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Resumo 

A perda auditiva hereditária é uma característica com grande heterogeneidade 

genética. Mais de uma centena de genes já foram relacionados com a audição e, com o 

advento do sequenciamento massivo em paralelo, novas variantes têm sido identificadas 

como candidatas a causar surdez hereditária. Porém, estudos funcionais para verificação 

do efeito das mutações candidatas são necessários. Modelos animais permitem estudos 

funcionais eficientes para confirmação do efeito de mutações em genes candidatos, 

sendo uma ferramenta poderosa para compreender melhor os efeitos genéticos, 

moleculares, fisiológicos e comportamentais destas alterações. Previamente, foi 

identificada em nosso laboratório uma mutação de sentido trocado em um gene que 

codifica um coativador nuclear como principal candidata a causar surdez hereditária em 

uma família de São Paulo. A função principal deste gene é regular positivamente a 

transcrição gênica mediada por receptores nucleares. Contudo, não há dados na 

literatura sobre a expressão e o papel deste gene no sistema auditivo. Desta forma, 

tivemos como objetivo principal investigar a expressão do gene candidato em sistemas 

mecanossensoriais de camundongo e zebrafish. Detectamos, por meio de RT-PCR, a 

expressão do RNAm na cóclea inteira e no órgão de Corti associado à estria vascular de 

camundongos com idades P4, P10 e P16. Posteriormente, experimentos de qRT-PCR 

mostraram maior expressão  nos estágios P10 e P16, em relação ao estágio P4, com 

parcela significativa da expressão gênica concentrada no órgão de Corti associado à 

estria vascular. Com relação à proteína, foi detectada, por meio de ensaios de 

imunofluorescência, a sua expressão nos cortes histológicos de cóclea de camundongos 

P4, P10 e P14, em várias estruturas diferentes da cóclea: membrana basilar, membrana 

de Reissner, órgão de Corti, estria vascular, limbo espiral e gânglio espiral. 

Experimentos de hibridação in situ em zebrafish inteiro foram realizados e a expressão 

do RNAm foi observada na orelha interna de larvas com idade 3 e 5 dias pós-

fertilização (dpf) e de juvenis com 5 e 7 semanas pós-fertilização (spf). Nossos 

experimentos forneceram dados inéditos que sugerem um papel conservado deste gene 

no desenvolvimento do sistema auditivo de camundongos e no desenvolvimento e 

fisiologia do sistema auditivo de zebrafish. Para investigarmos se a falta de expressão 

do gene afeta o sistema auditivo realizamos experimentos visando à edição gênica do 

gene candidato por meio do sistema CRISPR/Cas9 em zebrafish. Dada a dificuldade 

para a padronização da técnica, não obtivemos resultados conclusivos durante o período 

de estudo. Nosso trabalho mostrou pela primeira vez a expressão do RNAm e da 

proteína no sistema auditivo de modelos animais, o que é  fundamental  para reforçar o 

potencial papel da mutação na surdez hereditária identificada na família. Desta maneira, 

contribuímos para a delineação de futuros experimentos funcionais que elucidem o 

papel deste gene e da mutação correspondente no desenvolvimento e na fisiologia do 

sistema auditivo. 

 

 



 
 

Abstract 

Hereditary hearing loss is a characteristic with high genetic heterogeneity. More 

than one hundred genes have been related to hearing and, with the advent of massive 

parallel sequencing, new variants have been identified as candidates for causing 

hereditary deafness. However, functional studies to verify the effect of candidate 

mutations are necessary. Animal models provide efficient functional studies to confirm 

the effect of mutations and candidate genes, being a powerful tool to understanding the 

genetic, molecular, physiological and behavioural effects of these genetic variants. 

Previously, a missense mutation in a gene coding a nuclear receptor coactivator has 

been identified in our laboratory as the main candidate for causing hereditary hearing 

loss in a family from São Paulo. The main function of this gene is to positively regulate 

gene transcription mediated by nuclear receptors. However, there is no data in the 

literature about its expression or about its function in the hearing system. Thus, we 

aimed to investigate its expression in mechanosensory systems of mice and zebrafish. 

Through RT-CPR, we have detected expression of the mRNA in whole cochlea and in 

organ of Corti associated to stria vascularis of P4, P10 and P16 mice. In addition, qRT-

PCR revealed higher expression in P10 and P16 stages, compared to P4 stage, and that a 

significant fraction of the expression is concentrated in the organ of Corti associated to 

stria vascularis. Regarding the protein, immunofluorescence assays revealed expression 

of the coactivator in histological sections of P4, P10 and P14 mice cochlea, with 

fluorescencent signals in several structures: basilar mebrane, Reissner’s membrane, 

organ of Corti, stria vascularis, spiral limbus and spiral ganglion. Whole-mount in situ 

hybridization assays were conducted in zebrafish, revealing the mRNA expression in 

the inner ear of 3 and 5 days-post-fertilization (dpf) larvae and of 5 and 7 weeks-post-

fertilization (wpf) juveniles. Our experiments provided unprecedented data suggesting a 

conserved role of this gene in the development of the auditory system of mice and in the 

development and physiology of the auditory system of zebrafish. In order to investigate 

if the lack of the gene expression affects the auditory system, we performed experiments 

aiming genetic edition through CRISPR/Cas9 system in zebrafish. Given the difficulty 

to standardize the technique, we could not obtain conclusive results during the study 

period. Our work has shown for the first time the expression of the candidate gene 

mRNA and protein in the auditory in animal models, which is fundamental to reinforce 

the potential role of the mutation in the hearing loss identified in the family. Thus, we 

have contributed to the delineation of future functional experiments that will unveil the 

role of the gene and its corresponding mutation in the development and physiology of 

the auditory system. 
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Introdução 

1. Heterogeneidade genética da surdez hereditária em humanos 

Problemas que afetam o desenvolvimento e/ou fisiologia do sistema auditivo podem 

acarretar na perda auditiva ou, como também é conhecida, surdez. A surdez é uma 

deficiência com múltiplas causas (Willems, 2000) e acomete cerca de 360 milhões de 

pessoas no mundo (http://www.who.int/). Segundo o Censo de 2010 conduzido pelo 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), estima-se que aproximadamente 

9,7 milhões de brasileiros (5,1% da população total) tenham algum grau de deficiência 

auditiva em algum momento da vida. 

Conforme revisado por Smith et al., 2014 e Ferreira et al. (2013), a perda auditiva 

pode ter causa ambiental (infecções virais e bacterianas, ototoxicidade induzida por 

aminoglicosídeos ou exposição prolongada a sons de alta intensidade) ou genética, ou 

ambas. Além disto, a surdez pode ser classificada com relação à: (i) manifestação 

clínica (sindrômica ou não-sindrômica); (ii) região da disfunção do sistema auditivo 

(condutiva, neurosensorial, ou mista); (iii) idade de manifestação (pré-lingual ou pós-

lingual); (iv) lateralidade (unilateral ou bilateral); e (v) gravidade (leve, moderada, 

grave ou profunda). 

Com relação ao critério de manifestação clínica, é dito que a perda auditiva é 

sindrômica quando está associada a outros sinais clínicos, e não-sindrômica quando ela 

é o único sinal clínico presente no paciente. No caso da região da disfunção, a surdez é 

classificada como condutiva quando é resultante de problemas de condução do som pela 

orelha externa e/ou pelos ossículos da orelha média, neurosensorial quando é resultante 

de problemas na via óssea audiométrica (lesões na cóclea, no nervo auditivo, nas vias 

auditivas e/ou no córtex cerebral), e mista quando é uma combinação de surdez 

condutiva e neurosensorial. Sobre a idade de manifestação, a perda auditiva pode 

acontecer antes ou durante o desenvolvimento da fala, sendo denominada pré-lingual, 

ou após este desenvolvimento, sendo denominada pós-lingual. Em relação à 

lateralidade, a surdez pode ser unilateral quando afeta apenas uma das orelhas, ou 

bilateral, se afetar ambas. Finalmente, dependendo da gravidade, isto é, da faixa de 

decibéis (dB) em que se encontra o limiar auditivo do paciente, a perda auditiva pode 

ser considerada leve quando o limiar está entre 21 e 40dB, moderada quando entre 41 e 
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70dB, grave quando entre 71 e 90dB, e profunda quando maior que 90dB, de acordo 

com o sistema de classificação modificado de Davis e Silverman (1970). 

Apesar de existirem mais de 400 doenças ou síndromes que incluem a surdez como 

um de seus sinais clínicos, 70% dos casos de surdez hereditária são não-sindrômicos 

(Keats e Berlin, 1999). Dentre os casos de surdez não-sindrômica, o padrão de herança 

autossômico recessivo é o mais frequentemente encontrado (75-80% dos casos 

genéticos), seguido pelos casos de herança autossômica dominante (20%) e apenas 1 a 

1,5% com herança ligada ao cromossomo X. As mutações mitocondriais contribuem em 

pelo menos 1% dos casos de surdez não sindrômica (Smith et al., 2014). As funções dos 

gene mutados nos casos de surdez hereditária são as mais diversas como, por exemplo, 

codificam proteínas importantes na manutenção da homeostasia iônica da cóclea, 

proteínas estruturais e motoras de células ciliadas e fatores de transcrição (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Exemplos de genes relacionados a surdez hereditária e a função de seus produtos no sistema 

auditivo. Tabela modificada de Hilgert et al. (2009). 

O mapeamento de genes de audição em grandes famílias levou ao conhecimento de 

mais de uma centena de lócus gênicos relacionados à surdez hereditária. Cerca de 105 

produtos gênicos foram identificados desde 1990 (http://hereditaryhearingloss.org/),  

fornecendo subsídios extraordinários à compreensão da fisiologia da audição. Com o 
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advento da técnica de sequenciamento massivo em paralelo, novas variantes candidatas 

causar surdez hereditária são rapidamente identificadas. Na revisão de Vona et al. 

(2015), por exemplo, são mostrados cerca de 20 genes diferentes que foram 

relacionados com surdez hereditária por meio desta técnica. 

A contribuição dos modelos animais no estudo de alterações gênicas causadoras de 

doenças tem sido admirável em revelar aspectos moleculares e fisiológicos do complexo 

desenvolvimento dos mamíferos e suas vias genéticas. Dentre os modelos animais mais 

utilizados no estudo de surdez hereditária, destacam-se o camundongo (Mus musculus) 

e o zebrafish (Danio rerio), conforme apresentaremos a seguir. 

2. Fisiologia do sistema auditivo de vertebrados 

A percepção de estímulos sonoros no subfilo Vertebrata é mediada pelo aparelho 

auditivo, por meio de um sistema de mecanotransdução na orelha interna. Apesar de 

este órgão apresentar algumas diferenças morfológicas dentre os diferentes grupos de 

vertebrados, os mecanismos e os componentes celulares necessários para o seu 

funcionamento apresentam-se conservados. 

O epitélio sensorial da orelha interna de vertebrados apresenta três tipos celulares 

principais: as células ciliadas, que convertem sinais mecânicos em elétricos; os 

neurônios sensoriais, que estabelecem sinapses com as células ciliadas e transmitem o 

impulso elétrico até o cérebro; e as células de suporte, que possuem papel importante no 

desenvolvimento, na função e na homeostasia da orelha interna (Cotanche e Kaiser, 

2010; Warchol et al., 2011; Sapède, Dyballa e Pujades, 2012).  

Conforme revisto por Nicolson (2005), na superfície apical das células ciliadas há 

um feixe de estereocílios arranjados em padrão de escada crescente e associados a uma 

membrana. Quando o som chega à orelha interna, a vibração mecânica faz os 

estereocílios serem defletidos em relação à membrana associada, levando à abertura de 

canais iônicos localizados na base dos estereocílios. Tal evento desencadeia um influxo 

de íons potássio (K
+
) proveniente da endolinfa, líquido extracelular rico em K

+
, na qual 

as células ciliadas estão imersas. Este influxo de íons acaba por gerar uma 

despolarização que é transmitida das células ciliadas para os neurônios sensoriais 

associados a elas e, posteriormente, para o cérebro via nervo auditivo.  
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Para o sistema responder a um novo estímulo sonoro, é necessário que ocorra a 

reciclagem dos íons de potássio que entraram nas células ciliadas de volta para a 

endolinfa, reestabelecendo a homeostasia do sistema (Dror e Avraham, 2009). Em 

mamíferos, por exemplo, tal reciclagem se dá com o transporte dos íons K
+
, via canais 

de potássio, para as células de suporte e, através das junções comunicantes existentes 

entre estes tipos celulares, para a uma região chamada estria vascular, sendo então 

devolvidos para a endolinfa (Figura 1). 

Figura 1 – Esquema representando a reciclagem de íons potássio na orelha interna de mamífero. (a) Seção 

longitudinal de um giro da orelha interna de camundongo, mostrando o caminho de reciclagem dos íons K
+
. (b) 

Esquema de uma única célula ciliada (em azul), vizinha a duas células de suporte (marrom). Figura modificada 

de Dror e Avraham (2009). 

Além da orelha interna, este sistema de mecanotransdução e tipos celulares 

equivalentes também estão presentes na linha lateral de peixes e anfíbios (Nicolson, 

2005), um órgão mecanossensorial responsável por detectar movimentos na água 

(Montgomery et al., 2000). 

3. O desenvolvimento embrionário da orelha interna de 

vertebrados  

O desenvolvimento da orelha interna de vertebrados começa a partir de um 

espessamento ectodérmico, próximo ao rombencéfalo, conhecido como região pré-

placóide (PPR, do inglês, Preplacodal Region). A PPR é determinada por meio das vias 
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de sinalização de BMPs (do inglês, Bone Morphogenetic Protein), de FGFs (do inglês, 

Fibroblast Growth Factor) e de Wnt (do inglês, Wingless/Int), formando em seguida 

dois placóides: o placóide ótico, o qual dá origem à orelha interna, e os placóides 

epibranquiais, um grupo de placóides neurogênicos (Litsiou et al., 2005; Ohyama et al., 

2006; Freter et al., 2008; Baxendale e Whitfield, 2014; Sai e Ladher, 2015). 

O processo de indução do placóide ótico é dependente das vias de sinalização FGF e 

Wnt (Sai e Ladher, 2015). Uma vez formado o placóide ótico, este passa por um 

processo de invaginação (como observado em camundongo, conforme descrito por 

Morsli et al., 1998) ou de cavitação (como observado em zebrafish, conforme descrito 

por Hadon e Lewis, 1996), formando o primórdio da orelha interna, denominado 

vesícula ótica ou otocisto. 

Enquanto a vesícula ótica é formada, os eixos antero-posterior (AP) e dorsoventral 

(DV) da orelha interna também são determinados. Primeiramente é determinado o eixo 

AP e, no caso da orelha interna de camundongo e de galinha, Bok et al. (2011) 

demonstraram a importância da via de sinalização de ácido retinóico neste processo. Já 

em zebrafish, as principais vias de sinalização associadas à determinação do eixo AP 

são a SHH (do inglês, Sonic Hedgehog) e a FGF (Hammond et al., 2003; Hammond e 

Whitfield, 2011). Com relação ao eixo DV, foi demonstrado o papel fundamental das 

via de sinalização SHH (Bok et al., 2005) e Wnt (Riccomagno et al., 2005) na orelha 

interna de camundongo. No caso de zebrafish, foi demonstrada apenas a participação da 

via de sinalização SHH na determinação deste eixo na orelha interna (Hammond et al., 

2010). 

Outro ponto importante do desenvolvimento da orelha interna está relacionado à 

diferenciação dos principais tipos celulares que a formam. As células multipotentes 

presentes na vesícula ótica se diferenciam em três linhagens celulares diferentes: a 

linhagem prosensorial, que dá origem às células ciliadas e de suporte; a linhagem 

proneural, que forma os neurônios auditivos e vestibulares; e a linhagem não-sensorial, 

responsável pelas células com funções estrutural, secretora e/ou de absorção (Wu e 

Kelley, 2012). Dentre os vários genes expressos durante a diferenciação prosensorial, 

diversos estudos apontam os componentes da via de sinalização Notch e os seus genes-

alvo como tendo um papel fundamental na definição do domínio prosensorial da 

vesícula ótica (Kiernan et al., 2005) e na regulação da diferenciação das células ciliadas 

e de suporte (Bermingham et al., 1999; Lanford et al., 2000; Doetzlhofer et al., 2009). 
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4. Modelos animais para o estudo de surdez hereditária: 

morfologia dos sistemas mecanossensoriais da audição 

4.1. Morfologia do sistema auditivo de camundongo (Mus musculus) 

Classicamente, os estudos funcionais sobre genes relacionados à audição são 

conduzidos em camundongos, devido à alta semelhança estrutural e fisiológica do seu 

sistema auditivo com o de humanos, aliada à elevada similaridade genética (99% dos 

genes de camundongos têm ortólogos humanos, e 80% dos genes humanos têm ortólogo 

em camundongo) entre essas espécies (Waterston et al., 2002; Brown et al., 2008). 

Contudo, é importante ressaltar que existem algumas diferenças com relação ao sistema 

auditivo humano, como, por exemplo, a existência de duas fases de maturação pós-natal 

no sistema auditivo murino, conforme mostrado por Anniko (1985). O primeiro evento 

ocorre no final da primeira semana pós-natal e consiste na maturação morfológica da 

estria vascular e de outras estruturas da cóclea e no desenvolvimento da composição 

iônica da endolinfa. Já o segundo evento ocorre no final da segunda semana pós-natal e 

consiste em um leve aumento no número de neurônios eferentes às células ciliadas e no 

surgimento dos primeiros potenciais de ação nos nervos cocleares. 

Em mamíferos, o aparelho auditivo pode ser dividido em três compartimentos 

principais: orelhas externa, média e interna (Figura 2a). A orelha externa é responsável 

por coletar as ondas sonoras e conduzi-las pelo canal auditivo até o tímpano, uma 

membrana que constitui a fronteira entre as orelhas externa e média. A orelha média, 

por sua vez, é constituída por três ossículos - martelo, bigorna e estribo - em uma 

cavidade preenchida por ar na altura do osso temporal, que possuem a função de 

conduzir a vibração das ondas sonoras, até a orelha interna. Finalmente, a orelha interna 

é a região que abriga o aparelho vestibular, conjunto de estruturas responsável pelo 

equilíbrio, e a cóclea, estrutura responsável pela audição por meio da conversão dos 

estímulos sonoros em impulsos elétricos, que serão interpretados pelo córtex cerebral 

temporal (Dror e Avraham, 2009). 

Na cóclea existe um fino epitélio sensorial conhecido como órgão de Corti. Este 

epitélio é organizado em três fileiras de células ciliadas externas, uma única fileira de 

células ciliadas internas, além das células de suporte vizinhas (Figuras 2b e 2c). 
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Figura 2 – Representação da orelha de mamífero. (A) Divisão do aparelho auditivo em orelhas externa, média e 

interna. (B) Seção longitudinal da cóclea, mostrando os três compartimentos que a formam, preenchidos por 

fluidos. (C) Seção longitudinal do órgão de Corti e seus tipos celulares. Figura modificada de Dror e Avraham 

(2009). 

4.2. Morfologia do sistema auditivo de zebrafish (Danio rerio) 

Um modelo animal que vem se destacando em estudos funcionais é o zebrafish, ou 

popularmente conhecido como paulistinha. Algumas características garantem vantagens 

ao modelo, tais como fecundação externa, rápido desenvolvimento, transparência dos 

embriões e larvas, a disponibilidade de um grande número de linhagens transgênicas 

que permitem o acompanhamento in vivo do desenvolvimento de estruturas sensoriais e, 

ainda, a viabilidade de edição do genoma e produção de animais knock-out (Lieschke e 

Currie, 2007; Ablain et al., 2015). A similaridade genética entre humanos e zebrafish é 

modesta, 69% dos genes de zebrafish têm ao menos um ortólogo em humanos e 71,4% 

dos genes humanos têm ao menos um ortólogo em zebrafish (Howe et al., 2013). 

Contudo, 82% dos genes associados a morbidades em humanos pelo OMIM (do inglês, 

Online Mendelian Inheritance in Man) pode ser relacionado a pelo menos um gene 
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ortólogo em zebrafish (Howe et al., 2013), tornando este animal um bom modelo para 

estudos de doenças genéticas. 

O sistema auditivo do zebrafish é diferente quando comparado ao de mamíferos, 

visto que, por exemplo, não há uma cóclea. Apesar das diferenças, apresenta 

desenvolvimento e anatomia similares à orelha interna dos demais vertebrados 

(Whitfield, 2002), permitindo a realização de estudos relacionados à audição e à surdez. 

Diferentemente dos Amniota, o sistema auditivo de zebrafish é composto apenas pela 

orelha interna, a qual pode ser dividida em pars superior e pars inferior, e o aparato de 

Weber (Figura 3a). O pars superior abrange os 3 canais semirculares e o utrículo, sendo 

responsável pela função vestibular, enquanto que o pars inferior é composto pelo sáculo 

e pela lagena, sendo responsável primariamente pela função auditiva (Bang et al., 2001; 

Bever e Fekete, 2002). Também é importante salientar que o utrículo, o sáculo e a 

lagena apresentam um epitélio sensorial denominado mácula (Figura 3b), associado a 

pequenas concreções biomineralizadas (chamadas otólitos) que contribuem para a 

audição e o equilíbrio (Baxendale e Whitfield, 2014). 

Além disso, como integrante da superordem Ostariophysi, o zebrafish apresenta o 

aparelho de Weber, um conjunto de quatro ossículos que conectam a bexiga natatória ao 

sáculo, melhorando a sensibilidade auditiva do animal (Baxendale e Whitfield, 2014). 

Acredita-se que quando o som induz uma vibração na bexiga natatória, ela é transmitida 

para o epitélio sensorial da orelha interna por meio dos ossículos de Weber, 

amplificando o som (Nicolson, 2005). 
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Figura 3 - Representação da orelha de zebrafish adulto. (a) Esquema da orelha interna de zebrafish em visão 

lateral. (b) Esquema mais detalhado da orelha interna em visão lateral, sem a representação dos ossículos de 

Weber. ANT= Canal semicircular anterior, CC= common crus, INF= Pars inferior (vermelho), LAG= Lagena, 

LAT= Canal semicircular lateral, LM= Macula lagenar, PERI= Espaço perilinfático (azul), POST= Canal 

semicircular posterior, SAC= Sáculo, SB= Bexiga natatória, SM= Mácula sacular, SUP= Pars superior (verde), 

UM= Mácula utricular, UTR= Utrículo, WEB= Ossículos de Weber (marrom). Barra de escala= 1mm. Figura 

adaptada de Bang, Sewell e Malicki (2001). 

Além da orelha interna, este animal apresenta outro órgão sensorial, denominado 

linha lateral. Este órgão faz parte de um segundo sistema de mecanotransdução e 

apresenta tipos celulares similares aos da orelha interna, com a vantagem de estarem 

expostos ao meio externo, o que facilita sua observação e manipulação. 

A linha lateral é composta por um conjunto de unidades denominadas neuromastos, 

dispostos regularmente ao longo do corpo do animal (Nicolson, 2005; Figura 4a). Os 

neuromastos (Figura 4b e 4c), por sua vez, são constituídos por um grupo de células 

ciliadas inervadas por neurônios sensoriais e cercadas por células de suporte e por um 

anel periférico de células do manto (um tipo de célula de suporte). Por fim, uma cúpula 

gelatinosa envolve todo esse agrupamento celular (Nicolson, 2005; Romero-Carvaja et 

al., 2015).  

Vale ressaltar que a via de sinalização Notch também exerce as mesmas funções de 

determinação da extensão do domínio prosensorial e de regulação da diferenciação de 

células ciliadas e de suporte, tanto na orelha interna (Millimaki et al., 2007) quanto no 

neuromastos da linha lateral de zebrafish (Itoh e Chitnis, 2001; Matsuda e Chitnis, 

2012). 
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Figura 4 - Fotos e esquemas da linha lateral e dos neuromastos de zebrafish. (a) Visão lateral de larva de 

zebrafish 5dpf, com neuromastos marcados com corante vital DASPEI. (b) Esquema de seção longitudinal do 

neuromasto de zebrafish, mostrando os diferentes tipos celulares que o compõem. (c) Visão dorsal de 

neuromasto de larva de zebrafish transgênico, com expressão de marcadores de célula do manto (sqet20, em 

verde, no anel periférico), célula ciliada (sqet4, em verde, citoplasmático, no centro do neuromasto), de 

membrana celular (cldnb:lynGFP, em verde) e de núcleo (cldnb:H2A-mCherry, em vermelho). Figuras 

modificadas de https://sites.google.com/a/sheffield.ac.uk/whitfield-lab/home, Ghysen e Dambly-Chaudière 

(2004), e Romero-Carvaja et al.( 2015). 

5. O papel do camundongo e do zebrafish nos estudos sobre surdez 

hereditária 

A expansão do conhecimento sobre surdez hereditária conta com a participação 

significativa dos estudos com camundongos com mutações em genes ortólogos aos 

encontrados em humanos, tanto os que foram encontrados naturalmente, como também 

os obtidos após indução com agentes mutagênicos diversos (Tabela 2). Um exemplo de 

estudo clássico de descoberta de novos genes relacionados à surdez hereditária é o 

trabalho de Avraham et al. (1995), no qual os autores investigaram a causa genética do 

fenótipo de surdez associado à linhagem mutante Snell’s waltzer de camundongo. Após 

uma série de experimentos incluindo clonagem e mapeamento de restrição, foi 

identificado o gene candidato Myo6, o qual foi confirmado após análises de expressão 

deste gene por meio de western blot e imunofluorescência em cortes histológicos de 
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cóclea. Ao final do estudo, estes pesquisadores concluíram que mutações no gene Myo6 

tinham grande potencial de causar surdez hereditária em humanos. No ano de 

publicação deste artigo não havia nenhum relato de surdez hereditária em humanos 

causada por mutações no gene Myo6, mas relatos de surdez hereditária causada por 

mutações nesse gene surgiram nos anos seguintes (Melchionda et al., 2001; Ahmed et 

al., 2003; Sanggaard et al., 2008), mostrando que a previsão dos autores estava correta.  

 

Tabela 2 - Lista de exemplos na literatura quem de estudos que empregaram somente camundongo como 

modelo animal para análises funcionais sobre surdez hereditária. EOA= Emissão otoacústica evocada. 

PEATE= Potencial Evocado Auditivo do Tronco Encefálico. 

Devido a todas as vantagens citadas anteriormente sobre o zebrafish, este modelo 

animal tem sido cada vez mais utilizado, com enfoque no estudo do efeito de mutações 

responsáveis por causar surdez hereditária sobre o desenvolvimento da orelha interna 

(Tabela 3), como exemplificado no artigo de Han et al. (2011). Neste trabalho, os 

autores visaram elucidar o mecanismo subjacente à surdez associada ao locus DFNA28 

e analisar os efeitos da mutação no gene correspondente, GRHL2, sobre o 

desenvolvimento da orelha interna. Foi confirmado não só que o zebrafish knock-out 

com o gene mutado (gene grhl2b) apresenta surdez e anomalias morfológicas na orelha 

interna, como também apresenta alterações na quantidade e no tamanho de junções 

celulares apicais na vesícula ótica. Ao final, os pesquisadores deste trabalho aventam a 

possibilidade da surdez associada ao locus DFNA28 ser causada por problemas na 

manutenção da homeostasia iônica da orelha interna, visto que problemas em junções 

celulares estão entre as causas mais comuns de surdez. 
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Tabela 3 - Lista de exemplos na literatura de estudos que empregaram somente zebrafish como modelo animal 

para análises funcionais sobre surdez hereditária. TUNEL= do inglês, Terminal deoxynucleotidyl transferase 

dUTP nick end labeling. 

 Por fim, é interessante ressaltar que alguns estudos de surdez hereditária utilizaram 

ambos os modelos animais citados, de forma complementar (Tabela 4). Tal estratégia 

pode ser observada, por exemplo, no trabalho de Azaiez et al. (2015), em que os autores 

estudaram uma família europeia com surdez hereditária, revelando um novo gene 

candidato a surdez, HOMER2. A função do gene foi investigada tanto em camundongo 

quanto em zebrafish. Os experimentos com camundongos incluíram estudos de 

expressão com ensaios de imunofluorescência em cortes histológicos de cóclea e 

avaliações da audição em camundongos knock-out com relação ao gene candidato. Já no 

caso dos experimentos com larvas de zebrafish, foram feitas análises fenotípicas tanto 

da vesícula ótica quanto dos neuromastos dos peixes injetados com RNAm contendo a 

mutação descrita na família estudada. Com esta estratégia, foi possível confirmar que a 

surdez observada na família em questão de fato se deve à mutação no gene HOMER2. A 

tabela a seguir mostra outros exemplos de estudos funcionais que utilizam 

camundongos e zebrafish de forma complementar. 
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Tabela 4 - Lista de exemplos na literatura quem de estudos que empregaram camundongo e zebrafish como 

modelos animais para análises funcionais sobre surdez hereditária. 
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Conclusões 

Nosso trabalho teve como objetivo geral estudar a expressão de um gene candidato a 

explicar surdez hereditária em uma família de estudada pelo Laboratório de Genética 

Humana. Para isto, foram estudados os sistemas mecanossensoriais (sistema auditivo 

e/ou linha lateral) de camundongo e zebrafish. Foram os principais achados deste 

estudo: 

Os experimentos de RT-PCR mostraram expressão do RNAm do gene na cóclea 

inteira e no órgão de Corti associado à estria vascular de camundongos com idades P4, 

P10 e P16; 

Os experimentos de qRT-PCR mostraram maior expressão do RNAm na cóclea 

inteira e no órgão de Corti associado à estria vascular de camundongos P10 e P16 

quando comparado a P4. Também foi observado que uma parcela significativa da 

expressão do RNAm está concentrada no órgão de Corti associado à estria vascular; 

Os ensaios de imunofluorescência mostraram expressão da proteína correspondente 

nos cortes histológicos de cóclea de camundongos P4, P10 e P14. O padrão de 

marcação observado é predominantemente citoplasmático e abrange estruturas diversas 

da cóclea, como membrana basilar, órgão de Corti, estria vascular, membrana de 

Reissner, limbo espiral e gânglio espiral; 

Os experimentos de hibridação in situ em animal inteiro mostraram expressão do 

RNAm na orelha interna de zebrafish nos estágios 3dpf, 5 dpf, 5spf e 7spf. A expressão 

na linha lateral não foi observada em nenhum dos estágios estudados. 

Este conjunto de resultados é inédito na literatura e sugere um papel importante do 

gene candidato tanto no desenvolvimento do sistema auditivo de camundongos, assim 

como no desenvolvimento e fisiologia do sistema auditivo de zebrafish. 
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