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CRISPR/Cas9 – nova tecnologia, sua aplicação  

e pesquisas com a SPW 

Por Leticia da Cunha Guida - Coordenadora do Laboratório de Alta Complexidade Unidade de Pesquisa Clínica 

(IFF/FIOCRUZ) 

Nos últimos anos, a comunidade científica tem testemunhado o surgimento de diversas 

técnicas de manipulação de genomas. A edição genômica, que usa a tecnologia CRISPR, já é um 

procedimento de rotina em alguns laboratórios. Essa técnica permite a manipulação de qualquer 

DNA em locais específicos, adicionando ou eliminando informações como se as “cortássemos 

com uma tesoura”. Desse modo, podemos atingir e modificar todos os genes que desejarmos 

sem alterar outras regiões do DNA. 

A CRISPR é um mecanismo de defesa antigo e natural encontrado em diversas bactérias. 

Nos anos 1980, cientistas observaram um padrão diferente em alguns DNAs bacterianos. Nesses 

micro-organismos, uma sequência de DNA específica se repetia várias vezes e separava regiões 

com sequências únicas. Eles chamaram essa configuração de “Repetições Palindrômicas Curtas 

Agrupadas e Regularmente Interespaçadas”, ou CRISPR, na sigla em inglês. 

A CRISPR é parte do sistema imunológico bacteriano que mantém sequências do DNA de 

vírus perigosos no seu próprio código genético para poder reconhecer e se defender dessas 

ameaças durante os próximos ataques. A primeira parte desse mecanismo de defesa depende de 

uma molécula que direciona o local do DNA a ser “atacado”, chamada RNA guia. Já a segunda 

parte depende de outro componente, chamado Cas9 (do inglês, proteínas associadas à CRISPR), 

que pode cortar precisamente o DNA e, no caso das bactérias, eliminar vírus invasores. 

Em resumo, a Cas9 é uma proteína que corta qualquer DNA, e o RNA guia é uma cópia de 

uma coleção de sequências de DNA que informam à Cas9 onde exatamente deve cortar o DNA. 

O princípio do mecanismo natural da bactéria foi transferido para as técnicas de laboratório 

podendo ser utilizado em qualquer organismo. A técnica pode ser usada de várias maneiras: 

eliminação de genes inteiros, introdução no genoma, em um ponto preciso, uma informação adicional ou 

correção para uma doença genética, de modo que voltem a funcionar bem. 

Existem algumas aplicações para a tecnologia CRISPR, por exemplo, para se estudar as 

funções de alguns genes, eliminando-os do genoma de algumas formas de vida e observando em 

seguida para ver o que acontece. As aplicações que ainda precisam ser muito discutidas e 
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estudadas são aquelas que dizem respeito à modificação dos genes humanos no embrião, para 

eliminar eventuais defeitos ou favorecer características específicas. 

Cientistas dos EUA, da Coreia do Sul e da China conseguiram eliminar pela primeira vez 

uma doença hereditária em embriões humanos. A pesquisa representa um passo fundamental 

para futuras terapias destinadas a corrigir certos tipos de doenças genéticas, assim como 10 mil 

doenças raras que surgem quando uma das duas cópias de um gene sai errada. Também se 

trata de um toque de atenção para toda a sociedade, pois essa técnica permite ao ser humano 

alterar o seu destino biológico ao introduzir mudanças nas células germinais – óvulos, 

espermatozoides e embriões –, que serão transmitidas para sempre de geração em geração.  

Vários estudos estão sendo realizados com a síndrome de Prader-Willi (SPW) utilizando a 

técnica de CRISPR/Cas9. Diversos níveis de hormônio são deficientes na SPW; no entanto, ainda 

não se sabe de que maneira os níveis hormonais alterados contribuem para as características da 

síndrome. Um dos estudos que está sendo realizado pelo grupo do Dr. Robert Nicholls na 

Universidade de Pittsburgh, Estados Unidos, é o desenvolvimento de um novo modelo de 

sistema de cultura celular com o objetivo de estudar como os genes na SPW regulam a 

produção e a liberação de hormônios. Este modelo irá avançar no conhecimento da SPW no 

nível celular, e pode ajudar no alto rendimento de terapias de pequenas moléculas para a SPW. 

No Instituto Fernandes Figueira/FIOCRUZ, o meu grupo de pesquisa, juntamente com a equipe 

do Dr. Nicholls, está desenvolvendo um estudo da regulação da expressão do hormônio de 

crescimento (GH) na SPW por meio da tecnologia do CRISPR/Cas9. O estudo tem como objetivo 

primário a elucidação do papel dos genes ligados à SPW no controle do GH, o que permitirá 

entender, do ponto de vista molecular, os produtos do segmento 15q11-q13 que estão envolvidos 

no controle da expressão gênica de um dos fatores considerados causadores de muitas das 

deficiências clínicas dos pacientes que têm essa síndrome.  

 Em resumo, este projeto  irá identificar genes da SPW específicos e rotas mecanísticas 

que justifiquem os déficits na função endócrina do pâncreas e na insuficiência de respostas 

contrarreguladoras à consequente hipoglicemia. Isso poderá ajudar futuramente no 

desenvolvimento de terapias de regulação da hipoglicemia em recém-nascidos com SPW, 

podendo limitar os danos neuronais e melhorar a função cognitiva e comportamental. Além da 

sua eficácia e especificidade, uma das vantagens da técnica de CRISPR/Ca9 é o baixo custo 

para a sua aplicação nos laboratórios, o que a torna acessível no Brasil. Contudo, apesar da 

grande aplicabilidade, muitos estudos ainda deverão ser realizados para a sua ampla utilização.  
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