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 Modelos animais são preparações experimentais desenvolvidas em determinada espécie 

com o propósito de se estudarem fenômenos que ocorrem em uma outra espécie. Estes são válidos 

se apresentarem as mesmas estruturas envolvidas no comportamento ou na patologia humana em 

estudo. Geralmente, os modelos animais aparecem como resultado de mutações, espontâneas ou 

induzidas, que levam a uma alteração fenotípica em decorrência de um produto protéico não-

funcional ou ausente. Uma grande coleção de mutações foi obtida ao longo da história da 

genética de camundongos, cobrindo alterações em quase todas as classes fenotípicas. Entre elas, 

podemos citar mutações produzindo obesidade, malformações no sistema auditivo, perda de pêlos 

e mudança de sua estrutura, nanismo, anemia, desordens metabólicas e imunológicas com níveis 

de severidade variáveis, entre outras. Uma grande quantidade desses mutantes apresenta fenótipos 

que se assemelham fortemente àqueles observados em certas doenças humanas, podendo essas 

homologias se estender ao nível molecular. A importância desses modelos reside na possibilidade 

de se proporcionar uma melhor compreensão das patologias humanas, servindo como ferramentas 

para se tentar elucidar as vias bioquímicas e fisiológicas envolvidas nas doenças e possibilitando 

uma identificação de alvos que permitam o desenvolvimento de drogas terapêuticas. 

 Muitos modelos já foram obtidos em vários laboratórios. Entre eles, podemos citar a 

descoberta do modelo murino, que apresenta características fenotípicas bastante semelhantes às da 

alcaptonúria humana, o que permitiu o mapeamento da mutação homóloga (simbolizada por 

aku) no cromossomo 16 de camundongo e, por ortologia, a localização marcadores humanos no 

cromossomo 3 ligados ao gene do ácido homogentísico oxidase. Um segundo modelo é aquele 

que apresenta uma distrofia muscular ligada ao cromossomo X decorrente de uma mutação 

espontânea no gene mdx, levando os animais a apresentar níveis elevados de creatina cinase e 

piruvato cinase no plasma. O lócus mdx se mostrou homólogo ao gene que codifica a distrofina. 

 No homem, mutações nesse gene podem levar à Distrofia Muscular de Duchenne ou 
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Becker. Esses mutantes foram de extrema importância porque permitiram a demonstração de que 

a falta de distrofina não era a principal causa da doença humana. Outro exemplo é o modelo que 

apresenta a Síndrome da Hiperfenilalaninemia (HPH) associada com a mutação hph1, que leva a 

uma ausência de guanosina trifosfato ciclohidrolase (GTP-CH). Esse mutante é considerado o 

modelo da fenilcetonúria humana (PKU). Vários alelos deletérios no lócus da fenilalanina 

hidroxilase (Pah) responsáveis por levar a síndromes com diferentes níveis de gravidade foram 

isolados em camundongos. Estes possibilitaram pela primeira vez uma explicação molecular para 

o fenômeno de expressividade variável na fenilcetonúria humana. O mutante Clock, isolado por 

Vitaterna em 1994, permitiu um estudo inicial sobre um ritmo circadiano específico envolvido na 

atividade locomotora, resultando no isolamento do gene candidato Clock, por clonagem 

posicional.     

 Entre todos os organismos modelos conhecidos atualmente, o camundongo é o escolhido 

por apresentar várias características peculiares que o colocam à frente em relação a outros modelos 

animais. A primeira dessas características diz respeito ao fato de o camundongo possuir um tempo 

de geração curto (um filhote recém-nascido pode se tornar um adulto em idade reprodutiva em 

11 semanas) e é bastante prolífico. As fêmeas podem carregar muitos embriões por gestação, e a 

possível morte de algum deles não compromete o desenvolvimento dos outros e não põe fim à 

gravidez. Em laboratório, é fácil a manipulação e criação dessa espécie, além de ser possível à 

realização de cruzamentos controlados com o intuito de promover endogamia como, por 

exemplo, cruzamentos do tipo irmãos versus irmãs. Isso leva, ao longo das gerações, ao 

aparecimento de populações extremamente homogêneas do ponto de vista genético, isto é, os 

animais são como clones e são virtualmente homozigotos para todos os loci, caracterizando as 

linhagens isogênicas. 

 O período de divergência evolutiva entre o homem e o camundongo, há cerca de 60 

milhões de anos, é o mais recente em relação aos outros modelos animais disponíveis, como 

Xenopus, Drosophila melanogaster e C. elegans. Assim, a enorme homologia existente tanto no nível 

genotípico quanto no fenotípico (fisiologia, patologia, vias metabólicas) entre as duas espécies 

justifica fortemente a escolha desta em relação às outras para o isolamento de modelos. O DNA 

codificador do camundongo possui uma homologia em relação ao do humano que pode variar de 



70 a 90%, maximizando as chances de se encontrarem genes ortólogos (mesmo gene em 

diferentes espécies) nas duas espécies.  

 Depois do homem, o camundongo é o mamífero que possui o genoma mais bem 

estudado e conhecido, devido à grande quantidade de marcadores genéticos e de mutações já 

isoladas e da possibilidade de se obterem proles viáveis e férteis a partir de cruzamentos 

interespecíficos, permitindo a observação da segregação de polimorfismos de várias classes. 

 


