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D
os tubos de ensaio até
chegar à população,
medicamentos, vaci-
nas e terapias depen-
dem de uma fase in-

termediária fundamental na
pesquisa: os testes experimentais
em animais de laboratório. Acom-
panhando a tendência mundial
das instituições científicas de pon-
ta, o Centro de Pesquisas Gonça-
lo Moniz (CPqGM), unidade da
Fiocruz em Salvador, inaugurou
o Banco de Embriões de Camun-
dongos, que usa a tecnologia da
criogenia para armazenar quase
60 linhagens desses animais.

Mas as inovações na área de
experimentação animal não pa-
ram por aí. Com tecnologia
transferida pelo Instituto Pasteur,
de Paris, o CPqGM inaugurou a
Unidade de Transgênese, que
produzirá os animais genetica-
mente modificados indispensá-
veis para o desenvolvimento de
novos modelos experimentais de
doenças e para o estudo das te-
rapias gênicas.

“Existem quatro mil linhagens
transgênicas de animais de labo-
ratório no mundo, um volume
inviável para acondicioná-los vi-
vos em biotério”, explica o
imunologista Ricardo Ribeiro dos
Santos, que ao lado da também
imunologista Milena Botelho Soa-
res coordena o Banco de Embri-
ões e a Unidade de Transgênese.
“Por isso congelamos os embri-
ões e, sendo solicitado por algu-
ma linha de pesquisa, basta des-
congelar um embrião da linhagem
desejada, implantá-lo em uma fê-

mea, reproduzir esta cria e obter
seus embriões, que se tornam
matriz para toda uma criação”.

O Banco de Embriões já con-
ta com 50 linhagens de camun-
dongos geneticamente modifica-
dos, além de nove linhagens
convencionais. Já os primeiros
animais produzidos na Unidade de
Transgênese serão modificados
pela introdução de genes de água-
viva. O procedimento confere
florescência às células, o que é
fundamental para a observação do
comportamento celular no estudo
das terapias gênicas. O transplan-
te de células-tronco de medula, já
empregado no tratamento de pa-
cientes chagásicos com grave
comprometimento cardíaco, por
exemplo, só foi possível após o
estudo experimental com animais
que tem este tipo de alteração ge-
nética. “Como durante os testes
com animais as células-tronco
transplantadas eram marcadas pela

florescência, pudemos comprovar
sua atividade na recuperação do
tecido cardíaco e posteriormente
aplicar a técnica a humanos”, sin-
tetiza Santos.

Pesquisa de um modelo
animal para malária

Outro projeto da Unidade de
Transgênese, ainda em fase pre-
liminar, vai desenvolver um ca-
mundongo modificado genetica-
mente para hospedar a malária.
“Já que a doença humana não
afeta animais de laboratório, este
seria o primeiro modelo experi-
mental para o estudo da malária
humana em camundongos”, San-
tos esclarece. “Atualmente, só é
possível realizar testes in vitro”.

Toda nova linhagem produ-
zida na Unidade de Transgêse
terá matrizes estocadas no Ban-
co de Embriões, abastecendo li-
nhas de pesquisa da Fiocruz e
de outras instituições.

Um banco de
animais transgênicos

P E S Q U I S A

Em verde, células modificadas geneticamente para estudo de terapia usando células-tronco




