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C riopreservação de Embriões Murinos em
Biotérios

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento científico e tecnológico influi diretamente na qualidade de vida da população humana.
Novas técnicas, pesquisas e tendências são assimiladas diariamente pela sociedade, tornando-se, rapidamente, eventos
corriqueiros. Na verdade, estamos de tal modo acostumados com certos avanços que sequer pensamos no quão
difícil era, há alguns anos, executar certas tarefas, curar certos males ou mesmo escrever um texto de fácil entendimento.

Particularmente nas ciências biomédicas, os avanços nos propiciaram um melhor entendimento da natureza da
qual fazemos parte. Palavras como DNA, clonagem, ecossistema e genoma já fazem parte do vocabulário de pessoas
que não estão envolvidas com a execução direta da ciência, mas que são diretamente influenciadas por ela. O sucesso
da pesquisa científica não pode ser negado. O fato de hoje confiarmos nos serviços médicos, abandonando técnicas
de curandeirismo, e dispormos de um arsenal cada vez mais completo de vacinas, drogas e técnicas cirúrgicas se deve
a esse avanço tecnológico. Entretanto, um resultado científico somente é válido se possuir reprodutibilidade.

Com isso, fez-se necessário o surgimento de um outro ramo da ciência, capaz de fornecer modelos animais
adequados às necessidades dos pesquisadores e que, acima de tudo, pudessem garantir tal reprodutibilidade.
Além disso, com o surgimento desse novo ramo e de modelos animais, a interferência nos resultados foi sendo
sistematicamente reduzida, garantindo um dinamismo cada vez maior à pesquisa científica.

Assim, o estabelecimento da ciência e tecnologia em animais de laboratório possibilitou a padronização dos
modelos tanto do ponto de vista de seus aspectos biológicos e de saúde quanto das condições de ambiente, nas
quais os mesmos devem ser mantidos. Entre essas novas exigências, destacam-se a adequação do espaço físico, a
qualidade do modelo animal e o controle dos materiais em insumos necessários à manutenção das colônias.
Como conseqüência dessa padronização sanitária, genética e ambiental, passamos a observar uma redução no
número de animais utilizados, assegurando a universalidade e a reprodutibilidade experimentais, bem como o
desenvolvimento de novas tecnologias (Fig. 1).

Figura 1 – Algumas das conseqüências da padronização dos modelos animais
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Entre as tecnologias desenvolvidas, destaca-se a criopreservação de embriões murinos, assunto que será
discutido no decorrer deste capítulo.

HISTÓRICO DA MANIPULAÇÃO DE EMBRIÕES

No fim do século XIX, cientistas interessados no estudo de aspectos relacionados à reprodução e ao
desenvolvimento de organismos superiores iniciaram os primeiros ensaios com a finalidade de estabelecer
metodologias que permitissem a manipulação de embriões. Inicialmente, o coelho foi o modelo experimental
adotado, tendo em vista suas características biológicas favoráveis, como o tamanho relativamente grande do
ovo (o que facilitava a manipulação) e a ovulação induzida pelo acasalamento, fato de elevada conveniência
para a definição precisa da idade dos embriões.

Entretanto, os resultados obtidos não foram totalmente satisfatórios. As dificuldades relativas à compreensão
das necessidades nutricionais e as limitações impostas pelas características físico-químicas dos meios de coleta
e cultivo até então utilizados consistiam em barreiras técnicas a serem rompidas.

No princípio do século XX, juntamente com o desenvolvimento da química fina responsável pela obtenção
de reagentes livres de impurezas, que poderiam ser críticas do ponto de vista toxicológico, a embriologia
passou por progressos significativos com profundos reflexos no sucesso de coleta e cultivo de embriões no
estágio de pré-implantação.

Assim, apenas na década de 40 do século XX, com Hammond, o cultivo de embriões pôde ser conduzido
de maneira sistemática até a fase de ‘blastocisto’. Todavia, estágios de desenvolvimento mais precoces ainda
careciam de ajustes na formulação dos meios. Conseqüentemente, tornou-se impossível que os embriões se
enquadrassem em índices de qualidade, possibilitando maiores avanços, embora certas barreiras técnicas
tivessem sido rompidas (vias de acesso para implante, instrumental básico adequado etc.).

Finalmente, em meados da década de 50, Withen propôs uma nova formulação, que passaria a ser
utilizada tanto na coleta quanto no cultivo de embriões. Essa nova formulação se mostrou bastante eficiente,
ampliando significativamente o número de embriões implantados com sucesso. Posteriormente, outros
fatores relacionados à importância das condições de cultivo para o sucesso do implante seriam apontadas
por Anne MacLaren.

Com isso, estavam solucionados os aspectos básicos, porém essenciais, das etapas de coleta, congelamento,
descongelamento e implante de embriões. A década de 60 foi de grande importância para tal desenvolvimento.
Esforços foram realizados de forma a esclarecer tanto as necessidades nutricionais dos embriões quanto os
mecanismos envolvidos na cinética da água em células submetidas a temperaturas abaixo de zero, e sua influência
na viabilidade dos embriões congelados.

Agora já é possível o estabelecimento de bancos de embriões – local onde podem ser armazenadas grandes
quantidades de linhagens (elevado estoque potencial) por um período indeterminado –, nos quais estes podem
estar protegidos tanto de contaminações sanitárias quanto de uma deriva genética.

Quadro 1 – Histórico resumido da embriologia experimental

· Fim do século XIX: Uso de coelhos para estudos de embriologia (primórdios da embriologia experimental);
· 1875: Van Beneden – descrição dos estágios de pré-implantação;
· 1890: Heape – análise e manipulação do oviduto (primeiros esforços visando ao implante);
· 1929: Lewis & Gregory – estudo de mórulas em cultura;
· 1949: Hammond – cultivo de embriões de camundongos de 8 células até a fase de blastocisto;
· 1951: Beathy – implante de embriões de camundongos;
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Quadro 1 – Histórico resumido da embriologia experimental (continuação)

· 1956: Withen – sucesso no cultivo de embriões de camundongos de uma célula até blastocisto;
· 1958: Anne MacLaren – demonstra que as condições de cultivo interferem no sucesso do implante;
· 1963: Mazur – diminuição de energia cinética da água em células submetidas a temperaturas abaixo de zero e a

probabilidade de congelamento intracelular;
· 1965: Brinster – nutrição de embriões na fase de pré-implantação e técnica de cultivo em microgota;
· Década de 70: Brinster – banco de embriões;
· 1971: Cultivo sistemático pós-descongelamento de embriões de camundongos (estudos de viabilidade);
· 1974: Banco de embriões influenciando o futuro desenvolvimento genético;
· 1975: Sobrevida de embriões de ratos pós-congelamento.

CRIOPRESERVAÇÃO E TECNOLOGIA DE MANIPULAÇÃO DE EMBRIÕES

IMPORTÂNCIA E ASPECTOS BÁSICOS

A criopreservação de embriões, tanto em biotérios quanto em instituições de pesquisa, é uma poderosa
ferramenta. Por meio da manipulação de embriões (em todos os seus níveis), pode-se interferir em diversos
protocolos experimentais, sendo que em alguns deles esta tecnologia é absolutamente indispensável. Além
desses aspectos, em nosso dia-a-dia nos deparamos, sem nos darmos conta, com outros benefícios advindos
dessa tecnologia. Vejamos alguns exemplos:

• Testes de Toxicidade (Efeitos Embriotóxicos)
Consiste na utilização de embriões para a observação do caráter toxicológico de diferentes drogas. Um

exemplo é seu emprego no teste de produtos (novos ou não) que serão utilizados na agricultura.

• Caracterização Toxicológica de Fármacos (Teratogênicos)
Certas drogas podem alterar o desenvolvimento normal de organismos. Tais drogas são chamadas

‘teratogênicas’ e a importância de seu reconhecimento se evidencia ainda mais quando de seu uso em gestantes.
Utilizando a tecnologia de manipulação de embriões, pode-se prevenir efeitos indesejáveis de uma droga,
primeiramente no embrião e, posteriormente, no próprio feto.

• Medicina Humana Aliada à Reprodução
Ensaios com embriões, utilizando diferentes protocolos, podem auxiliar em programas de reprodução

humana como a fertilização in vitro, bem como na análise embrionária de distúrbios fetais, entre outros.

A TECNOLOGIA DE MANIPULAÇÃO DE EMBRIÕES ALIADA À PRODUÇÃO DE TRANSGÊNICOS

E QUIMERAS

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS

Na década de 60 do século XX, Kristof Tarkowski utilizou blastômeros para a quebra da zona pelúcida,
visando ao desenvolvimento da primeira quimera. Beatrice Mintz propôs um novo processo e obteve sucesso
na digestão da zona pelúcida de um embrião. Finalmente, Gardner conseguiu injetar células isoladas de
embriões doadores em blastocistos hospedeiros (quimera).

Rudolf Jaenich e Beatrice Mintz, na década de 70, executaram a primeira introdução direta de material
genético em embriões de camundongos, munindo-se do DNA do vírus SV-40. Paralelamente, ocorreu a
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diversificação no uso das quimeras, sendo que essa utilização se estendia a estudos imunológicos, padrões de
pigmentação, diferenciação sexual e estudos de diferenciação celular, entre outros.

A década de 80 foi marcada pela microinjeção de gene clonado (no caso o gene tk do vírus da herpes
simplex) em fibroblasto cultivado, possibilitando, assim, a manipulação de material para introdução posterior
e influenciando na concepção do transgênico. Ainda nesse período, Gordon executou a microinjeção do gene
clonado em pró-núcleo de embriões de uma célula, aproximando-se da transgênese como estabelecida
atualmente.

MATÉRIA-PRIMA PARA O DESENVOLVIMENTO DE MODELOS ESPECIAIS

A abordagem da utilização de tecnologias de manipulação de embriões em pesquisa é deveras ampla.
Com elas, podem ser manipulados desde embriões de uma célula até indivíduos em estágio de blastocisto,
permitindo, dessa forma, a produção de transgênicos, knockouts e quimeras, entre outros.

A ‘transgenia’ é uma ferramenta científica que possibilita a criação de novos modelos. Esse processo se dá
tanto pela microinjeção de fragmentos de DNA em um dos pró-núcleos (Fig. 2) quanto pela produção de
quimeras formadas a partir da incorporação de células de uma outra linhagem no blastocisto, de uma linhagem
receptora. As células em questão pertencem à massa celular interna (MCI) de um embrião da linhagem
doadora e serão introduzidas na blastocele do embrião receptor. Após serem incorporadas, as características da
linhagem doadora serão manifestadas na linhagem receptora. Assim sendo, indivíduos originados por essa
técnica terão informações genéticas das duas linhagens. É possível, portanto, que o animal apresente em seu
tecido somático heranças de duas origens genéticas diferentes (Fig. 3).

Há ainda uma técnica que consiste na fusão das duas técnicas anteriores para a obtenção de transgênicos.
Por meio dessa técnica os animais quiméricos serão selecionados após a diferenciação celular, sendo o enfoque
principal destinado àqueles cuja característica desejada esteja presente nas células reprodutivas (gametas) (Fig. 4).

Figura 2 – Desenho da transgênese por microinjeção
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Figura 4 – Confecção de uma quimera utilizando a transgênese para a obtenção de animais com células
germinativas geneticamente alteradas
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A TECNOLOGIA DE MANIPULAÇÃO DE EMBRIÕES E A PRODUÇÃO DE MODELOS ANIMAIS GENETICAMENTE

MODIFICADOS: QUIMERAS, TRANSGÊNICOS E KNOCKOUTS

 A instalação de laboratórios de manipulação de embriões em Centros produtores de modelos animais,
além de possibilitar importantes vantagens como o banco de embriões (perpetuação dos padrões sanitários
e genéticos originais dos animais) e a descontaminação para agentes de transmissão vertical (como no
caso de alguns vírus), também se mostra essencial nas etapas de produção de animais de laboratório
geneticamente modificados.

Esses animais geneticamente modificados podem nos fornecer modelos especiais para pesquisas específicas,
permitindo, por exemplo, que se estude os efeitos funcionais do produto de um gene específico. Isso é possível
uma vez que um camundongo transgênico pode apresentar diferentes características, como super expressar o
gene em um tecido específico (permitindo a sua análise in vivo), ou até mesmo impedir que um determinado
gene se expresse constituindo-se em um modelo knockout para um outro.

Nessa parte do capítulo, iremos discutir objetivamente a aplicação da tecnologia de manipulação de
embriões na obtenção de modelos.

Para se criar um camundongo transgênico, uma seqüência de DNA, diferente daquela já existente na
célula, é introduzida. Esta ‘nova’ seqüência é conhecida como estrangeira, e pode ser de diferentes origens.

A introdução pode ser realizada por diferentes métodos, dependendo dos objetivos. A mais divulgada e
conhecida é a utilização de um micromanipulador que permite uma microinjeção em um dos pronúcleos de
óvulos fertilizados (ovos). (Fig. 2).

Após essa injeção, os ovos são implantados em ovidutos de fêmeas receptoras pseudoprenhas, de forma
que se desenvolva uma gestação normal. Normalmente, a taxa de sucesso é muito baixa, mesmo com a injeção
de algumas centenas de cópias de um determinado gene. A literatura registra o índice máximo de 25% dos
animais nascidos serem transgênicos para as cópias inseridas.

As cópias do transgene, na quase totalidade das vezes, são inseridas em sítios aleatórios de cromossomos
e transmitidas como uma herança mendeliana simples. O fato da integração usualmente ocorrer antes da
replicação do DNA permite que cerca de 75% dos neonatos transgênicos portem o transgene em todas as
suas células, incluindo as células germinativas (reprodutoras). Dessa forma, os camundongos ‘fundadores’,
que carregam o transgene em heterozigose, podem ser programadamente acasalados, segundo a conveniência
dos pesquisadores.

Talvez a maior contribuição dos animais transgênicos seja o fato de que a tecnologia de transgênese
permite que se estude a expressão de genes em um tecido específico. Isto é factível, uma vez que se pode ligar
seqüências codificadoras do gene, que se pretende estudar, a seqüências regulatórias responsáveis por sua
expressão em um tecido (do órgão a ser pesquisado).

Atualmente, os transgenes podem também ser expressos segundo um estímulo externo causado, por exemplo,
por uma droga ou por hormônios. Nesse caso, utilizam-se promotores capazes de responder a esses agentes.

Outro método muito poderoso na produção de modelos animais geneticamente modificados é a
manipulação de genes visando à produção de animais knockouts (os animais recebem esse nome em virtude de
terem um gene inativado, ‘nocauteado’).

O animal knockout possui um gene alterado intencionalmente, de forma que ele não funcione (em
decorrência a uma disruptura), ou é o produto de sua expressão que está muito diferente e por esta razão
também não funciona (alteração na sequência do gene – mutação). Em ambos os casos, o animal não apresentará
um padrão de normalidade para o gene, permitindo estudos mais detalhados de sua função in vivo. Uma
técnica muito utilizada na produção de animais knockout é a recombinação homóloga.
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RECOMBINAÇÃO HOMÓLOGA

Por meio dessa técnica, a integração de uma determinada seqüência introduzida na célula passa a ser
parcialmente dirigida. Isso é possível sempre que se conheça a seqüência de bases do gene que se quer inativar
na célula receptora. Para tanto, a seqüência do DNA que será introduzida sofre modificações em laboratório
(conhecidas como construção), que permitem sua recombinação, por homologia, à seqüência presente no
gene-alvo endógeno, podendo substituí-lo.

Os materiais utilizados, nesse protocolo, são as células-tronco (ou células embrionárias pluripotentes,
também conhecidas como stem cells), normalmente extraídas de embriões na fase de blastocisto. Essas células
são manipuladas para a inserção da seqüência de DNA, e uma das metodologias muito utilizada é a eletroporação.
O eletroporador é um aparelho que abre minúsculos poros na membrana celular, permitindo a entrada do
fragmento de DNA. Após a introdução do DNA, as células tratadas são selecionadas com o intuito de separar
aquelas que sofreram recombinação homóloga.

O pesquisador Mario Capecchi e seus colaboradores, da Universidade de Utah, nos Estados Unidos,
descreveram, em 1986, um método bastante eficiente e ainda muito utilizado para a identificação e seleção das
células recombinantes. Esse método é conhecido como ‘dupla seleção’ e se fundamenta na expressão de genes
repórter dentro e ao lado da construção gênica.

O método se baseia no fato da construção apresentar seqüências homólogas àquelas presentes no
genoma receptor nos dois lados do gene que se quer inativar (por exemplo, o gene ‘K’). Dentro das
seqüências homólogas, é ligada ao gene ‘K’ e também a um gene que dá resistência ao antibiótico, a
neomicina (gene ‘Neo’).

No lado de fora dessa região, que contém as seqüências de homologia e também o gene ‘Neo’, é
colocado um outro gene, o gene da timidina quinase (gene ‘tk’). Após a transfecção em um eletroporador
(conforme escrito acima), as células são cultivadas em meio de cultura. Nesse meio, é colocado o antibiótico
neomicina (ou um análogo dele, o G418) para que as células possam ser selecionadas. Das células colocadas
no meio, apenas aquelas que integraram o gene ‘Neo’ de forma estável em seu genoma sobreviverão, pois
serão resistentes ao antibiótico. As demais células morrerão. Esse processo é conhecido como ‘seleção
positiva’.

As células sobreviventes são então cultivadas em outro meio que contém uma droga denominada
ganciclovir, cuja função é matar as células nas quais o gene ‘tk’ está se expressando. Esse processo é
conhecido como ‘seleção negativa’, e se baseia no fato de que quando a recombinação ocorreu ao acaso
(e por esta razão não é homóloga), o gene ‘tk’ permaneceu ligado ao gene ‘K’, e as células puderam,
então, ser selecionadas.

As células que sofreram recombinação homóloga perdem o gene ‘tk’, pois ele não está na região de
homologia. As células sem o gene ‘tk’ não morrem na presença de ganciclovir, podendo ser cultivadas,
antes de serem introduzidas, no embrião (quimérico) que será implantado nas fêmeas receptoras
pseudoprenhes (Fig. 5).
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Figura 5 – Esquema para a produção de modelos por recombinação homóloga
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BANCO DE EMBRIÕES

REPOSIÇÃO IMEDIATA DAS LINHAGENS

O banco de embriões já é uma realidade em alguns biotérios e, dada a sua simplicidade, deveria ser de uso
rotineiro em todas as instituições. Com essa ferramenta, pode-se oferecer toda a segurança às colônias, uma vez
que possibilita a reposição imediata das linhagens.

As colônias de fundação estão sujeitas a acidentes que não podem ser totalmente evitados, mesmo com
programas de prevenção. Assim sendo, faz-se necessária uma técnica que permita a sua reposição. Na década
de 80, no The Jackson Laboratory, localizado em Bar Harbor, Maine, nos Estados Unidos, um incêndio
acabou por dizimar uma grande parte das matrizes lá existentes. Porém, devido a um banco de embriões
completo e funcional, os pesquisadores puderam restabelecer as colônias sem maiores conseqüências para o
funcionamento do centro.

Além do prejuízo decorrente da perda de matrizes, os acidentes em biotérios podem comprometer as atividades
de pesquisa que utilizam os modelos fornecidos por eles, gerando graves conseqüências. Por essa razão, a reposição
imediata das colônias é muitas vezes a única alternativa para minimizar tais efeitos negativos. Com o auxílio de um
banco de embriões funcional e operante, é possível o repovoamento rápido e eficiente das colônias.

PERPETUAÇÃO DE PADRÕES GENÉTICOS E SANITÁRIOS

Uma outra grande vantagem no estabelecimento de um banco de embriões é a perpetuação dos padrões
sanitários e genéticos. Através desse banco, linhagens podem ser conservadas em nitrogênio líquido, preservando,
assim, suas características originais sem que haja perigo de interferência por contaminações genéticas ou sanitárias.

A contaminação genética ocorre por meio da propagação de um gene não original dentro de uma
linhagem mantida no biotério. Isso pode ser conseqüência de falhas humanas ou materiais, que permitem
o escape de um animal de sua gaiola e sua entrada em outra com animais de linhagem diferente. A ocorrência
da cópula irá certamente definir uma progênie geneticamente contaminada. Isso é ainda mais grave nos
casos em que duas linhagens de constituição genética diferente, mas de mesma aparência (fenótipo), são
mantidas juntas em uma mesma sala. Nesse caso, a progênie não poderá ser diferenciada pela coloração e,
portanto, a contaminação terá grande chance de se incorporar na colônia, descaracterizando-a. Do mesmo
modo, uma contaminação sanitária (por vírus, fungos, bactérias, protozoários, por exemplo) também irá
causar a descaracterização da linhagem.

Ambas as contaminações comprometem a reprodutibilidade e a universalidade experimentais. A
universalidade define a propriedade de um resultado obtido ser válido em qualquer centro de pesquisa, desde
que realizado com o mesmo modelo animal e nas mesmas condições. Já a reprodutibilidade representa a
garantia de que o resultado experimental será o mesmo se repetido em épocas diferentes, utilizando o mesmo
modelo nas mesmas condições. O advento do banco de embriões viabilizou essas metas.

ESTOQUE POTENCIAL DE LINHAGENS

A manutenção de diversas linhagens em um biotério é, muitas vezes, um desejo justificável da comunidade
científica, uma vez que permite o desenvolvimento de vários ensaios experimentais. Entretanto, isso é muito
caro e exige a adoção de diversas outras providências, tais como capacitação de recursos humanos, além da
adequação dos espaços físicos (algumas vezes por exigência técnica da própria linhagem) e dos insumos
básicos para a manutenção dos animais. Os embriões do banco não possuem tamanhas necessidades, bastando-
lhes um suprimento de nitrogênio líquido para que permaneçam congelados.
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Assim, o estabelecimento do banco permite ao biotério a manutenção de um grande número de linhagens
a baixo custo. Além disso, pode-se otimizar a programação de entrega de animais à comunidade usuária.
Certas linhagens, por permanecerem durante muito tempo sem solicitação de uso, são criopreservadas, podendo
ser descongeladas e reimplantadas no Centro, caso haja a necessidade.

DESCONTAMINAÇÃO

AUXÍLIO À TÉCNICA DE DERIVAÇÃO CESARIANA

A técnica de derivação cesariana vem sendo amplamente utilizada como forma de suporte a programas de
erradicação de patógenos em colônias contaminadas de camundongos e ratos. Também chamada de
histerectomia (Fig. 6), é um procedimento bastante simples, porém de relativa eficiência, uma vez que nos
casos de contaminação por patógenos de transmissão vertical (como alguns vírus e micoplasma, por exemplo),
o sucesso na eliminação total do agente pode ser comprometido. Isso ocorre porque alguns patógenos atravessam
a barreira placentária e contaminam o feto ainda em desenvolvimento no útero materno.

Quando associada a programas de coleta, lavagem e transferência de embriões, o número de casos bem-
sucedidos de descontaminação por esses agentes aumenta significativamente. A zona pelúcida do embrião é
uma barreira de proteção deveras eficiente e, durante a execução do protocolo, as repetidas lavagens, as quais
os embriões são submetidos, retiram por arraste os contaminantes aderidos a ela.

Assim, a obtenção de colônias virus-free e axênicas é assegurada com a execução de uma ou duas
histerectomias, seguida de acasalamentos programados para a coleta e transferência de embriões em fêmeas
receptoras, comprovadamente livres de patógenos.

Figura 6 – A técnica de histerectomia ou derivação cesariana

TRANSPORTE FACILITADO

Pode-se, com o apoio dessa tecnologia, transportar com segurança e facilidade um grande número de
embriões de diferentes linhagens e espécies de animais reduzindo-se, portanto, custos e problemas relacionados
ao transporte de animais em maior volume ou de grande porte.
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