sexos e rotacionamos o outro.

Exemplo: Fêmea GRUPO A FORMAR Macho
1 1 2
2 2 3
3 3 1

Para colônias em que o número de unidades reprodutivas é superior a 100, o sistema recomendado é o
método ao acaso. Os animais são escolhidos ao acaso, de toda a colônia, e seu parentesco não é observado.
A desvantagem é que alguns animais aparentados podem ser acasalados, mas como a colônia é muito grande,
o seu índice de homozigose não se eleva rapidamente.



68

ANIMAIS DE LABORATÓRIO

ACASALAMENTO CONSANGÜÍNEO

O sistema de acasalamento de irmãos da mesma ninhada é o mais fácil para a manutenção das características
da linhagem consangüínea. Entretanto, animais com características individuais podem ser selecionados para
acasalamento, a fim de fixarmos essas características na linhagem, ou quando estamos desenvolvendo uma
nova linhagem.

Partindo-se de um único casal, representante da linhagem escolhida, acasalamos todos os irmãos, de
todas as ninhadas. À medida que a colônia cresce, começamos a selecionar quais os melhores casais e passamos
a só acasalar irmãos de ninhadas provenientes desses casais. A colônia cresce até o máximo de 20 casais e, a
partir daí, só fazemos a reposição de casais quando ocorre descarte zootécnico ou morte.

Após três gerações consecutivas, escolhe-se um novo casal para rederivar a colônia, de maneira que possamos
traçar uma única linha no pedigree dos casais atuais até o casal ancestral comum. Com esse cuidado, evita-se o
distanciamento dos animais em reprodução com o ancestral comum mais próximo e evita-se também que a
colônia de fundação tenha animais de várias gerações distintas concomitantemente.

Como se pode concluir, após o estabelecimento de uma linhagem consangüínea, para que a homozigose
continue através das gerações, os reprodutores devem ser acasalados indefinidamente, entre irmãos ou pais e
filhos, e essa é a razão para que as colônias de fundação de uma linha consangüínea tenham um reduzido
número de casais, já que um maior número de reprodutores significaria maior chance de fixação de mutações
que porventura ocorressem durante a manutenção dessas colônias.

MUTANTES

As linhagens inbred     podem se manter indefinidamente, desde que as regras de acasalamento entre irmãos
sejam seguidas. O único problema são as mutações naturais que ocorrem espontaneamente ao longo do genoma.
Independentemente do background genético onde a mutação tenha ocorrido, é sempre interessante trazê-la
para uma linhagem consangüínea, a fim de comparar os efeitos do alelo mutante sem a interferência de outras
combinações gênicas. Isso pode ser feito por três sistemas de acasalamento específicos:

BACKCROSS – se a mutação for dominante ou se a mutação for recessiva e o homozigoto recessivo for
inviável ou infértil.

Seleciona-se uma linhagem inbred para onde se vai transferir a mutação. O animal mutante é acasalado
com um animal inbred e seu produto é acasalado com a linhagem inbred. O produto desse acasalamento
também é acasalado com a linhagem inbred e assim se sucedem as gerações.

Após a sétima ou oitava geração, podemos começar o acasalamento entre irmãos, até 20 gerações, para o
estabelecimento de uma nova linhagem. Se a mutação recessiva for inviável, somente os heterozigotos
sobreviverão e teremos de testar os animais para identificar quem é homozigoto com o alelo viável (linhagem
inbred parental) e quem é heterozigoto.

Os acasalamentos podem ser feitos entre dois heterozigotos ou entre heterozigoto e a linhagem inbred
parental. Se o homozigoto recessivo for infértil, o procedimento de acasalamento é o mesmo descrito
anteriormente, somente tendo-se o cuidado de testar todos os três tipos de animais produzidos para não
perdermos tempo acasalando animais inférteis. Esses cuidados tornam-se necessários quando não se consegue
distinguir fenotipicamente os mutantes recessivos.

CROSS-INTERCROSS – se a mutação for recessiva.

Os animais homozigotos recessivos mutantes são acasalados com um animal inbred de uma linhagem
selecionada. Sua progênie, heterozigota, é acasalada entre si para que possamos recuperar o mutante em
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homozigose. Esses mutantes homozigotos são usados para um novo acasalamento com um animal inbred da
linhagem selecionada.

Os ciclos de dois acasalamentos são realizados por oito vezes, quando então o índice de homozigose da
nova linhagem formada estará em 99%, se houve um linkage fraco; ou 23 vezes, para alcançarmos 99% de
homozigose na nova linhagem, se o linkage for forte.

CROSS-BACKCROSS-INTERCROSS – se a mutação for recessiva.

Os animais homozigotos recessivos mutantes são acasalados com um animal inbred de uma linhagem
selecionada e o produto acasalado com a linhagem inbred parental. Os produtos são acasalados entre si e o
homozigoto recessivo mutante, depois de identificado, é acasalado com a linhagem inbred parental. Quatro
ciclos de três acasalamentos são suficientes para elevar o índice de homozigose da nova linhagem até 99% se o
linkage for fraco, mas se o linkage for forte, serão necessários 23 ciclos.

As linhagens inbred têm contribuído sobremaneira no estudo da resposta humoral e na oncologia, assim
como têm ajudado a elucidar o componente genético de várias doenças como a obesidade, o diabetes etc. Esses
animais tiveram um incremento em sua criação a partir da Segunda Guerra Mundial, quando o estudo dos
efeitos das radiações passou a ser mais estudado. Muitos camundongos consangüíneos foram submetidos a
irradiações e depois acasalados.

Os mutantes resultantes desses acasalamentos foram selecionados e reacasalados com representantes da linha-
gem parental ou de outras linhagens, constituindo as linhas congênicas, que, por definição, diferem da linhagem
original apenas pelo par de genes introduzidos. Na realidade, o que é introduzido no novo background é uma
pequena porção do cromossomo, onde se encontra o gene ‘importado’. Quando a mutação se dá por processos
de seleção natural, dizemos que a linhagem é coisogênica. Com isso, um enorme passo foi dado, pois alelos
existentes em uma linhagem ou criados por mutagênese (irradiações ou substâncias químicas) poderiam ser
transferidos para todos os backgrounds existentes, o que permitiu estudar o efeito daquele alelo em diferentes
ambientes gênicos. O estudo dos genes do complexo de histocompatibilidade, que regulam a resposta imune,
muito se beneficiou e se desenvolveu com isso. Atualmente, a maioria das linhagens congênicas existentes tem
sua origem em linhagens cujo gene ‘importado’ pertencia a esse complexo.

HÍBRIDOS

São animais provenientes do acasalamento entre duas linhagens     inbred. Isso é feito quando se quer
obter animais heterozigotos para determinado par de alelos que se quer estudar. Utiliza-se duas linhagens
que sabidamente possuem alelos diferentes para o gene em questão. Os animais produzidos são mais vigorosos
e a prole costuma ser mais numerosa. O inconveniente é que esses animais só podem ser reproduzidos a
partir do cruzamento de linhagens consangüíneas, o que nos obriga a mantê-las para poder produzir os
híbridos de interesse.

LINHAGENS INBRED RECOMBINANTES

São animais derivados pelo acasalamento ao acaso dos híbridos e, então, continuamente acasalados entre
irmãos por 20 gerações consecutivas para a formação de novas linhagens consangüíneas.
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ANIMAIS TRANSGÊNICOS

Animais que carregam incorporado, em seu genoma, um segmento de DNA de outra espécie.

MÉTODOS DE ACASALAMENTO

ACASALAMENTO MONOGÂMICO

Neste tipo de acasalamento, mantém-se um macho para uma fêmea, na gaiola, em caráter permanente.
As vantagens desse método são o aproveitamento do cio pós-parto, registros melhores e mais detalhados,
levantamento de índices mais acurados – já que os animais são identificados individualmente – e ninhadas
mais homogêneas. A principal desvantagem é a necessidade de maior número de gaiolas e de espaço para a
produção dos animais.

ACASALAMENTO POLIGÂMICO (HARÉM)

Neste acasalamento, mantém-se um macho para duas ou mais fêmeas. Pode ter caráter permanente ou
temporário. No primeiro caso, as fêmeas grávidas são retiradas para gaiolas-maternidade e após o desmame da
ninhada retornam para a gaiola do mesmo macho. Nesse sistema, precisamos de um grande número de gaiolas,
já que as fêmeas de um harém não podem ser misturadas com as de outro.

No segundo caso, todas as fêmeas grávidas são retiradas e colocadas em gaiolas-maternidade,
independentemente da sua procedência. Após o desmame da ninhada, as fêmeas retornam para haréns onde
haja disponibilidade de vagas. Nesse caso, o número de gaiolas-maternidade se reduz, mas os registros se
tornam menos precisos.
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