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C amundongos Mutantes mais Utilizados

Belmira Ferreira dos Santos

BEIGE (LYST BG)
É um gene     recessivo autossômico, situado no cromossomo 13, e os camundongos são modelos para o

estudo da Síndrome de Chediak-Higashi. O acasalamento se faz entre bg/bg x bg/bg (tanto o macho quanto
a fêmea são homozigotos recessivos).

Lisossomos são vesículas localizadas no citoplasma da célula que têm a função de     digerir organelas celulares
envelhecidas e bactérias. No camundongo mutante beige e em portadores da Síndrome de Chediak-Higashi,
vesículas gigantescas se originam nos lisossomos que se fundem uns aos outros e algumas enzimas se concentram
em locais errôneos, dentro da célula. Descobriu-se um gene que codifica uma proteína que parece ser a
responsável por esse transporte de lisossomos. O gene foi designado lysosomal trafficking regulator.

As anormalidades descritas nos camundongos são muito semelhantes às humanas e se acredita que os genes
possuam homologia. A mutação original, no camundongo, deve ter sido induzida por radiação. Nos homozigotos,
a cor dos olhos é mais clara no nascimento, as orelhas e a cauda apresentam pigmentação reduzida e o pêlo é mais
claro do que a linhagem original. Eles têm uma severa deficiência de células natural killer (NK),     defeitos de
pigmentação e também lisossomos cujas funções estão alteradas. Outra característica é o baixo número de plaquetas
apresentado, o que faz com que o tempo de sangramento nesses animais seja anormalmente longo. O pleno
desenvolvimento dos alvéolos pulmonares é incompleto e eles se tornam muito grandes.

Camundongos beige imunodeficientes têm sido acasalados com mutantes SCID para o estudo de transplantes
e doenças. O duplo mutante é altamente susceptível a infecções, mesmo aquelas produzidas por microorganismos
geralmente não-patogênicos para camundongos; por isso, recomenda-se que eles sejam mantidos somente em
condições SPF.

NUDE (HFH11 NU)
É um gene recessivo autossômico, situado no cromossomo 11. O acasalamento se faz entre macho nu/nu x

fêmea nu/+ (as fêmeas têm de ser heterozigotas, pois a ausência de pêlos impede que mantenham os filhotes
aquecidos e a produção de leite é muito menor). Esse tipo de acasalamento produz 50% de heterozigotos e
50% de homozigotos recessivos. Os machos homozigotos e as fêmeas heterozigotas são aproveitadas para os
próximos acasalamentos e os outros animais são descartados.
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O Dr. Grist  identificou um camundongo mutante sem pêlos no laboratório de vírus do Ruchill Hospital,
em Glasgow, e enviou-o ao Instituto de Genética Animal para estudos.

Os camundongos homozigotos apresentam, além da falta de pêlos, um timo rudimentar ou a total ausência
dele, o que faz com que os animais tenham deficiência na produção de linfócitos T. Em animais com timo
rudimentar, não se nota a diferenciação das regiões cortical e medular. Em conseqüência da deficiência de
linfócitos T, os animais não rejeitam transplantes de outras linhagens e sua susceptibilidade às infecções é
muito alta. Os animais são menores, crescem mais lentamente, apresentam defeitos de ossificação, são menos
férteis e morrem mais facilmente. Os folículos pilosos são normais, mas a excessiva queratinização da pele
impede a sua erupção.

Camundongos nude são bastante usados, como animais timectomizados naturalmente     para o estudo do
timo nas respostas imune. Devido a sua pouca resistência às infecções, aconselha-se que esses animais sejam
mantidos em condições SPF ou germfree.

DISTROFIA MUSCULAR (LAMA 2 DY)
É um gene recessivo autossômico, situado no cromossomo 10. O acasalamento é feito entre machos e

fêmeas heterozigotos: dy/+ x dy/+.
As lamininas são uma família de matrizes glicoprotéicas extracelulares, componentes de membranas basais.

Elas      têm outras atividades como ajudar na adesão, migração, proliferação e diferenciação celulares. As suas
moléculas consistem em uma cadeia pesada (alfa) e duas leves (beta e gama).

A laminina alfa 2 também é conhecida como merosina. Uma laminina alfa 2      defeituosa foi encontrada
nos músculos cardíaco e esquelético e nos nervos periféricos de camundongos mutantes.

Pacientes humanos com deficiência de merosina apresentam distrofia muscular congênita e são homozigotos
para genes que causam uma cadeia alfa 2 truncada. No camundongo, não há a produção da cadeia alfa 2.

Essa      mutação ocorreu no The Jackson Laboratory, espontaneamente, na linhagem 129/Re, em 1951.
Os camundongos homozigotos são caracterizados por progressiva fraqueza e a paralisia começa por volta das
3 e ½ semanas de idade. Os músculos dos membros posteriores são os primeiros a ser afetados e depois vêm
os do esqueleto axial e os dos membros anteriores. A morte ocorre aos 6 meses de idade e os animais são
geralmente estéreis.

HAIRLESS (HR)
É um gene recessivo autossômico, situado no cromossomo 14. O acasalamento é feito entre macho hr/hr x

fêmea hr/+ (assim como as fêmeas nude, as fêmeas hairless não aquecem os filhotes e produzem pouco leite).
A mutação original foi identificada em um camundongo capturado em um aviário, em Londres. Animais

homozigotos desenvolvem pelagem normal, mas o pêlo começa a cair aos 10 dias de idade,     podendo voltar a
crescer em pequenos tufos que logo caem. O animal permanece pelado por toda a vida, mas não apresenta
deficiências imunológicas severas como as encontradas     no camundongo nude. A sua baixa resposta imunológica
se deve à deficiência de células T helper. As vibrissas crescem, caem e tornam a crescer, tornando-se anormais
com a idade. As unhas crescem e se encurvam e, histologicamente, pode-se observar     uma hiperqueratose do
epitélio estratificado com desenvolvimento de cistos.
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DIABETES (LEPR DB)
É um gene recessivo autossômico, situado no cromossomo 4. Há indícios de que esteja em linkage com

o gene misty. O acasalamento se faz entre macho db/+ x fêmea db/+ (os machos e as fêmeas homozigotos
são estéreis).

A leptina     é um hormônio controlador do peso e foi descoberto que, no camundongo,     o gene que a
controla é uma variação da mutação obesidade. A diabetes no camundongo foi proposta como uma mutação
no gene que codifica o receptor da leptina, daí a sua designação leptin receptor.

A mutação original apareceu espontaneamente na linhagem C57BLKS. Os camundongos homozigotos
são distinguidos dos normais por volta das 3 a 4 semanas de idade, devido a     sua obesidade em comparação
com seus irmãos normais.

A elevação da insulina plasmática começa dos 10 aos 14 dias de idade e a elevação da glicose sangüínea
por volta da 4a semana. Os camundongos apresentam polifagia, polidipsia e poliúria. O curso da doença é
influenciado pelo background genético, no qual o gene mutante se encontra. No background C57BLKS ocorre
um grande aumento na taxa de glicose, severa destruição das células secretoras de insulina no pâncreas e morte
aos 10 meses de idade. No background C57BL/6 existe uma hiperplasia compensatória nas células pancreáticas
e uma contínua hiperinsulinemia até a morte do animal, por volta dos 20 meses de idade.

OBESIDADE (LEP OB)
É um gene recessivo autossômico, situado no cromossomo 6. O acasalamento se dá pelo cruzamento de

machos ob/+ x fêmeas ob/+ (as fêmeas homozigotas são estéreis e a maioria dos machos que não estão em
dietas especiais também).

Os camundongos mutantes obesos não possuem a proteína leptina, encontrada predominantemente nos
tecidos adiposos de animais normais. O gene codificador da leptina foi identificado no locus da obesidade, o
que ocasionou a mudança do nome de ob para Lep.

Essa mutação ocorreu naturalmente, no The Jackson Laboratory, em algumas linhagens. Os mutantes
podem ser identificados com 4 semanas de idade. Eles aumentam de peso rapidamente até atingir quase três
vezes o peso normal. Também exibem      hiperfagia, hiperglicemia semelhante ao diabetes, intolerância à glicose,
elevados níveis de insulina plasmática, subfertilidade e aumento da produção hormonal das glândulas pituitária
e adrenal. Apresentam, ainda, dificuldades em manter a temperatura corpórea em baixas temperaturas.

A obesidade é caracterizada pelo aumento do número de adipócitos e pelo aumento das células em si.
Essa característica contrasta com outros camundongos obesos, nos quais a causa é somente o aumento dos
adipócitos, mas não o seu número.

SCID (PRKDC SCID)
É um gene recessivo autossômico, situado no cromossomo 16. O acasalamento é realizado entre machos

scid/scid x fêmeas scid/scid.
Proteíno-quinases  ativadas por DNA funcionam reparando a cadeia dupla deste.     O início do processo

de recombinação necessita de quebras precisas na cadeia de DNA. O ligamento dessas partes que foram
separadas seguindo o molde da recombinação é essencial para o processo. Os camundongos mutantes apresentam
o processo de reparo defeituoso, fazendo com que os pedaços de DNA sejam ligados de forma errada. Apresentam,
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ainda, o processo de reparo de DNA quebrado por radiação ionizante defeituosa. Existe evidência de que o
defeito é devido a uma mutação no gene que codifica a subunidade catalítica da proteíno-quinase ativada por
DNA.

A mutação se deu na linhagem CB-17. A maioria dos homozigotos não possuem imunoglobulinas dos
tipos IgA, IgM ou IgG, mas alguns animais têm baixíssimos níveis de alguma ou das três. Os órgãos linfóides
desses animais se apresentam com um décimo do seu tamanho normal. Timo, linfonodos e o baço estão
completamente destituídos de linfócitos. Os animais homozigotos são totalmente deficientes de linfócitos T e
B e suas células esplênicas não respondem a estímulos de mitose para células B ou T; por esta razão, não
rejeitam transplantes. O defeito parece estar nas células precursoras do sistema linfóide, já que transplantes de
medula óssea restauram a capacidade de produção de células B e T funcionais.

Embora a maioria dos homozigotos falhe em produzir imunoglobulinas e receptores para células T
funcionais, alguns os produzem em baixos níveis e ocasionalmente um indivíduo pode apresentar níveis quase
normais de imunoglobulinas séricas. Esse fenômeno é descrito como leakness.

Os homozigotos são férteis e em condições SPF ou germfree podem viver por até 1 ano ou mais. Esses
animais têm sido usados extensivamente no estudo do sistema imune e nas transplantações, principalmente no
estudo das metástases de tumores humanos.
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