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ual a diferença entre um
homem e um rato? Eles
são 99% idênticos ou guar-
dam apenas 1% de seme-
lhança? Quem, impulsio-

nado pelo instinto de auto-estima, cra-
vou na segunda alternativa, errou. Va-
mos aos fatos: estipula-se que há 100
milhões de anos viveu um ancestral
comum do homem e do camundongo,
que seria a explicação para o genoma
quase idêntico das duas espécies (99%
de genes similares). Essa semelhança
torna o camundongo uma das cobaias
mais utilizadas em pesquisas para o tra-
tamento de doenças genéticas. Gerar
camundongos geneticamente modifica-
dos na busca de modelos para esses tra-
tamentos traz economia de tempo e di-
nheiro aos pesquisadores.

Com essa finalidade, o pesquisa-
dor Vinícius Cotta, do departamento de
Ultra-estrutura e Biologia Celular (IOC/
Fiocruz), que pesquisa animais geneti-
camente modificados na Universidade
de Harvard, pretende trazer as últimas
novidades na área para o Brasil. Cotta
desenvolve uma nova tecnologia, mais
rápida, barata e eficiente de geração
de camundongos geneticamente mo-
dificados para o estudo de tratamen-
tos da doença de Crohn, inflamação
severa do trato gastrointestinal.

“A técnica pode também ser apli-
cada para estudos de outros males mais
comuns no Brasil, como os diversos ti-
pos de câncer, doenças cardiovascula-
res e até infecto-parasitárias”, afirma.

Atualmente, o grupo de Cotta
trabalha no desenvolvimento de
vetores transgênicos que levariam uma
seqüência de genes modificada para
dentro da célula-tronco embrionária. A
vantagem da tecnologia é a utilização

de ferramentas dos projetos genoma,
os chamados Cromossomos Bacterianos
Artificiais (BACs, em inglês) presentes
na bactéria E. coli e da base de dados
do genoma de camundongo.

“Até agora conseguimos diminuir
o tempo gasto na formulação de um
vetor na bactéria E. coli de cerca de
três meses para até uma semana”, ex-
plica Cotta.
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Há três estratégias básicas de

geração desses vetores: a primeira,
para geração de um animal transgêni-
co, é a inserção aleatória de um gene
em um cromossomo após injeção em
embrião unicelular, resultando em hi-
perexpressão do gene (a produção
exagerada da proteína que o gene
determina). A segunda, para ge-
ração de um animal knock-out,
é a inserção em células-tron-
co de um segmento modifi-
cado de seqüência genética
quase idêntico ao do gene
alvo, o que leva a sua modi-
ficação e conseqüente au-
sência das proteínas que ele
determina, colaborando
para a observação do or-
ganismo sem aquele
gene ativo. A última
(mais utilizada pelo
pesquisador), para a
geração de um ca-
mundongo knock-in,
também injeta um
segmento em células-
troncos, mas com a
intenção de modificar
o gene-alvo (mutação
que aumentaria a susce-
tibilidade à doença), que
codifica a proteína NOD2

ou CARD15, no cromossomo 8, e for-
çar o desenvolvimento da doença.

Os camundongos modificados
ajudariam na pesquisa de novas tera-
pias, seja a partir de testes de novos
medicamentos ou pela terapia genéti-
ca, com a substituição de seqüências
defeituosas do gene.
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