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C riação e Produção de Animais Transgênicos
e Nocautes

Eliana Saul Furquim Werneck Abdelhay

INTRODUÇÃO

Animais transgênicos são aqueles cujo genoma foi modificado pela introdução de seqüências de DNA de
outro organismo. Muitas vezes tais seqüências são manipuladas por engenharia genética de tal forma que
constituem uma mistura de pedaços de DNA vindo de diversas origens.

No caso de animais nocautes, a modificação genética introduzida é capaz de interromper ou anular um
gene que, então, não mais se expressa, sendo denominado de nocauteado.

A idéia de se introduzir material genético em um embrião data da década de 70 do século XX quando a
tecnologia de DNA recombinante se tornou uma realidade. As primeiras tentativas se valeram da infecção por
vírus que carreavam em seu interior pedaços de DNA exógenos, mas logo as técnicas de microinjeção
revolucionaram a capacidade de se introduzir um gene clonado no interior do núcleo do embrião.

Hoje em dia algumas metodologias são utilizadas na produção de um camundongo transgênico, como:

MICROINJEÇÃO NO PRÓ-NUCLEO MASCULINO

A microinjeção no pró-nucleo consiste na introdução de uma solução de DNA diretamente no pró-
nucleo de um oócito recém-fecundado. Em cerca de 30% dos oócitos assim manipulados, o DNA exógeno vai
se integrar no genoma e embriões transgênicos serão produzidos.

OBS.: animal nocaute é um animal que é nulo para um determinado gene, ou seja, esse gene teve seus
alelos modificados geneticamente de modo a não mais produzirem uma proteína ativa.

Figura 1 –  Esquema de microinjeção pró-nuclear
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A) Introdução da agulha de microinjeção no pró-núcleo masculino do ovo fertilizado.
B) Após a injeção, verifica-se o aumento do pró-núcleo. Em ambos os casos o ovo está mantido em

posição por uma pipeta de sustentação (Hogan et al., 1994).

TRANSGÊNESE MEDIADA POR CÉLULAS ES

Uma maneira diferente de se introduzir genes exógenos em uma linhagem de camundongo é pela
transformação inicial de células-tronco embrionárias e posterior introdução dessas células no embrião em fase
de mórula ou blastocisto. As células totipotentes utilizadas nesses experimentos são as células ES (Embryonic
Stem Cell). Células ES são células obtidas da massa interna de um blastocisto e que são mantidas em sua forma
indiferenciada, podendo gerar toda e qualquer célula do organismo. Em geral o transgene contém, além do
DNA a ser estudado, um gene de resistência a drogas (neomicina) e um gene-repórter  como o gene Lac Z de
Escherichia coli ou GFP. Esse transgene é transferido para as células ES por eletroporação e 1% destas terão de
uma a várias cópias do DNA exógeno integrado. Após a eletroporação, aquelas que contêm o transgene serão
selecionadas pela presença do antibiótico no meio de cultura. As células transformadas serão então injetadas
para a formação de um embrião quimérico, isto é, formado por células ES transformadas e células do embrião
recipiente.

Essa técnica é a única que pode ser utilizada para fazer o nocaute de um gene, uma vez que a troca do gene
normal pelo DNA exógeno que irá anular o gene ocorre por recombinação homóloga e esse fenômeno acontece
em maior freqüência nas células ES.

Figura 2 – Modificação genética introduzida em um lócus

Fonte: modificado de Stephane Viville em Houdebine (1997).



347

Criação e produção de animais transgênicos e nocautes

A) Modificação por troca do DNA no lócus.
B) Modificação do lócus pela inserção de um fragmento de DNA.

INFECÇÃO POR RETROVÍRUS

Neste caso, o DNA exógeno deve ser inserido num vetor retroviral que será, então, injetado diretamente
no oócito fertilizado.

Figura 3 – Construção retroviral para transferência de um transgene

Outras metodologias têm sido tentadas alternativamente, mas com menor eficiência.
Em todos os casos o primeiro passo dessa tecnologia consiste na obtenção de oócitos fertilizados ou

embriões no início do desenvolvimento. Tendo em vista que cada fêmea de camundongo produz, por ciclo,
cerca de 8 a 12 ovos que serão liberados naturalmente, torna-se necessário encontrar maneiras de se aumentar
o número de ovos obtidos. Isso é possível estimulando as fêmeas com um regime hormonal; este consiste na
injeção de 5UI de PMS (pregnant mare serum) e 46 horas após 5UI de HCG (human chorionic gonadotrophin).

O acasalamento das fêmeas logo após a última injeção pode levar à obtenção de 30 a 60 ovos de cada fêmea
dependendo da linhagem utilizada. Desses ovos, aqueles que estiverem fertilizados poderão ser, então, utilizados
para microinjeção. No caso de se estar trabalhando com a transgênese via células ES, os ovos só deverão ser
recuperados nos estágios de mórula ou blastocisto (2,5 ou 3,5 dias pós-coito) quando serão injetados com as
células ES transgênicas. Nos dois casos, os ovos ou embriões injetados deverão ser reimplantados em camundongas
barriga de aluguel. Estas são pseudográvidas obtidas pelo cruzamento de fêmeas no período de estrus com
machos vasectomizados. A implantação se dará na ampola do oviduto, para os oócitos fertilizados; no oviduto
para as mórulas, e no útero para os blastocistos.

SEQÜÊNCIAS VIRAIS
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Figura 4 – Esquema geral da obtenção de um fundador portando um transgene

Portanto, um aspecto importante para se produzir animais transgênicos é o acesso a um biotério de
qualidade que forneça uma quantidade razoável de camundongos de idades e linhagens determinadas.

PSEUDOGRÁVIDA
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O BIOTÉRIO IDEAL PARA SE CRIAR ANIMAIS TRANSGÊNICOS

Idealmente todo animal de experimentação deve ser mantido num ambiente livre de patógenos como
vírus, bactérias e parasitas que podem alterar os resultados de um experimento. No caso de animais
transgênicos é ainda mais importante a qualidade do biotério, tendo em vista que eles são mais frágeis
devido à manipulação genética. Portanto, um biotério projetado especialmente é o ideal quando se deseja
produzir ou criar animais transgênicos.

Nos casos mais restritos, como quando se estabelecem colônias de camundongos nocautes para genes
imunológicos, barreiras devem ser criadas para se aumentar o isolamento da colônia. Nesses casos, os bioteristas
e pesquisadores devem tomar uma ducha e trocarem toda a vestimenta ao entrar no biotério. Todo o material
de consumo como água, comida, maravalha, suplementos, gaiolas etc. devem ser autoclavados antes de penetrar
no ambiente. Os animais vindos de outros laboratórios ou fornecedores devem passar por uma quarentena e
serem testados para diferentes patógenos. Em casos em que a imunidade dos animais não está em questão,
barreiras menos rígidas são exigidas. Por exemplo, o banho dos que adentram o biotério pode ser eliminado.
No entanto, quando os animais são extremamente frágeis, o melhor é manter a colônia pequena e dentro de
isoladores. O mesmo deve ser feito quando o problema for a saúde do experimentador e não a do animal.

Um aspecto importante é a climatização do biotério. Biotérios com patógenos controlados, geralmente,
têm de manter as salas de animais com pressão positiva para que os germes tenham dificuldade de entrar.
Porém, biotérios que mantenham animais geneticamente modificados devem, por lei, manter uma pressão
negativa em relação ao meio ambiente, uma vez que o que deseja conter são os animais modificados. Assim
sendo, num projeto de biotério em que se mantenham animais do tipo selvagem e aqueles geneticamente
modificados deve-se pensar em ter salas com pressão positiva e filtros esterilizantes para se manter as colônias
selvagens e os animais imunologicamente deficientes. Entretanto, animais modificados que possam representar
um risco para o meio ambiente ou para o homem devem ser mantidos em salas com pressão negativa. O
biotério como um todo por sua vez deve ser mantido em pressão negativa em relação ao meio externo.

Um desenho que pode ser tomado como modelo para um biotério desse tipo pode ser visto na figura a seguir.

Figura 5 – Planta de um biotério de transgênicos
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QUE ANIMAIS DEVEM SER UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE TRANSGÊNICOS

O background genético parece ter influência na penetração de um fenótipo nocauteado; portanto, muitas
vezes linhagens específicas têm de ser utilizadas.

Em princípio, qualquer linhagem de camundongo pode ser modificada geneticamente, mas algumas
apresentam vantagens experimentais. Linhagens inbred ou híbridas F1 variam em relação ao número de ovos
que produzem após superovulação. Geralmente, elas podem ser divididas em duas categorias, as que são boas
superovuladoras (colocam 40 a 60 ovos por camundonga) e aquelas que superovulam mal (15 ou menos ovos
por camundonga). Como o número de ovos obtidos é sempre um fator limitante num experimento de transgênese,
deve-se escolher uma linhagem boa superovuladora para trabalhar. Entre estas podemos citar a C57BL/6J, a
BALB/cByJ, a 129/SvJ ou ainda híbridas de C57BL/6J com CBA/CaJ, DBA/2J ou BALB/cByJ.

A decisão de qual dessas linhagens utilizar levam em conta se a cor do pêlo será um indicador da transgênese.
Isso ocorre nos experimentos de nocaute em que o camundongo gerado é uma quimera formada por células
do blastocisto e por células ES transformadas. Para se ter uma noção de quanto as células ES transgênicas
contribuíram no desenvolvimento do animal, basta utilizar, por exemplo, células de um camundongo de pêlo
marrom num blastocisto obtido de camundongo de pêlo preto. A quimera resultante apresentará o pêlo de
duas cores, como pode ser visto na figura a seguir.

Figura 6 – Esquema geral de obtenção de quimeras

Fonte: modificado de Stephane Viville em Houdebine (1997).

Na F1 verificamos que filhotes
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Para se maximizar o número de ovos obtidos de camundonga superovulada, deve-se cruzá-la com machos
que tenham uma alta contagem de esperma e uma boa capacidade de cópula. Esses machos são mantidos em
gaiolas separadamente.

Portanto, o biotério de transgênicos deverá manter camundongos, para diversas finalidades, que podem
ser de linhagens diferentes como listado a seguir:

FÊMEAS JOVENS PARA PRODUÇÃO DE OVOS FERTILIZADOS

Como dissemos anteriormente, várias linhagens inbred ou híbridas podem ser utilizadas nessa etapa. Para
se produzir o número necessário de fêmeas jovens (± 3 semanas) para superovulação, é necessário um número
de 20 gaiolas contendo um macho e uma fêmea que irão produzir uma progênie de cerca de 20 fêmeas por
semana para experimentação.

MACHOS FÉRTEIS

Cerca de 20 gaiolas contendo machos jovens e férteis de pelo menos 8 semanas devem ser mantidas no
biotério de transgênese. Esses machos serão utilizados para cópula com as camundongas superovuladas. Eles
podem ser híbridos como estas ou inbred de uma das linhagens utilizadas para a produção das híbridas.

MACHOS VASECTOMIZADOS

Machos estéreis são necessários para geração de camundongas pseudográvidas. Eles são vasectomizados
e qualquer linhagem com boa capacidade de cópula pode ser utilizada. Após a vasectomia, eles devem
ser testados para sua esterilidade antes de serem utilizados para experimentos. Para se obter 4 a 8 fêmeas
pseudográvidas 5 dias por semana, são necessários cerca de 20 machos estéreis a serem mantidos em
gaiolas separadas.

FÊMEAS PARA SERVIREM COMO RECIPIENTES

Fêmeas pseudográvidas são preparadas pelo acoplamento de fêmeas em estrus natural  com machos
vasectomizados. As fêmeas devem ter, no mínimo, 6 semanas e pesar ao menos 20 g sem serem muito gordas.
Fêmeas de algumas linhagens apresentam vantagens como recipientes. Por exemplo, camundongos CD1 (Charles
River Laboratories) têm ampolas muito largas que ajudam na transferência para os ovidutos e híbridas F1
(B6x x CBA) são ótimas mães e são capazes de manter ninhadas tão pequenas como dois filhotes.

Como, em geral, cada fêmea entra em estrus e ovula a cada 4 a 5 dias, numa colônia 20% a 25% das fêmeas
estará em estrus a cada dia. Desse modo, são necessárias pelo menos 50 fêmeas de idade entre 2 a 5 meses para
a produção de cerca de 20 plugs por semana.
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