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RESUMO 

DE SOUZA TA. Análise das alterações genéticas em exomas de camundongos. 2018. 
155 f. [Tese (Doutorado em Biotecnologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo; 2018. 

Camundongos são modelos valiosos para o entendimento dos processos e mecanismos 

moleculares e fisiológicos em mamíferos. A maioria do nosso conhecimento sobre esses 

processos e mecanismos vem de experimentos realizados com camundongos de linhagens 

isogênicas. Essas linhagens, criadas normalmente por sucessivos cruzamentos irmão-irmã, 

surgiram no início do século XX visando reduzir a interferência da variabilidade genética, 

aumentando a reprodutibilidade dos experimentos. Caracterizar o background genético das 

linhagens isogênicas permite não só traçar possíveis relações de parentesco entre 

linhagens, mas também permite o controle genético oriundo de possíveis contaminações e 

mutações espontâneas que possam surgir na população. Além das linhagens isogênicas, os 

camundongos mutantes também são importantes como modelos para o estudo de doenças 

humanas. O uso desses modelos murinos permite a elucidação e associação de fatores 

genéticos a manifestações fenotípicas diversas, como síndromes hereditárias e 

predisposições a doenças. Esses mutantes podem ser gerados por uma abordagem de 

varredura de mutagênese pelo agente mutagênico ENU, que inclui a caracterização de 

fenótipos interessantes e a busca pelas mutações causativas induzidas. O presente trabalho 

teve como objetivo utilizar o sequenciamento completo de exomas para caracterizar o 

background genético das linhagens isogênicas C57BL/6ICBI e BALB/cICBI, mantidas há 

quase 20 anos no Brasil e distribuídas pelo ICB-USP a pesquisadores de todo país. O 

trabalho também usou o sequenciamento de nova geração (NGS) para a busca das 

mutações causadores de fenótipo em um grupo de sete mutantes induzidos por ENU 

oriundos de uma varredura prévia. Através da aplicação de uma estratégia de análise de 

dados e filtragem de mutações foi possível encontrar mutações candidatas com alto 

potencial de impacto para todos os mutantes avaliados, validadas por sequenciamento 

Sanger. Os genes afetados pelas mutações encontradas indicam que os mutantes possam 

se tornar interessantes modelos para o estudo de doenças neuromusculares e neurológicas. 

A avaliação do exoma das linhagens C57BL/6ICBI e BALB/cICBI descartou a possibilidade 

de contaminação das colônias com outras linhagens, e revelou similaridades relacionadas 

com o parentesco das sublinhagens brasileiras em relação a linhagens gold-standard. As 

informações obtidas serão uma fonte importante de informação no planejamento e análise 

dos resultados obtidos com o uso tanto dos mutantes quanto com as linhagens fornecidas 

pelo Biotério do Departamento de Imunologia ao ICB a instituições de todo o Brasil. 

Palavras-chave: Sequenciamento genético. Bioinformática. Camundongos. Mutações 
Induzidas. Mutagênese. 



ABSTRACT 

DE SOUZA TA. Analysis of genetic alterations in mice exomes. 2018. 155 f. [Ph.D. 
Thesis (Biotechnology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo; 2018. 

 

Mice are valuable models for the comprehension of molecular processes and underlying 

physiological mechanisms in mammals. Most of the knowledge about those processes came 

from experiments with isogenic mice. Those strains, arose in the 1900’s by successive 

inbreeding, are very important as they reduce genetic variability across the experiments 

increasing reproducibility. Isogenic lineages are kept as isolated colonies in animal facilities 

and supplied to researchers, as they needed. Thus, is possible to trace relationships among 

strains all over the world using the characterization of their genetic backgrounds. It is also 

possible to detect putative contaminations and spontaneous mutations which can arise in the 

populations. Mutant mice are also important tools as human disease models, allowing 

associations between genetic factors and phenotypes. Those mutants could be generated in 

forward genetics approaches by screenings using mutagens as ENU. The aims of this work 

were to characterize the genetic background of two mouse strains used at ICB-USP – 

C57BL/6ICBI and BALB/cICBI – and to find causative mutations of seven mutants generated 

by a previous ENU-mutagenesis screening. We used whole-exome sequencing followed by 

resequencing data-analysis approaches to detect SNVs for both isogenic strains and 

mutants. Exome evaluation of isogenic strains C57BL/6ICBI and BALB/cICBI did not reveal 

any evidence for cross-contamination and provided insightful details related to other strains 

and substrains. A specific filtering strategy was applied to select candidates for phenotype-

causative mutations in the seven ENU-induced mutants. We are able to select candidates for 

all mutants at a high global Sanger validation rate when considering only the main 

candidates for each mutant. Considering affected genes and phenotypes all mutants have 

potential to become interesting mouse models for human diseases. Taken together, our 

results are a reliable and confident source of genetic information for experimental analysis for 

researchers who use isogenic strains provided by animal facility at ICB-USP and research 

groups interested in further characterization of mutant study neuromuscular, neuronal or 

development processes using mice as animal models. 
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CAPÍTULO 1- SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA DE 

CAMUNDONGOS 

1.1 Introdução 

A compreensão da biologia humana é um dos aspectos principais da própria 

biologia como ciência. Entendê-la significa melhorar a qualidade de vida em termos 

de prevenção e tratamento de fatores que afetam a saúde humana. Todo o 

funcionamento do corpo humano é dependente de maquinarias moleculares 

codificadas pelo nosso genoma, por suas interações com o microambiente interno 

fisiológico e também com a influência de todo um macroambiente externo. Dessa 

forma, o desenvolvimento do ser humano em um organismo envolve uma base 

genética determinística, que se torna incrivelmente complexa quando consideramos 

os fatores ambientais. Correlacionar essas bases genéticas – cada vez mais 

conhecidas devido ao crescente uso das tecnologias de sequenciamento de DNA – 

às características físicas de um indivíduo significa melhorar nossa compreensão 

sobre o próprio papel das funções moleculares e fisiológicas determinadas pelo 

nosso genoma na manutenção da vida. Uma melhor compreensão desses 

mecanismos possibilita, por exemplo, melhores métodos de intervenção para 

quaisquer tipos de doenças que possam prejudicar o indivíduo e a população 

humana em geral. 

 

1.1.1 Panorama geral das relações genótipo-fenótipo em humanos 

Associar uma base genética - ou genótipo - a uma determinada manifestação de 

uma característica “física” – ou fenótipo – ou seja, compreender a função de um ou 

mais genes, não é uma tarefa trivial (ANTONARAKIS; BECKMANN, 2006). Essa 

associação começou a ser compreendida pelos estudos pioneiros realizados por 

Gregor Mendel, em meados do século XIX, e só redescoberta no início do século XX 

por William Bateson. Bateson cunhou pela primeira vez o termo “genética” em 1905 

e traduziu o trabalho de Mendel para o mundo no livro Mendel’s principles of heredity 

em 1909 (BATESON; MENDEL, 1909). Os conceitos de hereditariedade definidos 

por Mendel em plantas foram pela primeira vez utilizados no estudo da alcaptonúria 

em 1902, considerada a primeira doença genética a ser descrita (GARROD, 1902). 

Teve início então a era da genética humana, abrindo possibilidade para a realização 

de predições sobre o fenótipo dos indivíduos a partir de suposições de seus 

genótipos. Essas doenças hereditárias, cujo padrão hereditário estava associado à 



segregação de alelos de genes específicos segundo as leis propostas por Mendel, 

ficaram conhecidas como síndromes mendelianas. Esses alelos mendelianos, como 

são conhecidos, são muito raros na população humana, refletindo a baixa incidência 

das síndromes mendelianas – elas afetam somente cerca de 10 em cada 1000 

pessoas no mundo (WHO, 20171). Atualmente são conhecidas mais de 5.000 

síndromes mendelianas, clinicamente associadas a um padrão de herança por um 

único gene, por isso denominadas síndromes mendelianas monogênicas ou 

simplesmente síndromes monogênicas (OMIM, 20172). 

 Um dos principais motivos para a euforia da divulgação do sequenciamento 

do genoma humano, no início do século XXI, era a descoberta das sequencias de 

todos os genes humanos (CROLLIUS et al., 2000). Supunha-se, na época, que o 

genoma humano poderia conter 100.000 ou mais genes, mas esse número mostrou-

se quase 5 vezes menor que a maioria das previsões (HGP, 2001; VENTER et al., 

2001). Genes que codificam para proteínas correspondem apenas a uma pequena 

parcela de todo o genoma, em termos de número de pares de bases. Não há 

dúvidas, portanto, que o sequenciamento do genoma humano trouxe grandes 

descobertas e informação para o estudo das funções dos genes em relação ao 

desenvolvimento dos estudos de doenças mendelianas e da própria genética médica 

em si (HEARD et al., 2010), que iriam surgir ao longo dos anos 2000 até os dias de 

hoje, em forma de bancos de dados e catálogos. 

 O catálogo OMIM (Online Mendelian Inheritance In Man), criado no começo 

dos anos 1960 por Victor A. McKusick, acumula dados funcionais de todas as 

síndromes mendelianas e também informações associadas de mais de 15.000 

genes (AMBERGER et al., 2015). Apesar da grande quantidade de dados, apenas 

3.825 genes com mutações foram associados como causais em relação à um 

determinado fenótipo clínico (OMIM, 20173). A grande maioria dos genes - 3.445 - 

está relacionada com doenças e traços monogênicos, enquanto 499 estão 

associados com susceptibilidade a doenças complexas ou infecções. Apenas 115 

genes estão associados a variações benignas em testes laboratoriais - deficiência 

na lactato desidrogenase B, por exemplo. Apenas 121 genes estão associados a 

                                                           
 

1 World Health Organization, WHO, 27/10/2017: http://www.who.int/genomics/public/geneticdiseases 
2 Online Mendelian Inheritance in Man, OMIM®. McKusick-Nathans Institute of Genetic Medicine, 
Johns Hopkins University (Baltimore, MD), 27/10/2017: https://omim.org/ 
3 OMIM® Dissected Morbid Map Scorecard, 16/10/2017: https://www.omim.org/statistics/geneMap 



doenças genéticas em células somáticas - como a síndrome de McCune-Albright e o 

gliobastoma multiforme. O número de genes humanos segundo os parâmetros do 

comitê HUGO4 é de 20.212 genes sendo 19.109 genes classificados como 

codificadores de proteínas segundo o HGNC5. Considerando esses dados, apenas 

18% dos genes têm até o momento algum tipo de fenótipo clínico associado em 

humanos, ou seja, são genes cujo impacto fenotípico e papel em doenças 

hereditárias pode ser inferido com um grau considerável de precisão. Se 

considerarmos uma definição de gene um pouco mais abrangente, incluindo além de 

segmentos de DNA que codificam proteínas também outros segmentos que 

codificam para RNAs longos não codificantes, pseudogenes, pequenos RNAs não 

codificantes e miRNAs, o número de associações fenotípicas descobertas é ainda 

menor (ZHANG; LUPSKI, 2015). 

O panorama fica um pouco mais complexo ao considerarmos todas as 

regiões do genoma que não são consideradas como genes que codificam proteínas. 

Essas regiões não-codificantes perfazem cerca de 98,5% de todo o genoma humano 

– e ficaram conhecidas pelo famoso termo “DNA lixo”, que se popularizou após o 

sequenciamento do genoma humano (HEARD et al., 2010). Esse termo se mostrou 

de fato muito equivocado, principalmente depois dos estudos do projeto ENCODE - 

Encyclopaedia of DNA Elements6 - iniciado em 2003. Segundo o ENCODE quase 

80% do genoma possui algum tipo de atividade regulatória, entre mais de 70.000 

promotores e quase 400.000 enhancers (ENCODE, 2012).  O projeto, ainda em 

andamento, empregou um vasto conjunto de técnicas de identificação de sequências 

regulatórias, em mais de 10.000 amostras de linhagens celulares, tecidos, células 

primárias e células tronco somente em humanos, revelando uma rede de regulação 

gênica descomunal (ENCODE, 2012; KELLIS et al., 2014).  Vários desses 

elementos possuem uma correspondência estatística a variantes associadas a 

doenças humanas e constituem uma base essencial para guiar a interpretação dos 

mecanismos moleculares associados a doenças e processos biológicos (SCHAUB et 

al., 2012). 

                                                           
 

4 HUGO - Human Genome Organisation: www.hugo-international.org 
5 HGNC - Hugo Gene Nomenclature Committee, 16/10/2017: https://www.genenames.org/cgi-
bin/statistics 
6 ENCODE – Encyclopaedia of DNA Elements: https://www.encodeproject.org/ 



No caso de manifestações fenotípicas em que não é possível estabelecer um 

padrão claro de herança mendeliana, a situação é um pouco mais dramática. Na 

tentativa de estabelecer conexões entre variações genotípicas e fenotípicas são 

utilizadas abordagens chamadas de GWAS - Genome Wide Association Studies 

(BUSH; MOORE, 2012).  Essas abordagens consistem no agrupamento sistemático 

de indivíduos com um determinado traço fenotípico e a correlação de variantes 

comuns entre os membros desse grupo com a incidência do fenótipo, seguida pela 

inferência independente da predisposição associada às variantes detectadas 

(VISSCHER et al., 2012). Esses estudos envolvem comumente a genotipagem por 

microarranjos de um grande número de indivíduos, podendo chegar de 10.000 a 

100.000 indivíduos (BUSH; MOORE, 2012). A aplicação clínica dessas abordagens 

tem contribuído muito para a avaliação da heritabilidade e o cálculo dos fatores de 

risco associados a características complexas, como o câncer (SUD et al., 2017), 

obesidade (GHOSH; BOUCHARD, 2017), diabetes e esquizofrenia (KURE; 

ANTONIO, 2017), por exemplo.  

No entanto, abordagens do tipo GWAS têm tido um sucesso limitado 

(PASANIUC et al., 2012) na elucidação das bases genética no contexto molecular, 

funcional e biológico. Ou seja, a falta de um padrão de heritabilidade interpretável 

biologicamente em manifestações fenotípicas é mais uma regra do que uma 

exceção.  Mais de 80% dos indivíduos presentes nos estudos de GWAS até 2016 

tinham ancestralidade europeia, revelando um viés preocupante desses estudos 

(POPEJOY; FULLERTON, 2016). Outros fatores podem também afetar associações 

com o fenótipo, como os efeitos de segregação conjunta em variantes próximas, 

epistasia e variações ambientais. Esses fatores também estão associados a taxas 

de sucesso reduzidas em abordagens GWAS, justificando a relevância do uso de 

modelos animais (ERMANN; GLIMCHER, 2012). 

 

1.1.2 Variabilidade genética em populações humanas 

 Dado esse panorama de regiões que podem estar diretamente envolvidas em 

manifestações fenotípicas em humanos é necessário compreender a origem e 

identificar a quantidade de variações genéticas hereditárias presentes na população 

humana. Estima-se que dois indivíduos não relacionados compartilhem entre si 

cerca entre 99,5 e 99,9% de identidade em seus genomas (LEVY et al., 2007; 

VENTER et al., 2001). Dessa forma, apenas 0,5% - ou ~ 15 milhões de bases - 



constituem variações em termos de sequência, tanto polimorfismos quanto variantes 

raras que podem estar potencialmente associadas a doenças, síndromes 

mendelianas e predisposições genéticas variadas.  

O projeto 1000 Genomes iniciou-se em 2008 com o objetivo de mapear os 

polimorfismos presentes na população humana através do sequenciamento de 

indivíduos saudáveis provenientes da América, Europa, África e Ásia. No total 2.504 

indivíduos de 26 populações foram sequenciados, incluindo genomas completos, 

exomas e genotipagem por microarranjos. Mais de 88 milhões de variantes foram 

encontradas – cerca de 84,7 milhões consistiam apenas de SNPs - Single 

Nucleotide Polymorphisms - sendo que mais de 99% possuía frequência maior que 

1% (1000 GENOMES PROJECT et al., 2015). Esse número de variantes é 

proveniente dos processos mutagênicos espontâneos que originam mutações 

pontuais em células germinativas a uma taxa estimada de 1 x 10-8 nucleotídeos por 

sítio por geração em humanos. A taxa de mutação somática espontânea em células 

epiteliais do intestino é cerca de 13 vezes maior do que em células germinativas e 

por extrapolação cerca de 5 vezes maior em fibroblastos e linfócitos (LYNCH, 2010). 

Embora as taxas de mutação sejam relativamente baixas, a fixação dessas 

mutações germinativas pode ser seriamente agravada em populações isoladas, 

onde a consanguinidade é comum e, portanto, a taxa de síndromes mendelianas é 

maior (HAMAMY et al., 2011).  

 De fato, a consanguinidade familiar ainda é um dos fatores que mais 

colaboram com a caracterização da base genética de doenças mendelianas e a 

determinação da função dos genes em humanos (CHONG et al., 2015). Em grande 

parte do mundo essa taxa é menor que 5%, mas atinge taxas elevadas em algumas 

regiões - entre 20% e 50% no Oriente Médio, norte da África e no sudoeste da Ásia 

por exemplo - devido principalmente a particularidades culturais e religiosas.  A 

análise dos pedigrees familiares aliado ao acompanhamento clínico permite a 

inferência do padrão de herança de uma determinada síndrome, restringindo a 

quantidade de genes que podem estar afetados (HAMAMY, 2012; HAMAMY et al., 

2011). Um exemplo marcante no Brasil é a comunidade de Araras, situada no 

interior do estado de Goiás, onde a incidência de uma doença grave chamada de 

xeroderma pigmentosum é cerca de 100 vezes maior em comparação com a taxa de 

incidência estimada no mundo. Essa alta incidência é devido à presença de dois 

alelos mutantes no gene codificante para a POLH – DNA polimerase eta – ou XPV, 



fixados na população devido a elevada taxa de casamentos consanguíneos entre os 

moradores da comunidade (MUNFORD, CASTRO et al., 2017). 

 

1.1.3 O uso de camundongos como modelo animal 

A principal consequência do acúmulo de informações de variantes 

provenientes dos maiores projetos de genômica humana, como os citados 

anteriormente, é justamente a dificuldade em conectá-las de forma a compreender a 

base genética das doenças. Isso acontece porque a genética humana é difícil: 

estudos de gerações são complicados, os acasalamentos não são pré-definidos e o 

tempo de uma geração é muito longo.  Além disso, o acesso a tecidos é limitado e a 

genética humana é basicamente observacional e não interventiva. O reflexo dessas 

questões é a dificuldade em prever que determinadas mutações influenciem e até 

causem determinado fenótipo. Felizmente, praticamente todas essas limitações são 

superadas com o uso de modelos animais (ERMANN; GLIMCHER, 2012).  

Um dos modelos animais mais usados é o camundongo, cujo genoma, 

anatomia e fisiologia são muito similares ao homem. Homens e camundongos têm 

uma linguagem similar de regulação gênica e compartilham cerca de 80% das 

sequências codificadoras de proteínas (CHURCH et al., 2009). Camundongos 

também possuem período de gestação e idade fértil bem menores que o homem, 

além de serem dóceis e com custo de manutenção relativamente baixo. Além de 

todos esses motivos, a maioria das técnicas de genética clássica e de genética 

molecular estão muito bem estabelecidas em camundongos, facilitando a 

manipulação em nível molecular dos genes-alvo (WEYDEN et al., 2011).  

O uso de camundongos como modelo animal (Figura 1.1) se relaciona 

principalmente a difusão do uso de linhagens isogênicas de camundongos (Figura 

1.1A e B), que se destacam pela maior similaridade genética entre seus membros. 

As estratégias de cruzamento para a obtenção de linhagens isogênicas consistem 

basicamente de sequências de cruzamentos irmão-irmã. Uma linhagem é 

considerada isogênica quando ocorre o processo de acasalamento irmão-irmã por 

pelo menos 20 gerações sequenciais. A identidade alélica da geração 20 de um 

esquema de cruzamento desse tipo é estimada em cerca de 98%, sendo 

praticamente idêntica ao genoma compartilhado entre às matrizes da geração 

anterior (SILVER, 1995).  

 



 
Figura 1.1 Camundongos isogênicos como modelo animal. Linhagens isogênicas, como 
camundongos BALB/c (A) e C57BL/6 (B) estão entre os mais utilizados. Camundongos 
geneticamente diversos, como os Diversity Outbred – DO (C) podem ser usados para mapeamento 
de alta resolução e validação de loci ligados a susceptibilidade a doenças, resistência a drogas e 
fenótipos de comportamento. Fonte: (A) e (B) – Charles River Laboratories. (C) The Jackson 
Laboratory. 
 

A utilização de linhagens isogênicas permitiu muitos avanços em estudos 

fisiológicos, anatômicos, comportamentais e genéticos, devido principalmente a um 

aumento na reprodutibilidade e no efeito do background genético nos experimentos 

(JUSTICE; DHILLON, 2016; MANDILLO et al., 2008; RICHTER et al., 2011). Em 

alguns casos, esse background genético homogêneo não mimetiza a variabilidade 

genética naturalmente encontrada em populações humanas. Um exemplo é o estudo 

da resposta a medicamentos na população humana (BOGUE; CHURCHILL; 

CHESLER, 2015). Atualmente iniciativas de criação de linhagens geneticamente 

diversas - mas com background conhecido e que ainda mantêm reprodutibilidade 

alta - como o Collaborative Cross (CC), RIX e Diversity Outcross ou DO (Figura 

1.1C) têm sido cada vez mais utilizadas para espelhar a diversidade encontrada 

naturalmente em populações humanas e são atualmente tendências nesse sentido 

(BOGUE; CHURCHILL; CHESLER, 2015; YANG et al., 2011). Essas linhagens, 

criadas a partir de cruzamentos aleatórios de 8 linhagens isogênicas seguida por 

pelo menos 20 gerações de cruzamentos irmão-irmã possibilitam a inclusão de 

diversidade genética controlada em experimentos, preservando a possibilidade de o 

uso de painéis de genotipagem para identificação das variações oriundas das 

linhagens isogênicas utilizadas (BOGUE; CHURCHILL; CHESLER, 2015). 

Os camundongos, junto com as moscas Drosophila melanogaster, foram os 

primeiros organismos mais complexos utilizados para o desenvolvimento de técnicas 

de manipulação genética (GUÉNET et al., 2015). As tecnologias de manipulação e 

também de detecção de macromoléculas biológicas tiveram uma importância 

substancial para o entendimento da biologia humana e na compreensão de 



processos biológicos, formando a base do que hoje entende-se por de genética 

molecular. As tecnologias de manipulação genética em camundongos podem ser 

consideradas as mais avançadas entre os modelos de mamíferos e várias dessas 

tecnologias foram desenvolvidas e aprimoradas em camundongos isogênicos 

(EPPIG et al., 2015). Estratégias clássicas de mutagênese (MORESCO; LI; 

BEUTLER, 2013) e transgenia (BOUABE; OKKENHAUG, 2015) foram utilizadas de 

maneira clássica em camundongos. Abordagens modernas como o silenciamento 

por RNA de interferência  (PREMSRIRUT et al., 2011) e suas variações bem como 

as técnicas de edição genômica in situ utilizando sistemas de edição genômica 

CRISPR-Cas9 (STAAHL et al., 2017) também podem ser consideradas tecnologias 

estabelecidas e frequentemente utilizadas em modelos murinos. 

 

1.1.4 Genômica de camundongos 

Embora muito utilizado como modelo animal, o sequenciamento completo do 

genoma de camundongo foi publicado somente em 2002 (MOUSE GENOME 

CONSORTIUM, 2002). Esse foi um marco muito comemorado, figurando como o 

segundo genoma de um mamífero a ser completamente sequenciado. Porém, muito 

antes de 2002, já era conhecido muito a respeito do genoma desses animais devido 

ao acúmulo de informações de sequenciamentos de genes isolados, experimentos 

de mutagênese, ensaios de linkage, mapas citogenéticos, painéis de marcadores 

moleculares, ensaios funcionais diversos e também descrições fenotípicas 

detalhadas de mutantes (GUÉNET, 2005). Em 1991, todas essas informações 

começaram a ser compiladas de maneira informatizada por um esforço pioneiro de 

pesquisadores do The Jackson Laboratory - JAX, que criaram a primeira versão do 

que ia se tornar a maior e mais completa fonte de informação sobre genômica de 

camundongos, o Mouse Genome Informatics7 - MGI (EPPIG et al., 2015). 

Sem dúvidas o sequenciamento do genoma completo do camundongo 

revelou importantes similaridades com o homem e ainda hoje é utilizado como 

referência para diversos estudos de genômica funcional, por ser um dos genomas 

mais estudados e com uma grande quantidade de informações funcionais 

associadas (BROWN et al., 2009). O genoma de camundongo, em sua primeira 

                                                           
 

7 MGI – Mouse Genome Informatics: http://www.informatics.jax.org/ 



versão, possuía tamanho de 2,5 Gb – cerca de 14% menor que o genoma humano – 

a uma taxa de erro de sequenciamento estimada de 1 x 10-5 (MGS, 2002) - valor que 

não se alterou muito com a liberação da última versão, atualmente com cerca de 2,6 

Gb. Em média, 85% das regiões codificantes de camundongo podem ser alinhadas 

com o genoma humano, ao passo que regiões não codificantes são pouco similares 

- 50% das sequência ou menos. Cerca de quase 90% dos genomas de camundongo 

e humano podem ser agrupados em regiões de considerada sintenia, revelando a 

conservação da organização estrutural dos cromossomos humanos e murinos em 

relação a um ancestral comum (GUÉNET, 2005; MGS, 2002).   

Curiosamente, o genoma sequenciado em 2002 não corresponde a nenhum 

camundongo selvagem e sim majoritariamente ao camundongo da linhagem 

isogênica C57BL/6J (MGS, 2002). Já na época era suposto que o genoma de outras 

linhagens seria consideravelmente diferente do recente genoma sequenciado e que 

seria considerado como genoma referência (GUÉNET, 2005). De toda forma, o 

objetivo do sequenciamento do genoma de camundongo não era a priori investigar a 

diversidade genética da ampla gama de linhagens isogênicas disponíveis; isso só 

seria se realizar com o Mouse Genomes Project, a partir de 2011 (KEANE et al., 

2011; YALCIN et al., 2011). Inicialmente o projeto sequenciou e analisou 17 

linhagens de camundongos.  Mais de 120 milhões de SNPs totais foram 

identificados, sendo que a linhagem C57BL/6NJ, mais próxima ao genoma 

referência, somou cerca de 1400 SNPs privados e a linhagem PWK/PhJ, mais 

distante e próxima de camundongos selvagens, somou cerca de 4 milhões de SNPs 

privados (KEANE et al., 2011). O sequenciamento dessas linhagens em um período 

tão curto só foi possível devido ao desenvolvimento das tecnologias de 

sequenciamento NGS, que revolucionaram a genômica como um todo e serão 

discutidas a seguir. 

 

1.1.5 Sequenciamento de exomas 

O surgimento das novas tecnologias de sequenciamento, chamadas 

comumente de sequenciamento de nova geração (NGS, do inglês Next Generation 

Sequencing), possibilitaram um salto enorme em termos de custo, rapidez e 

eficiência em genômica. Até 2005, a única abordagem disponível era o 

sequenciamento tradicional pelo método Sanger – utilizado de maneira integral nos 



primeiros projetos Genoma – efetivo para o sequenciamento de segmentos de DNA 

pequenos mas com custo muito alto para genomas inteiros (MARDIS, 2013).  

 A introdução de técnicas de enriquecimento de segmentos de DNA 

correspondentes ao conjunto de exons aumentou muito a eficiência e os custos de 

sequenciamento NGS. Um exoma, por definição, é o conjunto de exons dos genes 

anotados em um genoma referência (WARR et al., 2015). Tipicamente são utilizadas 

bases de anotação confiáveis, como o CCDS (consensus coding sequence). O alvo-

genômico a ser sequenciado, no caso de humanos e camundongos, passa de cerca 

de 3 bilhões de bases para algo em torno de 50 milhões de bases, ou cerca de 1,5% 

do genoma total do homem ou do camundongo. Uma síndrome relacionada a um 

tipo de perda auditiva causada pelo gene dfn82 (WALSH et al., 2010) e uma outra 

síndrome relacionada a malformações do cérebro (BILGÜVAR et al., 2010) foram as 

duas primeiras doenças mendelianas humanas descobertas por sequenciamento de 

exoma, em 2010. 

Atualmente, a abordagem mais utilizada para enriquecer amostras de DNA 

genômico com sequências anotadas como exons é a chamada de captura híbrida 

em solução (WARR et al., 2015).  A captura em solução consiste na hibridização de 

uma biblioteca de DNA genômico com uma grande variedade de sondas que 

correspondem à maioria dos exons. As sondas podem ser biotiniladas facilitando a 

seleção dos fragmentos através de purificação por beads magnéticas (Figura 1.2). 

Existem vários métodos disponíveis que utilizam a captura em solução em exons, 

possuindo características singulares se considerarmos a especificidade, cobertura 

uniforme, maior ou menor número de duplicatas, maior taxa de alinhamento e 

cobertura de regiões UTR (SEKHAR et al., 2014). Quase todas as abordagens de 

enriquecimento também estão disponíveis para camundongos, apresentando 

métricas parecidas em relação às abordagens desenvolvidas para humanos (GAO et 

al., 2013). 

 Uma das principais vantagens do sequenciamento de regiões exônicas é a 

redução dos custos e tempo de análise seguida pela simplificação na interpretação 

dos resultados em relação ao sequenciamento do genoma completo. A principal 

desvantagem é a impossibilidade de sequenciamento de todos os exons, devido a 

restrições de desenho de sondas em determinadas regiões e amplificação 

diferencial de determinadas regiões por PCR. Além disso, temos a óbvia falta de 

informação de regiões não exônicas, que podem conter variantes importantes para o 



desenvolvimento de um determinado fenótipo (WARR et al., 2015). Mesmo assim o 

sequenciamento completo de exomas é considerado uma técnica revolucionária em 

genômica, principalmente quando aplicada no diagnóstico e descoberta de doenças 

humanas (KOBOLDT et al., 2013; WARR et al., 2015). 

Em camundongos, a primeira utilização do sequenciamento de exomas foi 

publicada logo em 2011, visando o mapeamento de mutantes induzidos por ENU 

(FAIRFIELD et al., 2011), baseada nos mesmos princípios utilizados em exomas 

humanos (Figura 1.2). As abordagens disponíveis para enriquecimento de exons 

por captura em solução em camundongos são muito similares às metodologias 

disponíveis para humanos.  

 
Figura 1.2 Etapas de enriquecimento de regiões exônicas por captura em solução. O DNA 
genômico é submetido a fragmentação, na maioria das vezes mecânica – por sonicação. Os 
fragmentos de DNA são então submetidos a hibridização com sondas específicas cujos alvos são 
regiões exônicas. A captura dos fragmentos hibridizados é feita por beads magnéticas. Os 
fragmentos de DNA enriquecidos são submetidos ao preparo das bibliotecas, que consiste 
basicamente na ligação de adaptadores e seleção de tamanho. As bibliotecas são então 
sequenciadas em plataformas NGS, em modo simples ou em modo paired-end onde são produzidas 
leituras para ambas as extremidades do fragmento. Adaptado de (DE SOUZA; IENNE, 2018). 
 

O presente estudo, teve como principal objetivo global a aplicação e o 

desenvolvimento de uma metodologia capaz de identificar variantes em exomas de 

camundongos tanto em dois grupos distintos: um grupo composto por duas 

linhagens isogênicas C57BL/6 e BALB/c, mantidas pelo Biotério do ICB e um grupo 

composto por 7 camundongos mutantes oriundos de um estudo anterior 

desenvolvido por Massironi e colaboradores (MASSIRONI et al., 2006). Será 



discutido nesse Capítulo o desenvolvimento da abordagem para a execução do 

sequenciamento do exoma dessas 9 amostras e obtenção das leituras para as 

análises posteriores de variantes, que serão detalhadas nos Capítulos 2 e 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 – CARACTERIZAÇÃO DO EXOMA DOS CAMUNDONGOS 

ISOGÊNICOS C57BL/6-ICBI e BALB/c-ICBI 

2.1 Introdução 

2.1.1 Origem das linhagens isogênicas de camundongos  

Camundongos isogênicos são ferramentas básicas em múltiplas áreas da 

ciência, atuando como modelos tanto para a pesquisa básica quanto em pesquisa 

aplicada. Considera-se uma linhagem isogênica os indivíduos gerados após a 20a 

geração de acasalamentos seguidos irmão-irmã. Estima-se que nessa geração, os 

camundongos irmãos possuam 98,6% de todos os seus loci em homozigose (BECK 

et al., 2000; GREEN, 1966). A grande maioria das linhagens isogênicas utilizadas 

hoje são muito relacionadas em termos de genealogia entre si e foram originadas no 

início do século XX por pesquisadores do nordeste dos EUA. De fato, evidências 

sobre a uniformidade do DNA mitocondrial de 16 linhagens isogênicas sugerem que 

grande parte das linhagens isogênicas foi originada de uma mesma fêmea ancestral 

há cerca de 150 ou 200 anos atrás (GOIOS et al., 2007). 

 As linhagens isogênicas de camundongos têm sua história ligada direta ou 

indiretamente aos trabalhos dos pesquisadores americanos Clarence C. Little, 

Halsey J. Bagg, Leonell C. Strong, Miss Lathrop e E. Carleton MacDowell no início 

do século XX (GREEN, 1966). Little tinha como objetivo reduzir o efeito da 

variabilidade genética no estudo de doenças neoplásicas em camundongos e usou 

acasalamentos irmão-irmã em sequência para criar uma população que apresentaria 

a menor variação possível, criando assim os princípios básicos da primeira linhagem 

isogênica. Os camundongos usados por Little tinham características peculiares de 

pelagem, chamadas de dilution, brown e nonagouti. Essa linhagem isogênica criada 

por Little em 1909 ficou conhecida por DBA a partir de 1950 e ainda é muito utilizada 

em estudos sobre o câncer (GREEN, 1966; GUÉNET et al., 2015). 

 Em 1913, um outro pesquisador de Nova York, chamado Halsey Bagg, obteve 

camundongos albinos de um criador no estado de Ohio e os manteve em uma 

pequena colônia isolada, também com o intuito de estudar o desenvolvimento de 

neoplasias em camundongos. Seu colega Leonell C. Strong utilizou um camundongo 

da criação de Bagg e um camundongo também albino que Little mantinha em sua 

criação para o estudo de envelhecimento e câncer. Desse cruzamento a linhagem A 

começou a ser estabelecida, dando origem às linhagens hoje conhecidas como A/J 

e A/He. Strong realizou uma série de cruzamentos dos camundongos de Bagg e a 



linhagem DBA, em 1920, dando origem às linhagens C3H, CBA, C, CHI e CI2I 

(GREEN, 1966). George D. Snell, geneticista de Harvard, recebeu também alguns 

camundongos albinos de Bagg e utilizou a nomenclatura BALB/c para identificar os 

Bagg alb e a letra “c” para indicar a coloração branca dos mesmos (POTTER; 

MORRIS, 1985). Em 1980, Snell seria agraciado com o prêmio Nobel em medicina 

por suas descobertas do complexo H-2 em camundongos, sistema análogo ao 

complexo de histocompatibilidade MHC em humanos (SNELL, 1980).  

 Estima-se hoje, que as linhagens isogênicas denominadas de standard, como 

a C57BL/6J e DBA/2J derivem de contribuições de três subespécies de 

camundongos diferentes, chamadas de Mus musculus musculus, Mus m. 

domesticus e Mus m. castaneus (Figura 2.1). Linhagens isogênicas derivadas de 

uma subespécie única são conhecidas como wild-derived e constituem um pool 

genético distinto das linhagens standard. São exemplos de linhagens wild-derived: 

CAST/EiJ, originada a partir de Mus m. castaneus; PWK/PhJ, originada de Mus m. 

musculus e SPRET/EiJ, originada da subespécie Mus m. spretus (BECK et al., 

2000). 

 
Figura 2.1 Origem dos camundongos isogênicos clássicos.  A grande maioria dos camundongos 
isogênicos de laboratório são derivados de cruzamentos entre três subespécies principais de 
camundongos (musculus, castanaeus e domesticus) e também com cruzamentos com camundongos 
japoneses molossinus. Apesar de começarem a ser criados nos EUA, os camundongos foram 
trazidos da Europa após sua domesticação. Adaptado de  (FRAZER et al., 2007). 



 Duas linhagens isogênicas standard estão entre as mais utilizadas no mundo: 

a linhagem C57BL/6, conhecida como black ou C57 e a linhagem BALB/c, conhecida 

como albino ou BALB. A seguir serão dados mais detalhes sobre a origem e 

características dessas duas linhagens e as sublinhagens derivadas, principalmente 

sobre os camundongos mantidos no Biotério do Departamento de Imunologia do 

Instituto de Ciências Biomédicas da USP, alvos desse estudo. 

 

2.1.2 Origens e características da linhagem C57BL/6 

 Em 1921, nos EUA, Little utilizou camundongos da criação de Miss Lathrop 

em cruzamentos gerando uma linhagem de pelagem escura, que deu origem às 

atuais C57BR e C57BL (GREEN, 1966). As sublinhagens 6 e 10 foram separadas 

antes de 1937, dando origem às atuais C57BL/6 e C57BL/10. Atualmente sabe-se 

que 6 e 10 se diferenciam pelo menos nos loci H9, Igh2 e Lv (MEKADA et al., 2009).  

Camundongos C57BL/6 possuem características clássicas que os distinguem 

de outras sublinhagens C57BL. Eles se reproduzem de maneira rápida (HANSEN, 

1973), porém são menos dóceis que outras linhagens (THOMPSON, 1953). 

Possuem mais atividade locomotora (DAVIS; KING; BABBINI, 1967) e odores 

(WYSOCKI; WHITNEY; TUCKER, 1977) e preferência aumentada por álcool 

(FULLER, 1964; LE et al., 1994) e opiáceos, como a morfina (BELKNAP et al., 1993) 

em relação a outras linhagens.  Também possuem uma baixa incidência espontânea 

de tumores (HOAG, 1963) e são menos responsivos a diversos tipos de infecção por 

Toxoplasma (MACARIO; STAHL; MILLER, 1980), Leishmania (MONROY-OSTRIA et 

al., 1994) e Trypanosoma (ROWLAND; LOZYKOWSKI; MCCORMICK, 1992). 

Pelo menos nove sublinhagens C57BL/6 foram estabelecidas até 1970 

(FESTING, 1996). Duas dessas linhagens tornaram-se as mais famosas e mais 

utilizadas: a sublinhagem C57BL/6J proveniente do laboratório The Jackson 

Laboratory – JAX e sublinhagem C57BL/6N, mantida pelo National Institutes of 

Health – NIH (ALTMAN; KATZ, 1979; BAILEY, 1978). Em 1948, os camundongos 

C57BL/6 mantidos na JAX - oriundos da criação original de Little nos anos 1930 - 

foram nomeados como C57BL/6J (ALTMAN; KATZ, 1979). 

Em 1951, na geração F32 a linhagem foi enviada para o NIH e mantida por 

décadas em uma colônia isolada, resultando em uma sublinhagem separada, 

nomeada como C57BL/6N. Animais vivos foram enviados do NIH para empresas 

como o Laboratório Charles River em 1974 (C5BL/6NCrl) e Harlan (C57BL/Hsd). Em 



1984, o laboratório JAX8 recebeu embriões congelados da geração F126 e os 

disponibilizou como C57BL/6NJ. Em 1991 animais da geração F151 também foram 

enviados do NIH para a Taconic9 (C57BL/6NTac). Embora tenham origens diferentes 

e tenham sido separados por múltiplas gerações, não foram detectadas diferenças 

em painéis de genotipagem entre as sublinhagens C57BL/6N (ZURITA et al., 2011). 

A Figura 2.2 detalha as relações entre as sublinhagens C57BL/6 mais utilizadas e 

fornecidas pelas maiores empresas. Todos os fornecedores, no entanto, 

aconselham que sejam adquiridos animais da mesma fonte, evitando que variantes 

genéticas não detectadas possam influenciar os experimentos.  

 
Figura 2.2 Relações entre as sublinhagens mais comuns do camundongo C57BL/6.  A 
genealogia acima, desenhada fora da escala temporal, foi retirada de (ZURITA et al., 2011) com 
informações de (MEKADA et al., 2009). Fonte: (ZURITA et al., 2011). 
 

Os camundongos gold standard C57BL/6J também podem ser adquiridos de 

diferentes fontes, mas ainda continuam disponíveis para aquisição direta pela JAX. 

                                                           
 

8 JAX strain C57BL/6J, 27/10/2017: https://www.jax.org/strain/000664 
9 Taconic strain C57B/6NTac, 27/10/2017: https://www.taconic.com/mouse-model/black-6-b6ntac 



O laboratório Charles River10 fornece camundongos para a Ásia e Europa, mas 

reintroduz frequentemente camundongos da colônia da JAX para evitar efeitos de 

deriva genética (FONTAINE; DAVIS, 2016). Porém outras instituições mantém 

camundongos 6J em colônias separadas por muito tempo. Os laboratórios ENVIGO11 

oferecem duas sublinhagens 6J – C57BL/6OlaHsd e C57BL/6JRccHsd, adquiridas 

em 1973-1974, que não possuem a mutação nnt encontrada nas outras 

sublinhagens 6J. Camundongos enviados para o Japão em 1987 constituíram as 

linhagens C57BL/6JJcl e C57BL/6JJmsSlc não possuem a mutação no gene nnt 

(MEKADA et al., 2009; SIMON et al., 2013) surgindo que a mutação tenha ocorrido 

entre 1974 e 1987 (Figura 2.2). Camundongos comercializados na França como 

C57BL/6JRj desde 1993 possuem diferenças genéticas conhecidas embora 

possuam a mutação nnt (KERN et al., 2012). 

 

2.1.3 Diferenças genotípicas e fenotípicas das sublinhagens C57BL/6J e C57BL/6N 

Uma das diferenças genotípicas mais conhecidas foi reportada em 2005 na 

sublinhagem C57BL/6J, que possui uma deleção nos exons 7-11 do gene que 

codifica para a nicotinamida nucleotídeo transferase (nnt), intacto nas linhagens 

C57BL/6N. Essa mutação espontânea que implica na ausência da proteína NNT 

explica diferenças no controle da secreção de insulina e homeostase de glicose nos 

camundongos C57BL/6J (TOYE et al., 2005) e também anormalidades na biologia 

redox em mitocôndrias (RONCHI et al., 2013). A sublinhagem C57BL/6N também é 

a mais utilizada na produção de células-tronco embrionárias em camundongos, 

utilizados para nocautes e manipulação gênica (PETTITT et al., 2009). As 

sublinhagens 6N e 6J podem ser distinguidas através de vários SNPs em painéis de 

genotipagem disponíveis, consistindo em uma maneira confiável de controle 

genético de distinção entre sublinhagens black (MEKADA et al., 2009; ZURITA et al., 

2011). 

Em 2013 um extenso estudo de comparação entre as sublinhagens 6N e 6J 

validaram 34 SNPs em regiões codificantes, 2 small indels em regiões codificantes e 

43 variantes estruturais, incluindo a mutação nnt (SIMON et al., 2013). Vários genes 

                                                           
 

10 Charles River C57BL/6N, 27/10/2017: 
http://www.criver.com/files/pdfs/rms/c57bl6/rm_rm_d_c57bl6n_mouse.aspx 
11 ENVIGO, C57BL/6Hsd, 27/10/2017: http://www.envigo.com/products-services/research-models-
services/models/research-models/mice/inbred/c57bl-6-inbred-mice/ 



contendo essas variantes foram analisados e se destacam os genes vmn2r65 

(vomeronasal 2 receptor 65), cyp2a22 (citocromo P450 família 2, subfamília a, 

polipeptídeo 22), rptor (Raptor – proteína chave na regulação do complexo de 

sinalização mTORC1), plk1 (importante no ciclo celular), herpud2 (envolvida no 

processamento de proteínas do retículo endoplasmático), crb1 (mutações provocam 

degeneração na retina), cyfip2 (função neuronal e polimerização de actina), Ide 

(envolvida na degradação de insulina) e fgfbp3 (fator de crescimento de fibroblastos) 

(SIMON et al., 2013). 

 As principais diferenças clássicas entre os camundongos 6N e 6J implicam 

em diferentes respostas para o álcool (KHISTI et al., 2006), susceptibilidade na 

formação de tumores (DIWAN; BLACKMAN, 1980), pancreatite crônica (ULMASOV 

et al., 2013), diferenças no desenvolvimento ocular (SIMON et al., 2013) –  incluindo 

catarata e resposta a luz – que podem explicar diferenças na manutenção do ciclo 

circadiano (BANKS et al., 2015). Outras diferenças como pressão arterial sistólica e 

habilidade motora (MATSUO et al., 2014) também foram reportadas assim como 

diferenças na resposta imune ativada por células NK (SIMON et al., 2013). Nem 

todas as diferenças são explicadas pela falta da proteína Nnt em camundongos 6J 

apesar do impacto na função mitocondrial (RONCHI et al., 2013), que pode afetar 

inúmeros processos metabólicos pela regulação de vias redox dependentes de 

glutationa e tireodoxina/peroxiredoxina (FONTAINE; DAVIS, 2016). 

  

2.1.4 Origens e características da linhagem BALB/c 

Ao redor de 1930 foi originada a linhagem BALB/c, através do cruzamento de 

camundongos albinos de Bagg, por MacDowell (GREEN, 1966; GUÉNET et al., 

2015). Convenientemente um outro pesquisador, George D. Snell, recebeu os 

camundongos albinos de Bagg e cunhou a nomenclatura BALB/c (POTTER; 

MORRIS, 1985), conforme mostrado na Figura 2.3. A linhagem isogênica BALB/c é 

uma das mais utilizadas no mundo, juntamente com os camundongos C57BL/6 

(EPPIG et al., 2015). É particularmente conhecida por fornecer plasmocitomas, tipos 

de células tumorais que constituem a base para a produção de anticorpos 

monoclonais (GREENFIELD, 2014).  

Três principais sublinhagens BALB/c remontam a 1940 e divergiram devido à 

heterozigosidade residual presente nas matrizes iniciais e não devido a 

contaminação com cruzamentos errôneos (POTTER; MORRIS, 1985). Essas três 



sublinhagens são conhecidas como BALB/cHeAn, BALB/cJ e BALB/cRI, 

diferenciadas por mutações nos locus raf1 – que controla a expressão da alfa-

fetoproteína, qa2 – que controla antígenos de superfície, gdc1 – que codifica para a 

L-glicerol 3-fosfato desidrogenase no fígado e a sequência repetitiva pr1 (POTTER; 

MORRIS, 1985). 

A colônia da sublinhagem BALB/cJ, fornecida atualmente pela JAX12 

acumulou 243 gerações em agosto de 2014. Essa linhagem foi originada em 1947 a 

partir da geração 41 de uma colônia de J. Paul Scott – criada a partir das colônias 

originais providas por Snell em 1938/1939. A origem dos camundongos fornecidos 

pela Taconic13 é uma colônia em F184 antes de 1988, recebidas pelo NIH – 

provenientes do estoque original de Snell e chamadas de linhagem Andervont. Em 

2005 a colônia da Taconic estava em geração F229 muito similar às colônias F221 

da JAX. 

 

 
Figura 2.3 Origens da linhagem BALB/c e suas sublinhagens.  A genealogia acima foi retirada de 
(BAILEY, 1978), Sn = G.D Snell, Na = H.B. Andervont, N = NIH, By = D.W. Bailey, Boy – E.A. Boyse, 
Fla = L. Flaherty, Gw = J.W. Gowen, Gn = E.L. e M.C. Green, JAX = Jackson Laboratory, IcR = 
Institute for Cancer Research, Wt = W.K. Whitten. Fonte: (BAILEY, 1978). 

 

  Camundongos BALB/c são relativamente dóceis, com boa performance 

reprodutiva e expectativa de vida alta. Também possuem baixa incidência de 

tumores de mama, mas desenvolvem vários tipos de câncer em idades avançadas – 

                                                           
 

12 JAX Strain BALB/cJ, 27/10/2017: https://www.jax.org/strain/000651 
13 Taconic Strain BALBc, 27/10/2017: https://www.taconic.com/mouse-model/balbc 



incluindo neoplasias reticulares e tumores nos pulmões e rins (HESTON; VLAHAKIS, 

1971)-  além de constituírem um modelo muito utilizado em pesquisa cardiovascular, 

por serem resistentes a arteriosclerose induzida por dieta (PAIGEN et al., 1990). 

Camundongos BALB/c também desenvolvem uma forma atípica de encefalomielite 

autoimune experimental (EAE) quando imunizados com PLP180-199 (TEUSCHER et 

al., 1998). 

  

2.1.5 Breve história das sublinhagens C57BL/6-ICBI e BALB/c-ICBI 

O Instituto de Ciências Biomédicas, através do biotério de experimentação do 

Departamento de Imunologia, fornece diversas linhagens isogênicas e co-isogênicas 

– camundongos transgênicos ou mutantes. A linhagem C57BL/6 é atualmente a 

linhagem mais utilizada pelos pesquisadores seguida da linhagem BALB/c 

(MASSIRONI, comunicação pessoal).  

A colônia C57BL/6 do ICB foi originada de matrizes do CEMIB/UNICAMP, 

denominada atualmente de C57BL/6JUnib14 (RONCHI et al., 2013), oriundas 

originalmente da Universidade de Medicina Veterinária em Hannover-Alemanha 

(Zentralinstitut für Versuchstierzucht, Hannover), em meados de 1980 (MASSIRONI, 

comunicação pessoal), presumidamente de uma colônia C57BL/6N. A colônia 

BALB/c do ICB foi originada com matrizes originadas da sublinhagem BALB/cJ, 

provenientes do Instituto Pasteur (França), no início dos anos 90 (Figura 2.4), como 

doação do Prof. Jean Louis Guénet. Essa colônia também é mantida há pelo menos 

25 anos e também pode ser considerada uma sublinhagem originada a partir da 

sublinhagem BALB/cJ (MASSIRONI, comunicação pessoal). 

 

Figura 2.4 Origens das sublinhagem C57BL/6ICBI e BALB/cICBI.  O camundongo C57BL/6ICBI foi 
trazido de Hannover, Alemanha, em 1987 para o CEMIB-UNICAMP, em Campinas. Alguns anos mais 
tarde foi introduzido no ICB, formando a colônia atual do Biotério. Não se sabe a origem da colônia de 
Hannover, mas presume-se que foi originada do NIH (C57BL/6N) nos EUA. Os camundongos 
BALB/cIBI foram trazidos no início da década de 90 diretamente do Instituto Pasteur para o ICB-USP. 
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Desde então, as linhagens são mantidas através de sucessivos cruzamentos 

irmão-irmã na colônia sendo tanto a linhagem C57BL/6 quanto a linhagem BALB/c 

mantidas em populações isoladas. Considerando a duração de uma geração como 

12 semanas, os camundongos do ICB estariam em sua 108ª geração desde 1990. 

Portanto, segundo os critérios clássicos, as colônias são consideradas sublinhagens 

e por esse motivo, as sublinhagens disponíveis no ICB-USP serão identificadas 

como C57BL/6ICBI e BALB/cICBI, segundo as recomendações de nomenclatura 

sugeridas pela JAX15. 

 

2.1.6 Sublinhagens e seu impacto na reprodutibilidade e interpretação de 

experimentos 

Ao contrário do senso comum, camundongos isogênicos não são 

completamente idênticos geneticamente entre si e novas variações podem ser 

fixadas devido à inúmeros fatores de seleção e fixação de alelos (CASELLAS, 

2011), originando sublinhagens que podem se comportar de maneira muito 

heterogênea em termos de fenótipo. Um estudo de 2008 (CASELLAS; MEDRANO, 

2008) estimou em  ~4,5% do total da variabilidade fenotípica em camundongos 

C57BL/6J foi devido a novas mutações que acumularam na colônia em poucas 

gerações, provavelmente por deriva genética. Quando essas variações são fixadas 

em uma determinada colônia - isolada geograficamente e fundada por poucos 

animais oriundos de uma linhagem parental – surge o que chamamos de 

sublinhagem, cujos membros podem diferir consideravelmente em termos de 

background genético com sua linhagem parental (COLETTI et al., 2013; 

NICHOLSON et al., 2010). 

Sublinhagens podem surgir devido a vários fatores, como heterozigosidade 

residual (BAILEY, 1978); mutações espontâneas fixadas por deriva genética 

(CASELLAS, 2011; WOTJAK, 2003); contaminação acidental com outras linhagens 

(NAGGERT et al., 1995; WOTJAK, 2003); um novo status em uma colônia – como 

certificações livre de patógeno, por exemplo, e finalmente a própria separação de 

uma subcolônia da sua colônia parental por 20 ou mais gerações.  Todas essas 

razões são suficientes para analisar cuidadosamente respostas de um modelo 
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murino de uma maneira reprodutível e interpretá-las da melhor forma possível 

(JUSTICE; DHILLON, 2016; MANDILLO et al., 2008).  

Infelizmente, todo o grau de diversidade genética entre sublinhagens e até 

mesmo linhagens não é muito bem caracterizado. Apesar do conhecimento 

crescente sobre as variações fenotípicas entre linhagens e toda a complexidade da 

base genética no fenótipo (SHAO et al., 2008), das variantes mendelianas até a 

complexidade infinitesimal da maioria dos traços fenotípicos quantitativos (FLINT; 

MACKAY, 2009), não conhecemos a base molecular da maioria dos fenótipos que 

são influenciados diretamente pelo background genético. Os estudos mantidos pelo 

Mouse Genomes Project vêm colaborando muito com o conhecimento sobre a 

variação genética em camundongos e seu impacto no fenótipo (KEANE et al., 2011), 

potencializados pelo sequenciamento do genoma de várias linhagens isogênicas 

(DORAN et al., 2016; YALCIN et al., 2012). No entanto, muitos estudos apontam 

para diferenças fenotípicas significativas entre sublinhagens, como por exemplo 

diferenças comportamentais (STIEDL et al., 1999), rejeição de tecidos em 

sublinhagens 129 (SIMPSON et al., 1997) e susceptibilidade diferencial a tumores 

em C3H (GLANT et al., 2001). O exemplo mais marcante das diferenças entre 

sublinhagens permanece com os camundongos C57BL/6J e C57BL/6N, usados 

durante muito tempo como sendo de certa forma equivalentes. Esses camundongos 

black apresentam respostas completamente diferentes a diversos experimentos 

como: resposta ao medo (STIEDL et al., 1999), anestésicos e função cardíaca 

(ROTH et al., 2002) e limiares de eletro convulsão (YANG et al., 2003). 

Considerando a era pós-genômica em que estamos inseridos, é muito 

importante entender o background genético dos modelos utilizados, o que pode 

significar um salto qualitativo enorme para a interpretação e reprodutibilidade dos 

dados (COLETTI et al., 2013; SITTIG et al., 2014). Caracterizar geneticamente 

sublinhagens de camundongos deve ser vista como uma realidade, visto os custos 

cada vez menores de sequenciamento (YALCIN et al., 2012).  

A caracterização genética das sublinhagens isogênicas mantidas no ICB é, 

portanto, essencial para a avaliação comparativas dos animais no seu contexto 

genético e possibilita o rastreio de mutações espontâneas fixadas na população, 

servindo de referência para os estudos desenvolvidos com esses animais por 

pesquisadores do Instituto e de outras instituições pelo Brasil. Esse estudo pode ser 

considerado um esforço pioneiro no sentido de aprofundar o nível de informação 



levada ao pesquisador em termos de controle genético e manutenção de colônias, 

de forma a facilitar a detecção de mutações espontâneas e contaminações, 

estimulando a enorme importância de estudos frequentes e sistematizados nesse 

sentido. 



 

CAPÍTULO 3 - SEQUENCIAMENTO DOS CAMUNDONGOS MUTANTES POR 

MUTAGÊNESE INDUZIDA POR ENU. 

3.1 Introdução 

3.1.1 Genética direta ou forward genetics 

Camundongos mutantes constituem uma importante ferramenta na 

identificação de fatores genéticos responsáveis diretamente por fenótipos 

complexos. A geração de camundongos nocautes ou knockouts (Figura 3.1) tem 

sido uma abordagem frequente para a inativação de genes seguida pela 

caracterização funcional dos mesmos (ANTONARAKIS; BECKMANN, 2006; 

GONDO, 2010). Porém, doenças humanas em sua maioria são causadas por 

mutações que alteram funcionalmente os produtos gênicos ou sua regulação ao 

invés de simplesmente desativá-los (COOPER et al., 2011). Portanto, o estudo de 

modelos animais obtidos por mutagênese aleatória ou dirigida (CRISPR-Cas9) 

(Figura 3.1) pode contribuir tanto com a elucidação da função dos genes quanto 

com a caracterização de doenças genéticas humanas (OLIVER; DAVIES, 2012). 

 

 

Figura 3.1 Abordagens para a compreensão da função dos genes usando modelos. A função de 
um hipotético gene “albino”, envolvido na cor da pelagem em camundongos (A), pode ser investigada 
a partir da deleção ou inativação do gene (um knockout) e observação direta do fenótipo (B). 
Mutantes induzidos podem revelar detalhes mais finos sobre a função do gene (C) por genética 
direta, já que são observadas mutações pontuais que mimetizam alelos naturais. Recentemente, o 
desenvolvimento de ferramentas de edição genômica, como CRISPR-Cas, possibilitam a correção 
direcionada de mutações pontuais, restaurando o fenótipo selvagem. 



 

 
A indução de mutações aleatórias através do uso de agentes mutagênicos é 

uma forma de acelerar e aumentar a diversidade de fenótipos em contrapartida à 

observação de fenótipos gerados a partir de mutações espontâneas (BULL et al., 

2013). Vários agentes mutagênicos podem ser usados em varreduras de genética 

direta, desde agentes mutagênicos físicos como a radiação gama como agentes 

químicos como o etilmetanosulfonato (EMS) e N-etil-N-nitrosuréia (ENU) ou agentes 

mutagênicos endógenos como elementos de transposição (FARRELL et al., 2014).  

 A genética direta possui vantagens em relação à genética reversa, 

principalmente por ser guiada por variações fenotípicas e de certa forma por 

mimetizar variações pontuais que são mais prováveis de serem encontradas na 

natureza, como em síndromes mendelianas clássicas (BULL et al., 2013). É um tipo 

de abordagem que permite a seleção de fenótipos interessantes sem que haja 

nenhuma hipótese relacionada à base genética envolvida. Além disso, é um dos 

melhores métodos para a determinação da função de um gene, ao observar os 

fenótipos de organismos individuais que possuem uma mutação no próprio gene 

(MORESCO; LI; BEUTLER, 2013). 

Uma das vantagens do uso de varreduras de genética direta é a liberdade em 

relação ao conhecimento prévio da sequência de DNA mutada. Essa vantagem se 

torna uma desvantagem devido à dificuldade dos procedimentos de localização ou 

mapeamento da mutação (BULL et al., 2013). Durante muito tempo essas 

abordagens não triviais consistiram em utilizar marcadores moleculares, como 

microssatélites e RFLPs, para mapear as mutações no genoma (JUSTICE et al., 

1999).  Através do uso de microssatélites, a mutação era localizada em um mapa de 

recombinação e somente a região-alvo que segregava com o fenótipo era 

identificada através de sequenciamento (HERRON et al., 2002). Esse tipo de estudo 

é chamado de triagem de mutagênese e pode ser usado para caracterizar genes 

específicos que afetam uma determinada função ou fenótipo complexo (CORDES, 

2005; JUSTICE et al., 1999).  O sequenciamento completo do genoma de 

camundongo facilitou muito a procura e seleção de candidatos, e ficou ainda mais 

rápido e menos custoso com o advento do uso de tecnologias de sequenciamento 

de nova geração (NGS) na procura pelos candidatos (ARNOLD et al., 2011; BOLES 

et al., 2009; BULL et al., 2013; FAIRFIELD et al., 2011). 

 



 

 

3.1.2 Mutagênese por ENU e varredura de mutantes 

O agente mutagênico N-etil-N-nitrosouréia ou ENU (Figura 3.2) tem sido 

usado em larga escala desde a década de 1990 para o estabelecimento de modelos 

de doenças humanas em camundongos (GUÉNET, 2005) e peixe-zebra (PATTON; 

ZON, 2001). O ENU pode introduzir mutações pontuais randômicas em virtualmente 

qualquer região do genoma de células tronco de espermatogônias a uma frequência 

de ~150×10-5 por locus (SHIBUYA; MORIMOTO, 1993). A mutagênese ocorre 

principalmente devido a trocas de uma única base pela alquilação direta dos ácidos 

nucleicos. O grupo etil do ENU pode ser transferido a um oxigênio - 

preferencialmente em O4-timina, O2-timina ou O2-citosina  ou a um nitrogênio nas 

bases do DNA (KOELSCH; KINDLER-RÖHRBORN, 2009) (Figura 3.2). Durante a 

replicação do DNA, essas bases contendo aduto etil podem causar erro no 

pareamento das bases, introduzindo principalmente mutações pontuais (substituição 

de base), mesmo que eventualmente possam ocorrer também pequenas deleções e 

inserções (TAKAHASI; SAKURABA; GONDO, 2007). As mutações mais comumente 

observadas são transversões TA:AT ou transições TA:CG (JUSTICE et al., 1999; 

SHIBUYA; MORIMOTO, 1993). 

 

 

 

 

Figura 3.2 O agente mutagênico N-etil-N-nitrosouréia (ENU). Estrutura química do ENU (fórmula 
química C3H7N3O2) (A) e átomos alvos nas bases do DNA indicados pelas setas (adaptado de 
KOELSCH; KINDLER-RÖHRBORN, 2009). 
 

Várias estratégias foram desenvolvidas para a utilização de ENU em genética 

direta, basicamente envolvendo o tratamento de espermatogônias com doses 

controladas de ENU causando mutações pontuais em células germinativas.  Os 

machos tratados com ENU passam por um período de descanso e são então 

cruzados com fêmeas não tratadas por uma ou duas gerações originando proles 

mutantes (Figura 3.3). Alterações fenotípicas visíveis, de herança dominante ou 

recessiva, são recuperadas para estabelecimento de testes para a seleção e 

A B 



 

caracterização dos candidatos para a mutação causal do fenótipo observado 

(MASSIRONI et al., 2006). 

 

 
Figura 3.3 Estratégia de varredura de genética direta de mutagênese por ENU. Camundongos 
BALB/c tratados com ENU são acasalados com várias fêmeas BALB/c e sua progênie (G1) é 
observada para detecção de fenótipos de herança dominante. Os machos G1 são então acasalados 
com fêmeas BALB/c produzindo a geração G2. O acasalamento de fêmeas G2 com seu pai G1 dá 
origem a progênie G3, cujos fenótipos mutantes são de herança recessiva. Adaptado de 
(MASSIRONI et al., 2006). 
 

A natureza aleatória desse tipo de mutagênese pode gerar fenótipos 

semelhantes a doenças humanas e acentuar determinadas vias de sinalização 

(SIMON et al., 2015). Isso significa que a função de novos genes pode ser 

descoberta sem que nenhuma anotação esteja disponível, já que nenhum gene em 

particular é um alvo específico da técnica.  

Várias linhagens podem ser utilizadas, mas a linhagem mais utilizada para 

varreduras de mutagênese por ENU é a C57BL6/J, por causa principalmente da 

fertilidade elevada mesmo após o tratamento por altas doses de ENU (JUSTICE et 

al., 1999). Empregar a mesma linhagem em uma varredura significa reduzir a 

variação no background genético, facilitando a detecção de fenótipos variantes. 

Empregar mais de uma linhagem nas varreduras dificulta a distinção entre um 

provável fenótipo gerado pela mutagênese e entre fenótipos gerados pela mistura 

entre linhagens diferentes (GONDO, 2010).   

A estratégia de indução de mutações pontuais por ENU aliada a uma seleção 

fenotípica consistente constitui uma ferramenta poderosa para identificação de 

mutações responsáveis por fenótipos complexos (ARNOLD et al., 2012). 

Considerando os estudos que correlacionaram as mutações identificadas aos 



 

fenótipos observados, cerca de 75% dos fenótipos observados por mutagênese por 

ENU foram causadas por SNVs (single nucleotide variants) em exons (JUSTICE et 

al., 1999). Aproximadamente 63% destas são mutações do tipo missense, 26% 

causaram splicing anormal, 10% são mutações nonsense e aproximadamente 1% 

causaram mutações que converte um códon de parada em códon que codifica um 

aminoácido (NOVEROSKE; WEBER; JUSTICE, 2000).  

3.1.3 Mapeamento das mutações 

Um dos maiores gargalos para o estudo de mutantes induzidos por ENU é a 

identificação da mutação pelo mapeamento genético fino utilizando marcadores 

polimórficos seguido pelo sequenciamento (pelo método Sanger) de exon por exon 

de um ou mais genes na região mapeada.  De maneira clássica, a localização – ou 

mapeamento – de loci afetados por uma mutação é baseada na detecção do 

desequilíbrio de ligação depois de uma varredura genômica com marcadores 

moleculares. Esse mapeamento requer uma série de cruzamentos, onde o fenótipo 

deverá segregar com o maior número possível de polimorfismos detectáveis 

(BEIER; HERRON, 2004). Isso significa, por definição utilizar cruzamentos 

linhagens diferentes do background utilizado nos mutantes. A escolha de linhagens 

isogênicas distantes da linhagem isogênica onde a mutação foi induzida melhora a 

distribuição e densidade dos polimorfismos de todos os tipos ao longo do genoma 

(BECK et al., 2000). 

No caso de fenótipos cuja herança é recessiva, os cruzamentos para 

mapeamento das mutações consistem basicamente em cruzamentos entre 

mutantes homozigotos com a linhagem distante. A progênie é então cruzada com 

mutantes heterozigotos, sendo realizados intercrossing ou bakcrossing com 

mutantes da linhagem de origem da mutação heterozigotos, dando origem a 

geração F2. Todos os camundongos que apresentarem fenótipo em F2 são 

considerados para o mapeamento com marcadores moleculares (MASSIRONI et 

al., 2006). Esse mapeamento consiste no uso de mais de 50 marcadores 

moleculares microssatélites polimórficos entre as duas linhagens utilizadas nos 

cruzamentos de mapeamento. Pelo menos 50 amostras de DNA da geração F2 

que apresentam fenótipo mutante são utilizados para a primeira varredura, que visa 

a localização cromossomal das mutações. Uma vez que é encontrado o 

desequilíbrio de ligação mais marcadores do mesmo cromossomo são utilizados 

para confirmar e refinar a localizar a mutação – procedimento que é conhecido 



 

como mapeamento de alta-resolução (MASSIRONI et al., 2006). Após o 

mapeamento fino é utilizada a clonagem posicional de vários segmentos de DNA-

alvo para sequenciamento Sanger. Dependendo do tamanho da região mapeada, 

que pode variar de poucas kilobases até o nível de megabases – são utilizados 

vários pares de oligonucleotídeos visando amplificar subdivisões da região-alvo em 

produtos de amplificação de até 1000 kbp, que são sequenciados individualmente 

(KILE; HILTON, 2005). 

Além do mapeamento tradicional com microssatélites, painéis de 

hibridização (microarranjos de DNA) têm sido utilizados para varreduras em 

conjuntos de SNPs de exomas, apesar de serem restritos (MORAN et al., 2006; 

SUN et al., 2012). Esse processo teve muito sucesso no passado mas é lento e 

requer trabalho intensivo e também envolve assumir correlações diretas entre a 

causa genética e o fenótipo (MORESCO; LI; BEUTLER, 2013). 

Com o uso de técnicas modernas de sequenciamento esse gargalo diminuiu 

consideravelmente, de forma a aumentar a chance, a rapidez e a confiabilidade na 

identificação das mutações candidatas. Considerando que aproximadamente 40-

75% das mutações induzidas por ENU e causadoras de fenótipo foram 

identificadas em exons, alguns grupos de pesquisa vêm identificando mutações 

induzidas por ENU utilizando análises por sequenciamento do exoma (WES, do 

inglês, Whole Exome Sequencing) (ENDERS et al., 2012; FAIRFIELD et al., 2011, 

2015; SUN et al., 2012). Ao considerar o sequenciamento completo do genoma 

(WGS) cerca de 90 Gb de dados de sequenciamento são necessários para 

alcançar cerca de 30X de cobertura média, enquanto apenas 3 Gb são necessários 

para alcançar quase 75X, quase o dobro da cobertura média, em se tratando de 

exomas.  

As tecnologias de NGS e também os algoritmos de identificação de SNVs 

possuem uma taxa de erro e de falsos-positivos elevada em comparação com o 

sequenciamento Sanger. Além disso, exons não anotados, promotores e 

enhancers não são consideradas em WES, apesar do reconhecimento cada vez 

maior dessas regiões em doenças e manifestações fenotípicas (ZHANG; LUPSKI, 

2015).  Variantes estruturais como inserções, deleções e translocações também 

não são identificadas com precisão em WES (WARR et al., 2015), embora também 

possam ser originadas por processos mutagênicos induzidos ou espontâneos 

(MORESCO; LI; BEUTLER, 2013). 



 

3.1.4 Características gerais dos mutantes BALB/c selecionados induzidos por ENU 

A estratégia de mutagênese por ENU foi o objetivo do projeto “O 

CAMUNDONGO COMO ORGANISMO MODELO – MAPEAMENTO DE MUTAÇÕES 

INDUZIDAS POR ETIL-NITROSOURÉIA” apoiado pela FAPESP (Projetos 00/06963-

5 e 03/04531-9) coordenado pela Dra. Silvia Massironi. O projeto deu origem a 11 

camundongos mutantes com fenótipos diversos (MASSIRONI et al., 2006), gerados 

pelo esquema de varredura (Figura 3.3) em camundongos BALB/c e mantidos em 

background BALB/c. O mapeamento dessas mutações foi iniciado pelos métodos 

tradicionais utilizando-se microssatélites (RHODES et al., 1998) por mapeamento 

meiótico convencional e foram identificados, no mínimo, os cromossomos onde as 

mutações se localizavam. Em alguns casos, foi possível realizar a identificação dos 

genes candidatos posicionais determinados por sequenciamento pelo método de 

Sanger.  Esse método foi utilizado, por exemplo, para o sequenciamento da mutação 

Anêmico, cujo gene causal codifica a hemoglobina, que tem poucos exons. Para 

outras mutações os tamanhos do genoma contendo genes candidatos são muito 

maiores, o que dificulta e encarece essa estratégia (JUSTICE et al., 1999).  

A Tabela 3.1 apresenta dados de 7 mutantes, cujas mutações não foram 

identificadas pelos métodos convencionais, e seus controles, estão sendo estudados 

neste projeto. Observa-se que os nomes dos mutantes se referem ao principal 

fenótipo observado, uma vez que o gene mutado ainda não era conhecido. 

 

Tabela 3.1 Camundongos mutantes e linhagens selvagens selecionados para o projeto. 

Mutação 
Tipo de 
Herança 

Backgrou
nd 

Principal fenótipo 
observado 

Cromossomoa 
Posição 

(cM) a 
Grupo 

Colaborador 

ataxico 1 recessivo BALB/c Roda em círculos 10 25-40 ICB/UNIFESP 

bate palmas recessivo BALB/c 
Não sustenta as pernas 

traseira na natação 
15 19-37 ICB/FMVZ 

careca recessivo BALB/c Pelagem rala por toda a vida 7 70-78 ICB/FMVZ/UFMG 

cruza pernas recessivo BALB/c 
Cruza pernas traseira quando 

segurado pela cauda 
11 27-58 ICB/FMVZ 

equilíbrio recessivo BALB/c 
Não se equilibra no rota rod. 
Desorganização da camada 

de Purkinje 
17 1-10 

ICB/UNIFESP e 
FMVZ 

fraqueza recessivo BALB/c 
Perda progressiva da 
coordenação motora 

1 11-81 ICB/UFMG 

Sacudidor dominante BALB/c 
Sacode a cabeça 

continuamente 
15 32-57 ICB/UFMG 

C57BL/6 - - - - - 
Biotério Imunologia 

ICB 

BALB/c - - - - - 
Biotério Imunologia 

ICB 

a De acordo com mapeamento por microssatélites realizado pelo grupo da Dra. Silvia Massironi. 



 

3.1.5. Resumo das características individuais dos mutantes  

 Atáxico-1: Os camundongos mutantes Atáxico-1 (atxrec1) possuem como 

traço fenotípico principal o movimento estereotipado de rodar em círculos. Esse 

fenótipo possui herança mendeliana recessiva, cuja mutação foi mapeada por 

microssatélites no cromossomo 10 entre 25 e 40 cM. Além de movimentos 

estereotipados, os camundongos atxrec1 apresentam tremores, disbasia, movimento 

involuntário da cabeça, ausência de respostas de reflexo variadas, discreto atraso 

na abertura das pálpebras e infertilidade em machos da ordem de 95%. Esses 

animais são estudados pelo grupo da Profa. Marimélia Porcionatto, do 

Departamento de Bioquímica,  da Escola Paulista de Medicina da UNIFESP 

(Massironi; Mori, comunicação pessoal).  

 
Bate palmas: O mutante batepalmas (bapa) (Figura 3.4B) é mantido em 

background BALB/c e apresenta alterações fenotípicas de herança recessiva 

marcantes como: movimento repetitivo das patas dianteiras quando suspenso pela 

cauda (MASSIRONI et al., 2006); incapacidade de nadar quando colocado em água 

e deficiência em testes comportamentais de orientação espacial (Massironi; Mori, 

comunicação pessoal). Análises comportamentais recentes indicam uma possível 

deficiência motora, com menores níveis de ansiedade sem perda de memória 

(OLIVEIRA, 2017). Atualmente o camundongo bapa é modelo de estudo do grupo da 

Profa. Cláudia Mori, do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da USP. 

Careca: A mutação careca (carc) induz anomalias no pelo da primeira 

pelagem – que é esparsa durante toda a vida do camundongo, especialmente em 

redor dos olhos, membros e parte ventral. Logo após o desmame os camundongos 

perdem toda sua pelagem, depois disso a pelagem reaparece sempre com falhas. 

Análises histológicas mostram um aumento da camada de pele devido ao alto 

número de folículos em fase anágena (MASSIRONI et al., 2006). A mutação carc foi 

mapeada no cromossomo 7, provavelmente entre 70 e 78 cM – porém preferimos 

considerar que a mutação estaria restrita a todo o cromossomo 7. Esse mutante está 

sendo estudado pelo grupo da Profa. Ana Lúcia Godard do Depto. de Biologia Geral, 

do Instituto de Ciências Biológicas, da UFMG. 

Cruza pernas: Camundongos cruza pernas (crup) (Figura 3.4D) foram 

identificados pelo fenótipo característico do cruzamento das patas traseiras entre si 



 

quando suspensos pela cauda (MASSIRONI et al., 2006). Esse fenótipo é acentuado 

com o envelhecimento, sendo que após seis a oito meses de idade os camundongos 

se enrolam, juntando as patas traseiras e dianteiras. É uma mutação recessiva e foi 

localizada, através do mapeamento por microssatélites no cromossomo 11 entre 27 

e 58 cM (MASSIRONI, comunicação pessoal). É estudado pelo grupo da Profa. 

Cláudia Mori, da FMVZ-USP. 

Equilíbrio: A mutação eqlb (Figura 3.4C) é caracterizada pelo fenótipo de 

coordenação motora anormal, verificado pela incapacidade dos camundongos eqlb 

se manterem no aparato rota-rod, sugerindo algum defeito no controle do equilíbrio. 

Os camundongos eqlb apresentam proliferação de precursores neuronais no 

cerebelo durante o desenvolvimento pós-natal acompanhada da desorganização da 

camada de Purkinje (Mazzonetto, dados não publicados). Esse mutante é estudado 

pelo grupo da Profa. Marimélia Porcionatto, da UNIFESP e pelo grupo da Profa. 

Cláudia Mori, da FMVZ-USP. 

Fraqueza: O mutante fraqueza (frqz) (Figura 3.4A) apresenta perda 

progressiva da coordenação motora, que fica evidente à partir da segunda semana 

de vida e raramente sobrevivem à quarta semana de vida (Massironi, comunicação 

pessoal). Cortes histológicos dos músculos mostraram núcleos corados, indicando 

processo inflamatório e morte celular. Nervos e gânglios intra-espinais apresentam 

degeneração acompanhados por neurônios medulares anucleados, indicando 

também morte celular (SILVA SILVA; GODARD, 2012). A mutação foi mapeada 

previamente na região entre 11 e 81 cM do cromossomo 1 (MASSIRONI et al., 2006) 

e esse mutante está sendo estudado pelo grupo da Profa. Ana Lúcia Godard da 

UFMG. 

Sacudidor: Única mutação dominante do grupo estudado, camundongos 

Sacc apresentam contínuo movimento de balanço da cabeça mas sem apresentar o 

comportamento de andar em círculos. A intensidade do movimento da cabeça 

aumenta quando o animal é perturbado. Não são surdos - quando estimulados por 

um pulso agudo sonoro geram o reflexo de Preyer (MASSIRONI et al., 2006). A 

mutação foi mapeada por microssatélites no cromossomo 15 entre as regiões 32 e 

57 cM. Também estão sendo estudados pelo grupo da Profa. Ana Lúcia Godard da 

UFMG. 



 

 
Figura 3.4 Fenótipos de alguns mutantes induzidos por ENU. O camundongo fraqueza (A) 
apresenta severo comprometimento motor pós-natal enquanto o camundongo batepalmas (B) realiza 
seu movimento estereotipado com os membros inferiores e posteriores. O camundongo equilíbrio (C) 
não se sustenta no rotarod enquanto o selvagem a sua esquerda não apresenta nenhuma dificuldade 
no teste. O camundongo cruzapernas (D), quando erguido pela cauda, se curva de maneira ventral 
cruzando os membros inferiores e superiores. Fotografias cedidas pela Dra. Massironi. 



CAPÍTULO 4 - DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA PARA ANÁLISE DO 

PADRÃO DE MUTAÇÕES PONTUAIS 

4.1 Introdução 

O genoma é um alvo constante de alterações vindas de metabólitos celulares 

endógenos, agentes mutagênicos externos e da própria instabilidade química 

espontânea do DNA. Dessa forma, mecanismos moleculares de reparo de danos ao 

DNA se desenvolveram ao longo da evolução para corrigir esses danos de maneira 

rápida e eficaz. Porém, a própria vida depende de um equilíbrio fino e dinâmico da 

diversidade promovida pela mutação. Na maioria das células somáticas, o acúmulo de 

mutações é danoso para o ser vivo, levando a processos associados à morte celular, 

envelhecimento e câncer (MENCK; MUNFORD, 2014). Porém, em alguns tipos de 

células somáticas, como células do sistema imune, o acúmulo de mutações em loci 

específicos gera diversidade de receptores e anticorpos para reconhecer patógenos, 

por exemplo (revisado por TENG; PAPAVASILIOU, 2007). Em células germinativas, o 

acúmulo de mutações também pode ser danoso, gerando alterações que podem levar a 

síndromes hereditárias (ANTONARAKIS; BECKMANN, 2006), mas ao mesmo tempo a 

mutação é considerada nesse contexto a fonte primária de diversidade necessária para 

processos adaptativos dos seres vivos. 

Esse equilíbrio fino entre mudança e permanência é um dos segredos para a 

manutenção da vida. Entender esse balanço envolvendo a natureza dupla da mutação 

é essencial para compreender importantes mecanismos biológicos e solucionar 

importantes desafios na saúde humana, ecologia, conservação ambiental e na 

agricultura. Antes da era de genômica em larga escala, a maioria dos estudos de 

mutagênese era restrito a pequenas sequências e poucos genes, por exemplo TP53, o 

gene que codifica a proteína p53 (GLAZKO; MILANESI; ROGOZIN, 1998; ROGOZIN et 

al., 2003). A genômica tem contribuído muito para o entendimento dessas questões, 

com o uso de tecnologias de sequenciamento cada vez mais baratas e rápidas 

(KOBOLDT et al., 2013). 

 A maioria das análises em larga escala de identificação de mutações é oriunda 

de análises de ressequenciamento, que consiste no alinhamento de leituras à um 

genoma referência e a posterior chamada de variações. Esse tipo de análise é 



 

normalmente utilizado para a identificação de trocas de um único nucleotídeo, que 

podem estar associadas a patologias específicas. Portanto, o objetivo principal é quase 

sempre identificar o impacto de variantes raras no produto gênico associado, e por 

consequência, associá-lo ao fenótipo (DO; KATHIRESAN; ABECASIS, 2012). 

Dependendo do estudo em questão, no entanto, a avaliação do padrão de mutação 

global pode ser muito relevante. Um exemplo é a identificação de padrões de mutações 

somáticas em câncer (ALEXANDROV et al., 2013a, 2013b). Foram descobertas 

assinaturas mutagênicas específicas para vários tipos de câncer, como o câncer de 

mama (NIK-ZAINAL et al., 2012), através da caracterização das trocas e da sequência 

contexto das mutações pontuais utilizando banco de dados de mutações somáticas de 

vários pacientes. Embora algumas dessas assinaturas sejam específicas e possam ser 

úteis em termos de diagnóstico, elas indicam alguns padrões que podem estar 

associados à processo de reparo específicos e a regiões enriquecidas em mutações 

(ALEXANDROV et al., 2013b). A identificação desses padrões pode revelar as bases 

genéticas de transformação maligna e indicar formas de tratamento específicas e 

eficientes. 

Os processos mutagênicos estão historicamente muito associados ao estudo do 

câncer, porém estudos de análise do padrão de mutações em outras situações e outros 

organismos são muito importantes. Dentre esses estudos destacamos, por exemplo, a 

avaliação do impacto global de agentes mutagênicos no genoma (POON et al., 2014), 

seleção e aquisição de resistência a medicamentos por bactérias (LÁZÁR et al., 2014), 

toxicogenômica (BESARATINIA et al., 2012) e estudos ecológicos de adaptação em 

populações (STAPLEY et al., 2010). A ferramenta woland se encaixa justamente nesse 

contexto, fornecendo um tipo de análise voltado para a identificação de padrões de 

mutações em diferentes tipos de dados de ressequenciamento, independentemente do 

organismo e plataforma de obtenção dos dados, e que ofereça diferentes análises do 

processo e impacto das mutações pontuais no objeto de estudo. 

 

 



 

5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O surgimento e o estabelecimento das tecnologias de sequenciamento NGS 

possibilitaram um salto qualitativo e quantitativo enorme em genômica. Porém, um dos 

grandes desafios é justamente a interpretação dos dados em um contexto biológico. Dessa 

forma, o presente trabalho teve como objetivo utilizar o sequenciamento de exomas para a 

caracterização de variantes genéticas em exomas de camundongos, desenvolvendo 

estratégias robustas para análise e interpretação desses dados. 

Primeiramente, estabelecemos uma estratégia de sequenciamento com otimização 

de custos que possibilitou a obtenção de uma quantidade de leituras suficiente para a 

obtenção de cobertura superior a 70X, em média, do exoma de duas linhagens isogênicas 

mantidas pelo ICB, e de 7 camundongos mutantes. Para as linhagens isogênicas, foi 

descartada a possiblidade de contaminação cruzada com outras linhagens isogênicas. 

Além disso, o sequenciamento do exoma revelou que a linhagem C57BL/6ICBI é mais 

próxima da linhagem C57BL/6NJ, proveniente do NIH, e não da sublinhagem C57BL/6J, 

proveniente da JAX. Já a linhagem BALB/c é bem próxima a sublinhagem BALB/cJ. Os 

SNVs novos detectados nas sublinhagens do ICB constituem uma valiosa fonte de 

informação para toda a comunidade científica usuária dos camundongos do ICB. 

 Em relação aos camundongos mutantes induzidos por ENU, foi desenvolvida uma 

estratégia de filtragem para seleção de variantes potencialmente causadoras dos fenótipos 

observados. Essa estratégia possibilitou a seleção de candidatos para todos os mutantes 

avaliados, com alta taxa de validação por sequenciamento Sanger. Análises de impacto 

funcional dessas variantes indicaram interessantes genes candidatos, principalmente para 

os mutantes bate palmas, equilíbrio, atáxico-1, fraqueza e careca. 

 Em resumo, acreditamos que o trabalho traga contribuições valiosas tanto para os 

usuários das linhagens isogênicas do ICB bem como incentivar a continuidade de estudos 

funcionais para os mutantes induzidos por ENU, pelos grupos colaboradores. Além disso, 

também acreditamos que o desenvolvimento de uma ferramenta de bioinformática aberta 

de análise do padrão de mutações possa também contribuir para o entendimento e para a 

formulação de novas hipóteses de processos de mutagênese. 
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