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Complemento da Aula 16 – Técnicas moleculares para edição de genomas 

Texto: Davi Mendes 
Palestrante: Dra. Clarissa Ribeiro Reily Rocha 

- Objetivo: 

Compreender o histórico das ferramentas moleculares para edição de genomas, ressaltando a 

importância da descoberta de CRISPR/Cas9 e seu impacto em todas as áreas da ciência. Abordar um workflow 

prático para desenho e validação de alvos. 

- Temas abordados: 

 Histórico sobre ferramentas moleculares; 

 O Santo Graal da Biologia Molecular – CRISPR/Cas9 e seus benefícios e problemas  

 Aplicações - da bancada a tratamentos médicos e xenotransplantes 

 Como modificar um genoma: workflow para ter o melhor do sistema CRISPR. 

- Resumo: 

Desde que se ampliou o conhecimento sobre os papéis dos genes (através de fenótipos originados 

aleatoriamente ou da clonagem e superexpressão destes) editar os genomas de forma direcionada se tornou 

um desejo para qualquer cientista, nascendo o conceito de gene targeting.  

Em 1989, Smithies e Capecchi (laureados com o Nobel em 2007) demonstraram que era possível 

nocautear diferentes genes utilizando construtos que integravam na região desejada por recombinação 

homóloga. Obviamente, mais do que apenas nocautear um gene específico, ambos desenvolveram sistemas 

de seleção que asseguravam a seleção da célula que recombinou de forma desejada.  

Com esse grande salto, aliado a manipulação de células embrionárias de camundongo, iniciou-se a 

criação de modelos knock-out de forma específica. Entretanto, a proporção com que tais eventos ocorrem é 

considerada baixa: 1 em 1000 células.  Interessantemente, o uso de construtos linearizados, ou seja, 

contendo uma dupla quebra, aumentavam as chances de recombinação no locus desejado.  

 Outra importante aquisição a edição genômica também foi a descoberta e utilização da tecnologia 

Cre-Lox, na qual a recombinase Cre reconhece os sítios lox e os cliva. Inserindo esses sítios flanqueando o 

gene desejado e associando a expressão de Cre a um promotor tecido específico, tornou-se possível realizar 

um knock-out condicionais. Um problema para o uso dessa tecnologia, assim como para o uso das 

meganucleases (como I-SceI), é que primeiramente é necessário inserir sítios flanqueando os genes de 

interesse, utilizando também de recombinação homóloga, diminuindo a eficiência do processo. 

 Entretanto, em 1998, o estudo de endonucleases levou ao desenvolvimento das nucleases Zinc-

Finger (ZFN). Os domínios do tipo Zinc-Finger (que se ligam ao DNA) foram fundidos ao domínio endonuclease 

oriundo da enzima de restrição FokI realiza a clivagem.  A descoberta dessa tecnologia foi um salto 
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importante para a edição em outros mamíferos incapezes de serem manipulados pelas estratégias iniciais de 

edição. Entretanto, estudos demonstraram essas nucleases apresentam alto índice de clivagem em regiões 

similares ao alvo (off-targets). Além disso, a produção de ZFN é extremamente laboriosa e cara, sendo 

inacessível para a maioria dos laboratórios de biologia molecular.  

Em 2011, novas nucleases foram desenvolvidas também utilizando o domínio endonuclease de FokI, 

mas associada a proteínas denominadas TALE (transcription activator-like effector). TALEs são proteínas 

derivadas de patógenos que infectam plantas e conseguem se ligar ao DNA. Através de extensivas pesquisas, 

decifrou-se o código de dois aminoácidos que se ligam a um nucleotídeo específico. Diferente de ZFN, TALEN 

podem ser gerados utilizando uma biblioteca de plasmídeos que permitam a montagem da proteína de 

interesse.  

Teoricamente, utilizando um protocolo de clonagem Golden Gate, facilmente se produziria uma 

nuclease sitío-específica. Entretanto, na realidade o processo é longo e trabalhoso devido ao grande número 

de plasmídeos que são usados para produzir essa nuclease. Outro problema dessa tecnologia é a 

imprevisibilidade do funcionamento da TALEN sintetizada. Ainda assim, o seu uso se popularizou mais do que 

as ZFN e também foi utilizada em diversos estudos e no design de modelos animais. 

Em 2012, as pesquisadoras Doudna e Charpentier demonstraram que elementos responsáveis pelo 

sistema imune adaptativo das bactérias, as regiões repetitivas denominadas clustered interspaced short 

palindromic repeats (CRISPR) e as proteínas associadas a CRISPR (Cas) poderiam ser programadas para a 

edição de genomas bacterianos. Em 2013, Zhang demonstrou que o sistema também poderia ser usado para 

manipular genomas de células de mamíferos de forma específica. Mais do que nocautear, o sistema também 

tinha capacidade de promover recombinação homóloga adicionando mutações desejadas, por exemplo. 

Diferente das outras nucleases, o CRISPR utiliza um gRNA (guide RNA ou RNA guia) de 20 nucleotídeos 

que pareiam com uma sequência de DNA complementar de forma a direcionar a proteína Cas para o sítio de 

clivagem. A única exigência é que o sítio de clivagem contivesse uma sequência de 3 a 5 nucleotídeos 

denominada PAM (protospacer adjacent motif), sendo que as primeiras Cas9 envolvidas no estudo são 

oriundas de Streptococcus pyogenes, com o PAM NGG. 

Importante ressaltar que os mecanismos de edição genômica se valem do uso de sistemas de reparo 

para ocorrer. As quebras geradas pelas nucleases, ao serem reparadas por NHEJ, podem inserir ou retirar 

nucleotídeos (também chamado indels) que podem levar a uma inativação do gene. Mais ainda, ao doar um 

fragmento com a sequência similar a região da clivagem, pode promover uma recombinação direcionada 

(HDR - homology driven repair) que permite a inserção de mutações específicas. 

O pesquisador Zhang junto com seu grupo otimizou e disponibilizou uma série vetores e de protocolos 

simples que permitem a elaboração de um sistema CRISPR para knock-out de forma bem rápida. Ele criou 

também sua própria empresa que distribui algumas versões modificadas da Cas, como uma Cas fusionada 

com um domínio ativador de transcrição, permitindo assim que ela se ligue e ative a expressão do gene de 
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interesse. Além disso, um número crescente de ferramentas bioinformáticas permite o desenho do gRNA 

para os genes de interesse. 

Justamente, pela simplicidade de montagem e uso do sistema, um número crescente de trabalhos com 

CRISP têm sido publicados, com temas desde melhoramento do próprio sistema até a correção de mutações 

em células iPSC humanas e de síndromes genéticas como distrofia muscular de Duchenne em modelos 

animais. Mais recentemente, questões como xenotransplante estão sendo discutidas em paralelo com 

experimentos que visam cultivar órgãos humanos em animais.  Podemos dizer que estamos no início de uma 

era pós-CRISPR, na qual essa ferramenta permitiu e permitirá avanços rápidos e profundos em todas as áreas 

da ciência. 

Para os que desejam começar a utilizar a ferramenta, workflow abaixo ajudará na produção do seu 

primeiro CRISPR. 

1. Determine a modificação a ser feita. 

Objetivo Aplicação Atividade Nuclease gRNA 

Knock-out Deletar um gene. Cas ou Cas9n 
Alvo no exon próximo  5’ ou domínios 
essências para proteína. 

Knock-in Gerar uma mudança específica. Cas ou Cas9n Alvo na região de interesse. 

Interferência Reduzir expressão gênica. dCas-repressor Alvo em elementos promotores. 

Ativação Aumentar expressão. dCas-activator Alvo em elementos promotores. 

2. Escolha a forma de expressão e delivery. 

Sistema de Expressão Componentes Aplicação 

Vetor plasmidial 
Cas9 e gRNA constitutivo ou indutível. Marca 
de seleção ou repórter. 

Expressão da Cas e do gRNA 

Vetor lentiviral 
Cas9 e gRNA constitutivo ou indutível. Marca 
de seleção ou repórter. 

Expressão da Cas e do gRNA. Para células 
difíceis de transfectar 

Vetor AAV 
Cas9 e gRNA constitutivo ou indutível. Marca 
de seleção ou repórter. 

Expressão transiente ou estável da Cas9 e/ou 
do gRNA. Para infecção sem toxicidade. 

mRNA da Cas9 e gRNA 
Reações  de transcrição in vitro que geram 
mRNA da Cas9 e o gRNA. Entrega por 
eletroporação ou microinjeção. 

Expressão transiente dos componentes de 
CRISPR 

crRNA/Cas9 complexos 
ribonucleoproteicos 

Proteína Cas9 traduzida in vitro e com gRNA. 
Delivery por microinjeção ou eletroporação. 

Expressão transiente dos componentes de 
CRISPR 

3. Analise a sequência do gene-alvo em busca dos melhores gRNAs . (Abaixo sugestão de 

softwares que fazem isso): 

a. E-CRISPR (http://www.e-crisp.org/E-CRISP/)  - German Cancer Research Center 

b. CHOPCHOP (http://chopchop.cbu.uib.no/)  - Harvard University 



VII Curso de Inverno - Respostas a danos no DNA: implicações 
em evolução, envelhecimento e câncer 

Julho 2018 

 
4. Sintetize o gRNA e dos vetores 

5. Valide o seu alvo: verificar mudança de fenótipo, sequenciamento, western blot.  

- Leitura complementar: 

Fernández, A.; Josa, S.; Montoliu, L. A history of genome editing in mammals. Mammalian Genome, Epub, 
2017. 

GenScript. CRISPR Handbook: Enabling Genome Editing and Transforming Life Science Research. 2nd edition. 
Epub. 2016 


