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RESUMO

BRESSAN, F. F. Produção de animais transgênicos por transferência nuclear como
modelo de estudo biológico. [Production of transgenic bovine by nuclear transfer: model for
biological studies]. 2008. 86 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Faculdade
de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2008.

A produção de animais transgênicos possui aplicações que envolvem desde a pesquisa básica
à produção agropecuária. O recente progresso na clonagem animal por transferência nuclear
(TN) possibilitou a produção de animais transgênicos utilizando linhagens de células doadoras
de núcleo previamente modificadas geneticamente. A possibilidade de manipulação genética,
estudo da expressão gênica e adequada seleção da célula doadora de núcleo na TN não
somente pode garantir a presença da construção gênica em toda a prole, como também pode
evitar a produção de animais portadores de modificações indesejáveis resultantes da inserção
do inserto em regiões codificantes do genoma, em decorrência da inserção aleatória das
técnicas de transferência gênica mais comuns. Este trabalho teve como objetivo geral produzir
animais transgênicos a partir de transferência nuclear utilizando como células doadoras de
núcleo fibroblastos modificados geneticamente por transdução lentiviral. Objetivos
específicos foram a produção e caracterização de linhagens de fibroblasto fetal portadores do
gene da Proteína Fluorescente Verde (eGFP) quanto à seleção da expressão do transgene,
passagem celular e posição da inserção do transgene e sua utilização na técnica de
transferência de núcleos para a análise da competência de desenvolvimento a blastocisto e
estabelecimento de gestações. Para tal, fibroblastos fetais bovinos foram transduzidos pelo
sistema lentiviral. Células expressando o gene da eGFP foram selecionadas por citometria de
fluxo e utilizadas como doadoras de núcleo na TN. Foram analisados o efeito do período de
cultivo dos fibroblastos, assim como o efeito da reclonagem na competência de
desenvolvimento a blastocisto e estabelecimento de gestações. O cultivo celular submetido à
reclonagem foi analisado quanto à posição de inserção do transgene, sendo constatado nos
fetos produzidos neste experimento a presença de uma inserção única em região não transcrita
do cromossomo 14. Não houve efeito neste experimento do tempo de cultivo na competência
de desenvolvimento a blastocisto, mas houve efeito benéfico da reclonagem celular. Além
disso, foram obtidos 4 fetos, sendo 3 transgênicos, dos embriões transferidos provenientes das
TNs que utilizaram células transgênicas de inserção aleatória em baixas e altas passagens e 6
fetos dos 37 embriões transferidos provenientes das TN que utilizaram células reclonadas,

sendo todos transgênicos. Conclui-se que a produção de células transgênicas mediante
mecanismo de transdução lentiviral, pode resultar, após TNCS, em embriões geneticamente
idênticos à células doadora capazes de sustentar o desenvolvimento in vitro a blastocisto e o
estabelecimento de gestações. Finalmente, são discutidos fatores ligados ao processo de
seleção e reclonagem que aumentam a eficiência da produção de gestações por TNCS.

Palavras-chave: Transgenia. Transferência nuclear. Bovino. GFP.

ABSTRACT

BRESSAN, F. F. Production of transgenic bovine by nuclear transfer: model for
biological studies. [Produção de animais transgênicos por transferência nuclear como modelo
de estudo biológico]. 2008. 86 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) –
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga,
2008.

Genetically modified animals have numerous applications ranging from basic research to
agriculture production. Recent progress in animal cloning by nuclear transfer (NT) has made
possible the production of transgenic animals using previously genetically modified cell
lineages. The possibility of genetic manipulation, gene expression studies and adequate
selection of the nuclei donor cell for NT not only can guarantee the presence of the gene
construction in the offspring, but also can avoid the production of animals that carries
undesirable characteristics, often as a result of the random insertion of transgenes in
transcripted areas of the genome. General objective of this study was to produce transgenic
animals by nuclear transfer using lentivirus-genetically modified nuclei donor fibroblasts.
Specifically, objectives were the production and characterization of fetal fibroblasts lineages
expressing eGFP (enhanced Green Fluorescent Protein, eGFP) gene in different cell passages
regarding transgene insertion position and its use for the nuclear transfer procedure. The
potential of blastocyst development and pregnancy establishment were analyzed in embryos
reconstructed with late and early passages and with clonal or random insertion of transgenes
(recloning). For that, bovine fetal fibroblasts were transduced with lentiviruses. eGFP
expressing cells were selected by flow citometry sorting and used as nuclei donor cells for
NT. Transgene integration site of the cell culture submitted to recloning was analised. It was
observed that an unique insertion in a non-transcribed área of chromossome 14 was present in
the fetuses recovered in this recloning experiment. No effect of culture time on development
of blastocysts was observed, however, there was a beneficial effect of the cell recloning
Besides, 4 fetuses (3 of them were transgenic) were obtained when 64 embryos reconstructed
with random transgene position cells in late and early passages were transferred and 6 fetuses
were obtained when 37 embryos reconstructed with recloned cells were transferred (all of
them were transgenic). In conclusion, lentivirus transduction was able to produce transgenic
cells with a stable expression of the transgene. These cells, when used for SCNT, can be
reprogrammed and genetically identical embryos able to sustain in vitro culture, pregnancy

establishment and recognition. Finally, recloning and cell selection procedures are discussed
as a possible approach to increase pregnancy efficiency after TNCS.

Key words: Transgenesis. Nuclear transfer. Bovine. GFP.
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1

INTRODUÇÃO

A tecnologia transgênica ocupa um papel de destaque nos avanços da biotecnologia. A
possibilidade de manipulação genética in vitro de organismos revolucionou o entendimento
sobre processos biológicos e moleculares, abrindo uma grande oportunidade de praticar a
ciência de um modo antes não imaginável. A adição ou a inativação de genes de interesse em
plantas ou em animais resulta em inúmeras aplicações na biomedicina, na biologia molecular
e na agropecuária. Via de regra, as aplicações, como a produção de produtos farmacológicos,
a produção de modelos para estudos de doenças animais ou humanas, a melhoria de
características de produção animal, o estudo da regulação e expressão gênica, entre muitas
outras, são diretamente ou indiretamente relacionadas ao bem estar do Homem (JAENISCH et
al., 1988; HOUDEBINE et al., 2005).
Os primeiros sucessos na tecnologia de transferência de genes em modelos animais
datam do começo da década de 80. Brinster et al., em 1980, após microinjeção
intracitoplasmática, observou que o zigoto murino traduziu tanto o RNA mensageiro (RNAm)
de globina de coelho quanto de camundongo. Gordon e Ruddle, em 1981, desenvolvendo a
técnica de microinjeção pronuclear em zigotos, introduziram o termo “transgênico” pela
primeira vez, produzindo camundongos geneticamente modificados pela introdução de DNA
exógeno em embriões em fases iniciais do desenvolvimento. Atualmente, o termo transgenia é
considerado como a introdução de uma ou mais seqüências de DNA exógeno no genoma de
organismos pluricelulares capazes de serem expressas mediante a formação de uma proteína
funcional, modificação esta transmitida à progênie da espécie manipulada.
Outro importante marco na transgênese animal foi a introdução do gene do hormônio
de crescimento de rato e do promotor da metalotioneína do camundongo em zigotos de rato,
através da microinjeção, em 1982 (PALMITER et al., 1982), quando pela primeira vez
provou-se que o animal transgênico pode produzir grandes quantidades de determinada
proteína e assim, tornar-se um biorreator. A partir de então, muitas outras tecnologias foram
desenvolvidas para a transferência de genes de interesse em animais. A primeira espécie
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animal de produção transgênica foi produzida somente alguns anos após, em 1985, também
via microinjeção de DNA exógeno em pronúcleos de zigotos ovinos e suínos, além de coelhos
(HAMMER et al., 1985).
Muitos são os métodos utilizados na manipulação genética de organismos:
microinjeção pronuclear de DNA exógeno em zigotos (GORDON et al., 1981; HAMMER et
al., 1985), transferência de DNA mediada por espermatozóide durante a fertilização in vitro
(GANDOLFI et al., 1998), transferência de DNA para células ou embriões mediada por
lipossomos, eletroporação de DNA em espermatozóides, zigotos ou embriões, injeção de
células embrionárias previamente modificadas em blastoceles e a transferência nuclear de
células somáticas ou embrionárias também previamente geneticamente modificadas
(SCHNIEKE et al., 1997; CIBELLI et al., 1998, WHEELER 2003). O principal fator
limitante de todas as técnicas é a baixa eficiência, tornando-as caras e laboriosas. A
microinjeção, por exemplo, a mais comum das metodologias, produz aproximadamente 2% de
camundongos transgênicos (PALMITER et al., 1982MONTOLIU et al., 2004), 0,1 a 0,5% de
suínos (NAGASHIMA et al., 2003), 0,01 a 0,1% de cabras e ovelhas (BALDASSARRE et
al., 2003; KEEFER, 2004) e um número ainda menor de bovinos. Estas técnicas também já
demonstraram que a inserção do transgene no genoma hospedeiro é predominantemente
aleatória (CLARK et al., 2000), o que torna a expressão transgênica, quando presente, de
regulação imprevisível. Tal fato é importante por que a expressão de um transgene é
influenciada pela sua localização no DNA genômico, ou seja, seu posicionamento em relação
a elementos de controle transcricional, regiões de heterocromatinas não-transcritas dos
cromossomos, além de outras regiões silenciadas. Também, como desvantagem da inserção
aleatória, a integração pode causar um efeito knock-out não intencionado (RULICKE, 2000;
WILLIAMS, 2008). A área de DNA genômico próxima à região de integração do inserto
pode ter, frequentemente, sua expressão alterada, uma vez que podem ocorrer várias formas
de duplicação, deleção ou rearranjo da seqüência como conseqüência da incorporação do
transgene. As mudanças fenotípicas resultantes podem ser cruciais para o bem-estar animal ou
mesmo para a criação e manutenção de linhagens transgênicas (RULICKE, 2000; DUNN et
al., 2005).
Um exemplo deste fenômeno foi relatado por Punzon et al., em 2004, que detectaram
a variabilidade da secreção do fator estimulante de colônias de granulócitos e macrófagos

Introdução 16

(granulocyte macrophage-colony stimulating factor, GM-CSF) em camundongos transgênicos
era independente do número de cópias e pode ter sido resultante de um efeito de posição do
inserto, levando à ativação de mecanismos de silenciamento. O mesmo efeito também foi
achado por Hofmann et al., em 2006, que encontraram que o sítio de integração do transgene
pode severamente afetar a expressão do gene codificador da Proteína Fluorescente Verde
(Green Fluorescent Protein, GFP), um conhecido gene repórter.
Muitos estudos ainda são necessários para o entendimento e relacionamento entre o
padrão e o nível de expressão de uma construção introduzida em uma determinada célula e
sua localização cromossomal. Felizmente, metodologias vêm sendo desenvolvidas com o
objetivo de aumentar o entendimento e sucesso nesta área. A técnica de transferência nuclear
(TN), aliada à eficiente modificação genética da célula doadora de núcleo apresenta vantagens
importantes quando comparada a outras técnicas, incluindo a bem caracterizada injeção
pronuclear.
Este trabalho teve como objetivo geral produzir animais transgênicos a partir de
transferência nuclear utilizando como célula doadora de núcleo fibroblastos modificados
geneticamente por transdução lentiviral. Objetivos específicos foram a produção e
caracterização de linhagens de fibroblastos fetais portadores do gene da Proteína Fluorescente
Verde (eGFP) quanto à seleção da expressão do transgene, passagem celular e posição da
inserção do transgene e sua utilização na técnica de transferência de núcleos para a análise da
competência de desenvolvimento a blastócito e estabelecimento de gestações.

HIPÓTESES
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HIPÓTESES

A introdução do gene da eGFP em fibroblastos fetais bovinos via ação lentiviral
permite a criação de linhagens celulares expressando a eGFP de maneira estável.

As células produzidas e selecionadas pela expressão do eGFP resultam em produção
de embriões e fetos transgênicos por TNCS.

Os procedimentos de seleção e cultivo celular interferem nas taxas de
desenvolvimento de embriões transgênicos produzidos por TNCS
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REVISÃO DE LITERATURA

Esta revisão tem como objetivo apresentar opções metodológicas para a produção de
animais geneticamente modificados, que permitem superar os desafios e aumentar os índices
de sucesso da técnica. Discute-se em particular a viabilidade da utilização da transferência
nuclear de célula somática (TNCS) como método de escolha para o procedimento. Serão
abordados os conceitos de transferência nuclear, tecnologia de transferência de genes, a
seleção da célula doadora de núcleo para a TN e a aplicabilidade de animais transgênicos
produzidos por transferência nuclear.

3.1 Transferência nuclear

A TN consiste na fusão de uma célula (célula doadora de núcleo) com um oócito
enucleado (citoplasto receptor) e na ativação deste conjunto. Havendo sucesso, o núcleo
celular será reprogramado e dará início ao desenvolvimento embrionário. Cada embrião assim
reconstruído será geneticamente idêntico à célula doadora de núcleo.
A produção de animais transgênicos a partir de células modificadas geneticamente
permitiu grandes avanços técnicos na produção de animais transgênicos. O DNA exógeno
pode ser incorporado no genoma estudado e a inserção e expressão do transgene verificada
antes da utilização destas células na produção animal.
Os primeiros experimentos de transferência nuclear em mamíferos, tanto de
laboratório quanto de produção, foram realizados utilizando células embrionárias não
modificadas como células doadoras de núcleo. Respectivamente, Illmensee e Hoppe, em
1981, em camundongos, e Willadsen, em 1986, em ovinos, assim como outros grupos de
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pesquisa da época acreditavam na pluripotencialidade das células embrionárias para o sucesso
da reprogramação nuclear e desenvolvimento dos demais tipos celulares de um organismo.
Células-tronco embrionárias são linhagens obtidas de embriões nos estágios iniciais
de mórula ou blastocisto. Tais células são capazes de participar da formação de todos os
tecidos, incluindo gametas. O DNA exógeno pode ser incorporado nestas células, que após
seleção, são introduzidas em oócitos enucleados ou mesmo em embriões em estágio préimplantacional. Quando introduzidas em embriões, uma determinada proporção das célulastronco tornam-se parte deste embrião. Uma vez que os embriões são transferidos para fêmeas
receptoras, os indivíduos originados podem se tornar quimeras, ou seja, portadores de células
geneticamente modificadas em somente alguns de seus tecidos (VOSS et al., 1997;
BRADLEY et al., 1984). Em camundongos, células-tronco embrionárias são uma boa
alternativa a outras técnicas de produção de animais geneticamente modificados, pois não só
permitem a correta modificação genética por meio de seleção, mas também possibilita que,
uma vez que algumas das células germinativas contenham o transgene, o DNA exógeno possa
ser transmitido para a progênie por herança mendeliana por reprodução sexuada. Porém,
células-tronco embrionárias pluripotentes ainda não foram completamente caracterizadas em
animais de produção (MUNOZ et al., 2008) . A utilização de células “semelhantes às célulastronco” (stem cell-like), que são células epitelióides que se assemelham aos cultivos de célulatronco e que guardam certa pluripotência, não permitiu até o momento a transmissão da
modificação genética à prole (NOTARIANNI et al., 1997; WHEELER 1994, SCHNIEKE et
al., 1997). De fato, esta é a principal limitação da utilização de células-tronco embrionárias na
produção de animais de produção transgênicos.
A utilização de células somáticas na produção de animais transgênicos oferece grande
flexibilidade aos pesquisadores. Células somáticas tanto de animais de produção, de
laboratório, ou mesmo de animais silvestres e de companhia são facilmente manipuladas e
cultivadas in vitro, provendo um amplo estoque de material genético desejado. Utilizando a
clonagem de células somáticas, a produção de ovelhas transgênicas foi 2,5 vezes mais
eficiente do que se usando microinjeção (HOUDEBINE, 2000). Esse método também permite
que pesquisadores estudem o transgene integrado e mantenham as células somáticas
geneticamente modificadas congeladas até a clonagem.
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Wilmut et al. (1997) reportaram o nascimento da ovelha Dolly, o primeiro mamífero
clonado a partir de células somáticas adultas cultivadas em laboratório. Este estudo, na verdade,
teve como objetivo principal o estabelecimento de uma metodologia eficaz para a produção de animais
de produção transgênicos. (PANNO, 2005) e de fato essa técnica foi logo implementada para

obtenção de ovelhas transgênicas. Mais recentemente, uma variedade de células somáticas
geneticamente modificadas permitiu a produção de animais transgênicos após transferência
nuclear: fibroblastos fetais (CAMPBELL et al., 1996), células do cumulus (WAKAYAMA et
al., 1998), células musculares (SHIGA et al., 1999) e células epiteliais mamárias
(ZAKHARTCHENKO et al., 1999), entre muitas outras.
Logo após o nascimento da ovelha Dolly (WILMUT et al., 1997), a TNCS foi
utilizada sem grandes modificações e com sucesso na produção de várias espécies de animais
de produção transgênicos (SCHNIEKE et al., 1997; CIBELLI et al., 1998), promovendo um
aumento substancial na proporção de animais vivos transgênicos (POLEJAEVA e
CAMPBELL, 2000; KUROIWA et al., 2002).
As etapas do procedimento de transferência nuclear estão sumarizadas na figura 1. O
cultivo e seleção de células doadoras de núcleo é particularmente importante para o sucesso
da técnica, como será discutido nesta revisão. Oócitos são obtidos através da aspiração de
ovários, provenientes de abatedouros ou de fêmeas selecionadas. Oócitos são maturados in
vitro e selecionados quanto à extrusão do 1º corpúsculo polar para a confirmação da
maturação. A enucleação destes oócitos é feita pela retirada do material genético por
aspiração com micropipetas. A introdução da célula geneticamente modificadas no espaço
perivitelínico do oócito também é realizada através do sistema de micromanipulação. Os
complexos célula-ooplasto são submetidos a pulsos elétricos, para que ocorra a fusão das
membranas celulares, e posteriormente à ativação química dos conjuntos. Havendo sucesso
em todas as etapas, o material genético da célula será reprogramado e o desenvolvimento
embrionário será iniciado. O cultivo in vitro destes embriões é realizado por sete dias, quando
então os embriões que alcançaram o estágio de blastocisto são transferidos para fêmeas
receptoras para estabelecimento da gestação, ou então, são direcionados a estudos específicos.
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Figura 1: Esquema representativo das etapas da transferência nuclear utilizando células
somáticas transgênicas como doadoras de núcleo. (1) transdução lentiviral. (2)
seleção das células que expressam o transgene. (3) Maturação in vitro de oócitos.
(4) Seleção dos oócitos que extruíram o 1º corpúsculo polar. (5) Enucleação do
oócito: retirada da placa metafásica. (6) Introdução de uma células transgênica no
espaço perivitelínico do citoplasto receptor. (7) Eletrofusão das membranas. (8)
Ativação química dos complexos. (9) Cultivo in vitro dos embriões e inovulação
em fêmeas receptoras
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3.2 Técnica de transferência de genes

Uma das grandes vantagens da técnica de transferência nuclear na produção de
animais transgênicos, e talvez a mais importante, é a possibilidade da manipulação genética
das células que servirão como doadoras de núcleo, produzindo animais geneticamente
idênticos à célula selecionada. A modificação genética destas células pode ser obtida
aplicando-se diversas metodologias, sendo as mais comuns a transfecção de DNA exógeno
por lipossomas, por eletroporação e a transdução por vetores virais.
Lipossomas consistem em camadas de lipídeo semelhantes a lipídeos de membrana.
São compostos catiônicos capazes de interagir espontaneamente com moléculas de DNA,
formando complexos lipídeo-DNA. A introdução do DNA nas células ocorre através da fusão
do complexo lipídeo-DNA com as membranas celulares. A técnica é simples, porém, os
resultados são bastantes variáveis. Dependentes de diversos fatores, obtém-se zero a
aproximadamente 50% das células expressando o transgene (OLIVEIRA et al., 2005) porém,
a maior parte desta expressão é transiente, ou seja, o DNA transcrito não é integrado no
material genético celular. Para que ocorra esta integração, é necessário que, em condições
propícias, parte deste DNA chegue espontaneamente ao núcleo. Uma série de fatores
prejudica a eficiência da técnica, como o tamanho e carga elétrica do DNA exógeno e
diversas barreiras enzimáticas e de membranas (FELGNER et al., 1987) resultando na baixa
eficiência da técnica (MELO et al., 2005)
Na eletroporação, o DNA de interesse é incubado em solução com as células-alvo. A
solução é submetida a um pulso elétrico de curta duração e alta voltagem, o que provoca
desestabilização e a abertura de poros nas membranas celulares, permitindo a entrada do
DNA. Como na lipofecção, o DNA precisa atingir o núcleo para que haja a possibilidade de
integração estável ao genoma. Desvantagens são, além daquelas também mencionadas para a
lipofecção, a possível formação de animais mosaicos e não transgênicos.
Avanços recentes nos sistemas retrovirais de tecnologia de transferência gênica
possibilitaram a perspectiva da terapia gênica e do estabelecimento de modelos transgênicos
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animais (YANG, 2007). Os lentivírus pertencem à vasta família dos retrovírus, que possuem
uma alta capacidade intrínseca de integração ao genoma. Os retrovírus são considerados
veículos naturais de transferência de material genético ao genoma de células de mamíferos
(LINNEY et al., 1999; HOUDEBINE 2002). Por meio de uma inserção aleatória da
construção de interesse no genoma hospedeiro, os retrovirus possuem o potencial de
promover uma transdução eficiente, estável e duradoura em uma grande variedade de tipos
celulares in vitro e in vivo (GROPP et al., 2003; HOFFMAN et al., 2003). Além disso, em
relação aos outros vírus componentes da família dos retrovírus, os lentivírus apresentam
vantagens. Podem inserir genes específicos em cromossomos de células-alvo em divisão ou
não, pois seu complexo pré-integração é transportado ativamente para dentro do núcleo
(NALDINI et al., 1996; FOLLENZI et al., 2000). Finalmente, o “silenciamento” de genes
inseridos ainda não foi observado quando lentivírus foram utilizados na transgênese (LOIS et
al., 2002; IKAWA et al., 2003, GROPP et al., 2003). Além disso, a utilização de um sistema
de transdução em células in vitro torna possível a avaliação da natureza de promotores tecidoespecíficos antes da aplicação destes em estratégias de terapia gênica (LOIS et al., 2002).
Diversos animais transgênicos já foram produzidos utilizando-se o sistema lentiviral,
como por exemplo, ratos (MICHALKIEWICKS et al., 2007), camundongos (LOIS et al.,
2002), bovinos (HOFMANN et al., 2004), suínos (HOFMANN et al., 2003) e aves
(MCGREW et al., 2004). Em particular, o sistema lentiviral é especialmente interessante para
a transgenia de animais de produção, por não apresentar algumas desvantagens reportadas em
outras técnicas, como por exemplo, a microinjeção pronuclear.

3.3 Seleção da célula doadora de núcleo para a TNCS

Grande parte do sucesso tanto da clonagem quanto da transgenia se deve à etapa de
cultivo e seleção da célula doadora de núcleo. Campbell et al. (2007), sugeriram que a
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indução da célula doadora de núcleo a sair da fase de crescimento causa mudanças na
estrutura de sua cromatina que facilita a reprogramação da expressão gênica. A fase G0 do
ciclo celular, portanto, é ideal para a clonagem, pela estrutura da cromatina ser propícia e
pela célula ser diplóide. Tal indução pode ser realizada rotineiramente em laboratório
através da privação de soro no cultivo celular ou pela confluência celular (CAMPBELL et
al., 1996; WILMUT et al., 1997).
As principais vantagens da TNCS são decorrentes da possibilidade do cultivo in vitro
de células doadoras de núcleo. Esta característica permite a quantificação, posicionamento
genômico e a confirmação da expressão do transgene (LISAUSKAS et al., 2007),
possibilitando o estabelecendo de linhagens de interesse, eventualmente levando ao
nascimento de proles exclusivamente portadoras da modificação genética.
Neste contexto, a utilização de genes repórteres torna-se imprescindível no processo
de produção de animais transgênicos, por permitir a seleção das células que expressam a
inserção gênica.
Genes de resistência a antibióticos como neomicina, ampicilina e puromicina, como
exemplos, são geralmente usados como genes repórteres por permitirem a seleção celular em
cultivo (PARK, 2007). Com a adição de concentrações elevadas do antibiótico específico no
cultivo, espera-se que somente as células que receberam o transgene contendo o gene de
resistência ao antibiótico sejam capazes de manter a viabilidade durante diversas passagens.
O processo de introdução de DNA exógeno e seleção celular por antibióticos
demanda, além do tratamento com alta concentração de antibióticos, um período de cultivo
prolongado para a seleção. Tal procedimento pode ser prejudicial à capacidade da célula em
cultivo de completar a mitose, aumentando a freqüência de células apresentando condensação
da cromatina, e organização anormal do fuso mitótico (KATO et al., 1998; COLLAS et al.,
1992). Estas alterações dificultam o desenvolvimento de protocolos de sincronização do ciclo
celular utilizados na TNCS, causando alterações na ploidia e no posterior desenvolvimento
embrionário (CAMPBELL et al., 1996; BORDIGNON et al., 2003).
Alternativas à utilização de genes de resistência a antibióticos foram mais
recentemente desenvolvido. O uso de genes que codificam proteínas fluorescentes é uma
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alternativa que diminui o tempo das células em cultivo em comparação à utilização dos genes
de resistência a antibióticos. Marcadores fluorescentes podem ser utilizados em diversos
protocolos que visam o estudo dos processos iniciais de desenvolvimento embrionário, da
ativação genômica e reprogramação epigenética (HABERMANN et al., 2007). Quando
fusionados a genes codificantes de proteínas funcionais, servem para o estudo de sua
localização intracelular em células, tecidos e organismos vivos. Um exemplo da utilização de
genes reporteres é o modelo bovino para a monitoração quantitativa da reativação
transcricional do gene POU5F1 em embriões bovinos clonados (HABERMANN et al., 2007).
Genes codificadores para proteínas fluorescentes, como a GFP, ou então, eGFP
(enhanced Green Fluorescent Protein), para a Proteína Fluorescente Amarela (Yellow
Fluorescent Protein, YFP), a azul (Cyan Fluorescent Protein, CFP) e a Vermelha (Discosoma
Red Fluorecent Protein, DsRed), entre outras, são bastante utilizadas com este propósito. O
gene da eGFP, por exemplo é utilizado comumente em estudos que objetivam analisar padrão
de expressão gênica em um organismo, seja este célula, embrião ou animal (CHALFIE et al.,
1994; FUNAHASHI et al., 2001; BORDIGNON et al., 2003; BHUIYAN et al., 2004;
HOFMANN et al., 2004). A GFP tem sido amplamente utilizada como um excelente
marcador de seleção para embriões clonados modificados geneticamente por oferecer a
vantagem da confirmação visual simples da expressão gênica, através da excitação de luz no
comprimento de onda de 470nm, sem o comprometimento da viabilidade embrionária (ROH
et al., 2000; KOO et al., 2001; LAI et al., 2002; HYUN et al.,2003).
Com a escolha das células doadoras de núcleo apropriadas, características como o
sexo ou mesmo a genética animal podem ser pré-determinadas. Deste modo, as células
doadoras podem ser manipuladas em cultivo para o controle da expressão de um gene
específico e/ou deletar a função de um gene em particular. As células selecionadas podem ser
expandidas e estocadas para aplicações posteriores.
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3.4 Produção de animais transgênicos por TNCS

Apesar dos muitos avanços técnicos, a TN ainda apresenta baixa eficiência. Os
resultados de obtenção de gestações a termo a partir de embriões reconstituídos com células
somáticas são, em geral, próximos a 5%. Além disso, ocorrem com alta frequencia alterações
na formação da placenta que resultam em altas taxas de morte embrionária e fetal, abortos ou
animais portadores de dificuldades de adaptação à vida pós-natal (CIBELLI et al., 1998;
HILL et al.,1999; WELLS et al., 1999; KUES AND NIEMANN, 2004). Demonstrou-se em
uma série de estudos que a adequada seleção da célula doadora de núcleo pode garantir que a
totalidade dos animais nascidos será transgênica, como discutido anteriormente. Progênies de
15 espécies animais (OBACK e WELLS, 2007); já foram obtidas com a TN de células
adultas, fetais ou embrionárias, como por exemplo ovinos (CAMPBELL et al., 1996), bovinos
(KATO et al., 1998), camundongos (WAKAYAMA et al., 1998), caprinos (BAGUISI et al.,
1999), suínos (POLEJAVA et al., 2000), gatos (SHIN et al., 2002), coelhos (CHESNE et al.,
2002); ratos (ZHOU et al., 2003), eqüinos (GALLI et al., 2003), cervídeos (BURKE, 2005),
cães (LEE et al., 2005) e furões (LI et al., 2006), garantindo a eficácia da produção animal.
Ovinos portadores do gene codificante para o fator IX de coagulação humano foram os
primeiros animais a serem produzidos pela TN (SCHNIEKE et al., 1997). Logo em seguida,
bovinos portadores de um gene repórter de resistência a antibiótico foram produzidos com
sucesso (CIBELLI et al., 1998). Desde então, a transferência de núcleo vem sendo a técnica
mais utilizada para a produção de bovinos transgênicos (HOUDEBINE, 2000).
Uma das aplicações mais almejadas da tecnologia de transferência de genes é a
produção de animais biorreatores. No começo da década de 80, proteínas humanas
começaram a ser produzidas em bactérias recombinantes (HOUDEBINE, 2005). Tal
metodologia, porém, é limitada por não permitir modificações pós-traducionais adequadas
para a produção de certas proteínas.
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A produção de proteínas recombinantes em células mamíferas, por sua vez, promove
um adequado enovelamento de proteína, assim como as adequadas e modificações póstraducionais, incluindo glicosilações (MAKRIDES, 1999).
Ainda na década de 80, percebeu-se que o leite seria um dos melhores sistemas
animais para a produção de proteínas em escala industrial a um custo relativamente baixo.
Simons et al. (1987) obtiveram sucesso na produção de proteína ativadora de plasminogênio
tecidual (tissue plasminogen activator – TPA) humana ativa e B-lactoglobulina ovina no leite
de camundongos.
A evolução foi grande desde então. Hoje há diversos animais de produção biorreatores
nascidos, e muitos deles foram produzidos por TN. Ovelhas e suínos cujos genes da alfa-1-3galactosiltransferase (responsável pela rejeição aguda a transplantes) e da proteína priônica
PrP, responsável pela doença da “vaca louca” ou encefalite espongiforme, foram removidos
do genoma (DENNING et al., 2001), ovelhas expressando o fator IX de coagulação
(SCHIENEKE et al., 1998), suínos com a remoção do gene da rejeição aguda, visando à
utilização de órgãos para xenotransplantes, (DAI et al., 2002), bovinos expressando o
hormônio de crescimento humano (SALAMONE et al., 2006), bovinos expressando altos
níveis de β e κ-caseína no leite visando o melhor rendimento na produção de queijo
(BROPHY et al., 2003), suínos expressando elevados níveis de ômega-3 na carne (LAI et al.,
2006), entre outros. Todos estes exemplos foram produzidos através da TN utilizando células
geneticamente modificadas por transfecção plasmideal. Uma vez que experimentos mais
atuais com a transdução celular com vetores lentivirais estão resultando em uma eficiência
maior, o tempo necessário para a seleção da célula de interesse pode ser reduzido, como
descrito em experimentos com caprinos (GOLDING et al., 2006) e em bovinos (HOFMANN
et al., 2004).
De benefício incontestável à humanidade, a produção de proteínas terapêuticas de
animais biorreatores é bem estabelecida e os primeiros produtos já estão na fase final de
aprovação e prestes a ganhar o mercado (HUNTER, 2005). Uma grande variedade de
proteínas humanas, totalizando um número aproximado de 100, tem sido expressa no leite de
diversas espécies animais, como bovinos, caprinos, ovinos, suínos e coelhos transgênicos. A
antitrombina III humana, produzida em cabras, já foi testada e aprovada como medicamento
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em agosto de 2006 pela Agência Européia de Medicamentos (European Medicines Agency,
EMEA). Outros exemplos de importantes proteínas recombinantes sendo produzidas são:
fator de crescimento semelhante à insulina 1 em coelhos, a anti-tripsina 1 em ovelhas, , αlactalbumina em vacas, a proteína-C em porcas, o inibidor C1 recombinante em coelhos, entre
outras (RUDOLPH, 1999; NIEMANN e KUES, 2007).
Em conjunto esta revisão nos permite concluir que, aliada à transdução lentiviral, a
transferência nuclear de célula somática (TNCS) é uma ferramenta poderosa para a produção
de animais clonados geneticamente modificados. (UHM et al., 2000, 2007). Animais
geneticamente modificados possuem um papel imprescindível em diversos ramos da ciência e
da tecnologia. A convergência de biotecnologias como a transferência nuclear e a
transferência gênica já possibilita a inserção de modificações precisas no genoma de animais
de produção e sua prole, além de assegurar que toda a prole nascida será efetivamente
transgênica (MURAKAMI et al., 1999; UHM et al., 2000; LAI et al., 2002; HYUN et al.,
2003; HUNTER et al., 2005; KWON et al., 2006), provendo contribuições importantes para a
saúde e o bem-estar humano.

MATERIAL E MÉTODO
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4 MATERIAL E MÉTODO

4.1 Fluxograma das atividades

As etapas deste trabalho estão resumidas e esquematizadas na Figura 2, abaixo.

Figura 2: Fluxograma das atividades
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4.2 Obtenção das células transgênicas

Neste estudo foram utilizados fibroblastos fetais bovinos oriundos do cultivo de tecido
de um feto macho da raça Nelore com 55 dias de gestação. Os cultivos celulares foram
mantidos, por diversas passagens durante o experimento em meio “Dulbecco’s Modified
Eagle Medium” (DMEM, Gibco BRL) suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) e
antibióticos em estufas a 38,5ºC de temperatura, atmosfera de 5% de CO2 em ar e umidade
máxima. Quando necessário ou assim que as células entraram em confluência, a passagem
celular foi realizado pela administração de tripsina 0,25%.

O congelamento celular foi

realizado em meio DMEM suplementado com 20% SFB, 10% dimetilsulfóxido (DMSO,
Sigma) e antibióticos, na concentração de aproximadamente 1x106 células por ml, sendo 1 ml
por criotubo. Cada criotubo foi resfriado a uma taxa de -1oC/min em aparelho próprio (Cryo
1oC Freezing Container, Nalgene). Modificações específicas no cultivo celular, quando
presentes, foram indicadas no texto.
Após a obtenção, cultivo e congelação das células em criotubos, estes foram
transportados em cultivo ou congelados em nitrogênio líquido ao Laboratório de Genética e
Cardiologia Molecular (LGCM), localizado no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (INCOR/HCFMUSP), onde foram
executados os experimentos de transdução, sob orientação e em colaboração com os Profs.
Drs. Bryan Eric Strauss e José Eduardo Krieger.
Foi utilizado o sistema lentiviral para a transferência gênica nos fibroblastos. O
lentivírus utilizado apresenta, além da região codificadora da eGFP, um promotor para
ubiquitina, uma região HIV-flap e a região regulatória pós-transcricional do vírus de hepatite
da marmota (woodchuck hepatitis virus posttranscriptional regulatory element, WRE), além
das LTRs (long terminal repeat sequences). A figura 3 representa a porção do vetor viral que
é inserida no genoma-alvo. O lentivírus utilizado não apresenta regiões de replicação,
proporcionando a segurança necessária para sua manipulação.
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Figura 3: Diagrama do vetor lentiviral utilizado neste experimento. Extraído e modificado de
LOIS et al, 2002.

O protocolo utilizado para a transdução, resumidamente, teve início com o
descongelamento de fibroblastos fetais bovinos na segunda passagem em uma placa de
cultivo de 60mm. Após dois dias de cultivo ou assim que apresentaram confluência o cultivo
foi transferido para uma placa de cultivo de 96 poços. Foram realizadas neste trabalho
transduções em nove poços de cultivo. Deste modo, foi possível a realização da transdução
de três confluências celulares diferentes (50, 70 e 90%) e três concentrações virais diferentes
(1, 0,5 ou 0,25 partículas lentivirais por célula). 24 horas após o plaqueamento retirou-se o
meio de cultivo dos poços nos quais as células se apresentavam morfologicamente saudáveis e
adicionou-se novo meio, em quantidade reduzida, acrescido do lentivírus (concentração
estimada a partir da titulação viral, já anteriormente estabelecida no laboratório supracitado) e
8ug/ml de brometo de hexametadina (Polibreno, Sigma), um polímero catiônico usado para
aumentar a transdução por neutralizar a repulsão de cargas entre os vírus e as membranas
celulares. Após 2 a 4 horas de incubação foi acrescentado meio de cultivo sem vírus e após 24
horas, trocou-se o meio de cultivo. A partir de então, as células foram cultivadas até sua
seleção e/ou congelamento.
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4.3 Seleção das células por citometria de fluxo

As células foram transportadas de volta ao LMMD em cultivo e/ou congeladas. O
criotubo proveniente de um dos poços de cultivo foi descongelado e cultivado para os
experimentos seguintes. Ao entrarem em confluência o cultivo foi repicado e as células foram
submetidas à seleção (sorting) no citômetro de fluxo (FACSAria, BD).
Dois modos de seleção e separação por citometria de fluxo foram realizados. O
primeiro separou células positivas para a expressão da eGFP de células negativas. Este cultivo
de células positivas, portanto, contém células com inserções aleatórias do transgene. O
segundo, foi utilizada a técnica de clonagem celular por citometria de fluxo e células
expressando a eGFP foram separadas individualmente em placas de cultivo de 24 poços
preenchidas com meio DMEM suplementado com 20% de soro fetal bovino (SFB),
garantindo a produção de linhagens clonais e portanto, com um padrão de inserção. O meio de
cultivo foi trocado de duas a três vezes por semana para assegurar o suprimento das
necessidades celulares. A avaliação da eficiência da clonagem celular foi realizada no décimo
dia de cultivo.

4.4 Caracterização das populações celulares com inserções aleatórias ou clonais

Antes de serem utilizadas como células doadoras de núcleo para a TN, os fibroblastos
foram submetidos a testes moleculares e biológicos para avaliação da expressão da eGFP.
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4.5 Extração de DNA genômico

O DNA genômico de cultivos de fibroblastos foi extraído segundo protocolo de NaCL.
Resumidamente, o DNA foi incubado com uma solução de Proteinase K (0,53ug/ml, Gibco
BRL) e SDS 20% para a digestão de proteínas e lipídeos, por 3h a 55oC. O DNA foi lavado
com NaCl 5M para a peletização, separação e descarte da fase protéica. Foi precipitado com
etanol e eluído em água ultrapura. A quantidade do DNA extraído foi analisada no
biofotômetro (Eppendorf), assim como a qualidade, analisada pela razão das leituras a 260 e
280 nm (SAMBROOK e RUSSEL, 2001).

4.6 Microscopia de fluorescência

A expressão da eGFP em células e tecidos fetais foi analisada sob luz ultravioleta e
comprimento de onda de 500 a 515nm em microscópio Axioplan 2 (Carl Zeiss).

4.7 Reação da Polimerase em Cadeia (PCR)

Para detecção do DNA exógeno inserido no DNA genômico por PCR foi construído
um par de oligonucleotídeos iniciadores (primers) específicos para a amplificação de um
fragmento de 200pb do gene da eGFP (Figura 4). Em um volume total de 20µl, 60ng de DNA
foi incubado com 0,2mM de cada deoxi-nucleotídeo trifosfato (dNTP, Invitrogen), 3,5mM
MgCl2 (Invitrogen), 0,2μM de cada primer forward e reverse (F e R), 0,04U/ul da enzima Taq
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DNA Polimerase, (Invitrogen), H2O qsp. Foram cicladas em termociclador (Eppendorf,
Figura 5).

primer

Sequência

foward

5´ GCTACCCCGACCACATGA 3´

reverse

5´ GTGCCCCAGGATGTTGC 3´

Figura 4: Seqüência dos primers utilizados para a amplificação de uma região de 200pb do
gene eGFP

etapa

ToC

tempo

1

94oC

2 min

2

94oC

30 seg

3

60oC

45 seg

4

70oC

45 seg

5

72oC

1 min

Figura 5: Programa de PCR utilizado para a amplificação de uma região de 200pb do gene
eGFP. As etapas 2 a 4 foram submetidas a 35 ciclos

Os produtos das reações foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 1%
corados com brometo de etídeo (0,5µg/µl) por 20 minutos a 100V em tampão TBE e
posteriormente visualizados no aparelho Fuji Fla 3000G Laser Scanner (Fuji Film Co.). As
imagens foram analisadas e armazenadas através do programa Image Gauge (Fuji Film Co.).
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4.8 Reação da Polimerase em cadeia mediada por ligação (Ligation-mediated PCR, LMPCR)

O LM-PCR foi realizado em uma colônia transgênica obtida através da transferência
nuclear que teve como célula doadora de núcleo uma contendo inserção aleatória. A análise
da posição em que o transgene foi inserido for realizada para que fosse possível analisar e
antecipar possíveis efeitos deletérios no desenvolvimento embrionário ou fetal dos embriões
reconstruídos por TNCS a partir destas células. Esta colônia foi submetida aos experimentos
de reclonagem.
O procedimento consiste no isolamento, amplificação, clonagem e seqüenciamento de
partes do genoma que compreendem uma região específica do transgene (uma das duas LTRs)
e a seqüência de DNA genômica subjacente a ela. Estes procedimentos foram realizados no
Laboratório de Biotecnologia do Hemocentro de Ribeirão Preto, sob orientação e supervisão
da Prof. Dra. Elisa Maria de Sousa Russo Carbolante.
Para tanto, 2 µg de DNA genômico foram digeridos com as enzimas de restrição MseI
e Sac I a 37oC por 8 horas. A MseI é uma enzima que sabidamente corta freqüentemente o
DNA genômico. A Sac I é uma enzima de restrição utilizada para a otimização da técnica. O
DNA digerido foi ligado a uma seqüência adaptadora composta por dois oligonucleotídeos,
que por sua vez, se ligam às extremidades produzidas pela enzima MseI. Seguiu-se um nested
PCR (Figuras 6 a 8) para a amplificação de parte do DNA genômico e das LTRs do inserto
viral, ou seja, os produtos são compostos por seqüências lentivirais seguidas pela seqüência
genômica adjacente, permitindo a identificação da região de inserção.

Foi realizada a

clonagem destes amplicons em bactérias competentes utilizando o kit P-GEM-T Easy Vector
System (Promega) conforme especificações do fabricante. O seqüenciamento dos clones
bacterianos foi realizado em aparelho ABI 377 (Applied Biosystems).
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Genoma bovino

Genoma bovino

MseI
LTR

Genoma bovino
adaptador

Figura 6: Esquema representativo da integração do vetor lentiviral no genoma bovino. A
região amplificada pelo PCR nested é indicada pelas setas

primer

Sequência

PCR 1 - foward

5’ AGTGCTTCAAGTAGTGTGTGCC3’

PCR 1 - reverse

5’ GTAATACGACTCACTATAGGGC 3’

PCR 2 - foward

5 ’ GTCTGTTGTGTGACTCTGGTAAC 3’

PCR 2 - reverse

5’ AGGGCTCCGCTTAAGGGAC 3’

Figura 7: Seqüência dos primers utilizados para a amplificação da região lentiviral adjacente
ao genoma bovino.
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etapa

ToC

tempo

1

95oC

2 min

2

95oC

25 seg

3

55oC

30 seg

4

72oC

35 seg

5

72oC

5 min

Figura 8: Programa de PCR utilizado para a amplificação da região lentiviral adjacente ao
genoma bovino. As etapas 2 a 4 foram submetidas a 35 ciclos

Desta colônia celular, foram analisados 36 possíveis locais de inserção do genoma, ou
seja, 36 colônias provenientes da clonagem bacteriana, em triplicata nos dois sentidos da fita
de DNA.
As seqüências encontradas foram analisadas pelo software Chromas (Technelysium
Pty Ltd) e comparadas concomitantemente ao genoma bovino e à seqüência específica
lentiviral pelo programa BLAST (ALTSCHUL et al., 1990). Seqüências que apresentaram a
parte lentiviral e a parte do genoma bovino foram analisadas quanto à posição cromossomal
do transgene.

4.9 Produção de animais transgênicos através da transferência nuclear

Foram realizadas rotinas de transferência nuclear que tiveram como objetivo principal
a análise da competência de desenvolvimento embrionário de embriões reconstruídos com
fibroblastos fetais transgênicos em diferentes condições e seu potencial de estabelecimento de
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gestações. Nestes experimentos foram analisadas as taxas de fusão, clivagem, número de
blastocistos produzidos no 7o dia de cultivo in vitro e taxa de prenhez aos 30 dias de gestação
dos embriões reconstruídos por TN.

4.9.1 Preparo das células doadoras de núcleo

Linhagens celulares de fibroblastos transgênicos clonais ou com inserção aleatória em
diversas passagens foram utilizadas como fonte doadora de núcleos. As células foram
submetidos à privação de soro (DMEM + 0,5% de SFB) por 48h antes de cada procedimento
de reconstrução oocitária ou repicados para o experimento seguinte.
Especificamente, nos experimentos de reclonagem da célula doadora de núcleo, foram
utilizados como doadores de núcleo fibroblastos fetais provenientes de dois fetos bovinos,
sendo um não transgênico e não clone, cujo cultivo foi submetido à transdução lentiviral e
posterior seleção antes da transferência nuclear (população celular aleatória), e outro clone
transgênico, e portanto, já submetido a uma reprogramação nuclear (população celular
clonal).

4.9.2 Maturação in vitro (MIV)

Oócitos foram recuperados pela aspiração manual de folículos de ovários provenientes
de abatedouros e selecionados quanto à sua qualidade morfológica. Os complexos cumulusoócito (COC) selecionados foram maturados in vitro em meio de cultivo TCM199 com sais
de Earles, glutamina e NaHCO3, suplementado com 10% de SFB, piruvato (22µg/ml),
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gentamicina (50µg/ml), hormônio folículo estimulante (FSH, 0,5µg/ml) e hormônio
luteinizante (LH, 50µg/ml) em gotas de 90µl de meio de maturação cobertas com óleo
mineral

4.9.3 Enucleação e reconstrução oocitária

Após 18 horas de MIV, COCs tiveram suas células do cúmulos retiradas utilizando
sucessivas pipetagens em uma solução de hialuronidase 0,2% (m/v) em solução de PBS e
então selecionados quanto à presença do primeiro corpúsculo polar. Oócitos selecionados
foram então submetidos à enucleação, que consiste na retirada da placa metafásica oocitária
através da aspiração por micromanipulação. Os oócitos foram corados com 10µg/mL de
bizbenzimida (Hoechst 33342, Sigma) em meio SOF (VAJTA et al., 1999) e o material
aspirado foi submetido à luz UV para confirmação da retirada do material genético. Os
procedimentos de micromanipulação foram realizados em SOF tamponado com HEPES
(HSOF; WELLS et al., 1999) suplementado com 10% de SFB e 7,5µg/mL de citocalasina B.
A reconstrução foi realizada inserindo fibroblastos dos diferentes grupos doadores de núcleo,
para o espaço perivitelínico do citoplasto receptor, sendo transferida somente uma célula por
citoplasto. Os complexos citoplasto-célula foram eletrofundidos em solução de 0,3 M de
manitol, 0,1 mM MgSO4, 0,5 mM Hepes e 0,05% BSA, induzida por dois pulsos diretos de
2,25 kV/cm durante 45 μseg cada em eletrofusor Multiporator (Eppendorf). As taxas de fusão
foram determinadas 30 a 60 minutos após a eletrofusão pela análise da fusão da membrana
celular com a membrana do oócito, e portanto, não visualizando a célula no espaço
perivitelínico.
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4.9.4 Ativação dos oócitos reconstruídos

Oócitos reconstruídos foram quimicamente ativados 26 horas após o início da MIV,
utilizando 5μM de ionomicina (Sigma) por 5 minutos em TCM 199 tamponado com HEPES e
suplementado com BSA (1mg/ml), seguido de incubação em SOF suplementado com 2 mM
de 6-dimetilaminopurina (6DMAP, Sigma) por três horas.

4.9.5 Produção de embriões partenogenéticos

Um

grupo

de

oócitos

não

manipulados

e

maturados

por

26h

foram

partenogeneticamente ativados pelo mesmo procedimento descrito no item anterior em cada
procedimento de transferência nuclear. Tal procedimento constitui um grupo de controle
interno do procedimento de transferência nuclear, especificamente da etapa de ativação
química dos embriões reconstruídos.

4.9.6 Cultivo embrionário in vitro

Grupos de 15-25 embriões foram cultivados em microgotas de 90µL de SOF contendo
5mg/mL de BSA livre de ácidos graxos e 2,5% de SFB, em sistema de co-cultivo com células
da granulosa, cobertas por óleo mineral. O cultivo embrionário em todos os momentos foi
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realizado em estufas a 38,5ºC de temperatura, atmosfera de 5% de CO2, em ar e umidade
máxima. Aos 3 dias de cultivo foram avaliados quanto à clivagem e aos sete dias quanto ao
desenvolvimento a blastocisto.

4.10 Transferência de embriões

Embriões em estágio de blastocisto no sétimo dia de cultivo foram envasados em meio
HSOF em palhetas de 0,25ml. Foram inovulados em fêmeas bovinas sete dias após a
manifestação de cio induzido por injeção de 150µg de um análogo de prostaglandina F2α (Dcloprostenol, Preloban, Intervet).

4.11 Diagnóstico de gestação

Trinta dias pós-estro, o diagnóstico de gestação foi realizado por exame ultrasonográfico por via transretal com aparelho Aloka SSD-900 (Aloka Co., Tóquio, Japão)
equipado com transdutor linear de 5MHz. Receptoras com diagnóstico positivo foram
abatidas entre o 30º e 90º dia de gestação.
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4.12 Confirmação da presença do transgene nos produtos de gestação

Foi realizado o cultivo de fibroblastos fetais de cada um dos fetos obtidos neste
estudo. Os cultivos celulares foram utilizados para a extração do DNA genômico e para a
armazenagem de células para experimentos futuros.
Os fibroblastos fetais foram analisados quanto à expressão da eGFP através de
microscopia de fluorescência e PCR, procedimentos descritos anteriormente, além da
visualização pelo aparelho GFsP-5 (BLS Ltd), gentilmente cedido pela Professora Associada
Mariz Vainzof, Centro de Estudos do Genoma Humano, Laboratório de Proteínas Musculares
e Histopatologia Comparada, IB - USP, SP , que permite a análise macroscópica da
fluorescência, apesar de não ser apropriado para o registro de imagens.

RESULTADOS
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5 RESULTADOS

5.1 Produção das células transgênicas

Fibroblastos fetais bovinos transgênicos foram produzidos com sucesso a partir da
metodologia de transdução descrita na seção material e métodos (figura 9). Após a
transdução, sete poços permaneceram viáveis e apresentaram possibilidade da continuação do
cultivo. As células se apresentaram saudáveis e capazes de serem mantidas em cultivo por
longo tempo. A fluorescência foi analisada por citometria de fluxo, e a positividade relativa
variou entre 2,95% e 9,54%, apresentando média de 6,81% (Quadro 1). Os poços não viáveis
não foram utilizados no cálculo das médias pois não podem ser considerados com nula
positividade.

50%
70%
90%
média

1:1
x
9,54
x
9,54

1:0,5
7,31
7,04
8,99
7,78

1:0,25
4,79
3,92
2,95
3,89

média
6,05
6,83
5,97
6,81

Quadro 1: Porcentual de fluorescência analisada por citometria de fluxo de cultivos celulares
submetidos a confluências celulares (porcentagem de confluência) e concentrações
virais (partículas virais/células) diferentes.

Quando comparados os resultados entre as confluências celulares independentemente
da concentração viral, infere-se que não houve efeito na positividade de fluorescência celular.
Quando comparados os resultados entre as diferentes concentrações virais, infere-se que o
grupo que recebeu menor quantidade de partículas virais apresentou menor número de células
positivas comparado aos dois outros grupos.
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Os sete cultivos celulares foram posteriormente submetidos ao procedimento de
separação quanto à intensidade de fluorescência mediante citometria de fluxo resultando em
linhagens expressando a GFP em praticamente 100% das células de maneira estável.

Figura 9: Fibroblastos fetais bovinos expressando o gene da GFP. (A) Imagem referente à
fluorescência verde produzida pela GFP. (B) Imagem referente à coloração com
Hoescht 33342 para a identificação dos núcleos celulares. Aumento 40x

5.2 Clonagem celular por citometria de fluxo

Fibroblastos fetais bovinos foram selecionados quanto à expressão da GFP através do
mecanismo de separação celular por citometria de fluxo (Figuras 10 e 11).
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Figura 10: Imagem referente ao procedimento de identificação da população transgênica e
análise da porcentagem de fluorescência por citometria de fluxo. (A) Células foram
separadas de debris através da análise do tamanho (FSC-H) e complexidade (SSCH). (B) As células também foram analisadas quanto à fluorescência. Células
fluorescentes (P3) foram recapturadas e plaqueadas

Figura 11: Imagem referente à produção de colônias celulares após separação por citometria de
fluxo. (A) colônia em cultivo aderida em placa de 24 poços sob luz branca. 40x. (B)
e (C) uma colônia após tripsinização no cultivo sob luz branca e sob luz ultravioleta, respectivamente. 40x
A clonagem celular de fibroblastos não transgênicos resultou em uma eficiência média
de 18,98%, apresentando uma média de 4,5 colônias aderidas em placas de 24 poços após 10
dias de cultivo in vitro, não diferindo (P>0,05) dos fibroblastos transgênicos, que
apresentaram uma eficiência de 17,5%, e média de 4,2 colônias aderidas nas placas de 24
poços. As células formadoras das colônias foram plaqueadas por citometria, inicialmente, em
placas de cultivo de 24 poços. A manutenção destes cultivos, porém, não foi eficiente e por
vezes não foi possível de concluir as etapas do cultivo até o congelamento. As colônias
tornaram-se senescentes (Figura 12) à medida que as passagens celulares foram realizadas,
apresentando replicação lenta a nula. De centenas de células plaqueadas, 15 resistiram à
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primeira passagem celular após o sorting. Destas, somente sete chegaram ao congelamento e
somente quatro suportaram o descongelamento e continuação do cultivo.

Figura 12: Imagem referente a um cultivo clonal apresentando sinais de senescência. Notar o
aspecto “espraiado” das células. 40x

Cultivos clonais transgênicos também foram obtidos pelo cultivo dos fetos produzidos
por transferência nuclear de fibroblastos com inserção aleatória. A eficiência deste
procedimento, por sua vez, dependeu da taxa de gestação obtida. 54 embriões reconstruídos
com células com inserção aleatória foram transferidos a vacas receptoras, e 3 (5,55%)
gestações foram estabelecidas. Como descrito no item 4.5.2, uma destas não apresentou a
modificação genética
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5.3 Confirmação da presença do inserto nas colônias: reação da polimerase em
cadeia

A imagem da figura 13 representa a amplificação do fragmento de 200pb do gene
eGFP inserido no genoma celular de cada colônia celular produzida.

Figura 13: A imagem representa a amplificação do fragmento de 200pb do gene eGFP
inserido no genoma celular. Foi utilizado peso molecular ФX (Invitrogen) para a
comparação com a banda amplificada das colônias transgênicas. O controle
negativo, como esperado, além da colônia obtida do feto 2 não apresentaram
amplificação

5.4 Identificação da posição de inserção do transgene no genoma celular: PCR
mediada por ligação (ligation-mediated PCR ou LM PCR)

Das 36 seqüências analisadas, 12 não apresentaram qualidade ou tamanho suficiente
para a comparação com o genoma bovino através do programa BLAST. Seqüências genômicas
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consideradas como sítio da inserção da construção foram aceitas somente quando
apresentaram seqüências lentivirais seguidas de seqüências do genoma bovino, evitando assim
inespecificidades e localizações falso-positivas. Somente três seqüências corresponderam a
este pré-requisito, e todas resultaram na identificação de uma mesma região de 249pb do
genoma.
Encontrou-se, portanto, que na colônia escolhida, o transgene foi inserido no
cromossomo 14, em cópia única, no gene similar à subunidade catalítica da proteína quinase
dependente de DNA, mas fora de qualquer região codificadora de RNAm.
Esta colônia, deste modo, foi escolhida para a reclonagem e produção de fetos bovinos
transgênicos por inferir-se que a posição do transgene não afetaria o desenvolvimento
posterior do animal.

5.5 Produção de animais transgênicos por transferência nuclear: análise da
viabilidade embrionária e da taxa de gestação.

De modo geral, 1364 oócitos foram reconstruídos (Figura 14). Após sete dias de
cultivo in vitro 145 (17,64%) embriões reconstruídos por transferência nuclear foram
avaliados quanto à morfologia (Figura 15). Embriões competentes no desenvolvimento a
blastocisto (n=101) foram transferidos individualmente ou em duplas a receptoras, resultando
em 9 prenhezes aos 30 dias de gestação, sendo que destas, 8 (88,9%)% apresentaram o
transgene estavelmente no genoma.
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Figura 14: Imagem referente a um oócito enucleado reconstruído e diversos fibroblastos fetais
expressando GFP na placa de micromanipulação. A seta indica a presença de um
fibroblasto transgênico dentro do oócito, antes da fusão

Figura 15: Embriões após sete dias de cultivo in vitro. (A) embriões partenogenéticos em luz
branca. (B) embriões partenogenéticos em luz ultra-violeta. (C) embriões clones
transgênicos em luz branca. (D) embriões clones transgênicos em luz ultra-violeta
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5.5.1

Produção de animais transgênicos utilizando como células doadoras de núcleo
fibroblastos fetais com diferentes períodos em cultivo

Diversas passagens celulares foram utilizadas nas rotinas de TNCS. Para a análise de
eventuais influências do período de cultivo, foi analisado um total de 416 embriões neste
experimento, sendo 206 (três réplicas) reconstruídos com células com menor tempo de cultivo
(entre 9ª e 10ª passagem) e 210 (três réplicas) reconstruídos com células com maior tempo de
cultivo (entre 18ª e 21ª passagem). Os resultados foram analisados por Qui-quadrado ao nível
de significância de 5%. Houve diferença (P<0,05) na taxa de fusão entre os grupos de baixas e
altas passagens (63,11% e 49,15%, respectivamente). Porém, não houve diferença (Figura 16)
no percentual de embriões clivados (67,69% e 69,90%) e na taxa de desenvolvimento a
blastocisto (14,62% e 14,56%). Não foi constatado, portanto, efeito deletério do número de
passagens no desenvolvimento embrionário quando comparados os grupos reconstruídos
neste experimento.

*

Figura 16: Gráfico representando as porcentagens de embriões fundidos dos grupos
reconstruídos com células doadoras de núcleo de altas e baixas passagens em
relação ao total de oócitos reconstruídos e as porcentagens de clivagem e
desenvolvimento a blastocisto em relação ao total de embriões fundidos
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5.5.2

Produção de animais transgênicos utilizando como células doadoras de núcleo:
reclonagem da célula doadora de núcleo

Foram reconstruídos 1213 embriões, sendo 884 (dez réplicas) reconstruídos com
células provenientes do cultivo celular com inserção aleatória e 329 (quatro réplicas)
reconstruídos com células provenientes de um cultivo celular clonal. Os resultados foram
analisados por Qui-quadrado ao nível de significância de 5%. Não houve diferença (P>0,05)
entre os grupos com relação ao percentual de embriões fundidos (62,22% e 57,25% nos
grupos com inserção aleatória e clonal) ou clivados (69,45% e 69,84% nos grupos com
inserção aleatória e clonal. Houve diferença (P<0,01) entre os grupos na taxa de
desenvolvimento a blastocisto (14,36% e 26,98% nos grupos com inserção aleatória e clonal,
Figura 17). Pode ser observada também grande diferença no estabelecimento de gestações em
relações aos grupos. 54 embriões reconstruídos com células com inserção aleatória foram
transferidos a vacas receptoras, e 3 (5,55%) gestações foram estabelecidas. Uma destas não
apresentou a modificação genética. Por outro lado, 39 embriões reconstruídos com células
clonais foram transferidos e estes resultaram no estabelecimento de 6 (15,38%) gestações,
todas portadoras da modificação genética.
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*

Figura 17: Gráfico representando as porcentagens de embriões fundidos dos grupos
reconstruídos com células com inserção aleatória do transgene ou clonais em
relação ao total de oócitos reconstruídos e as porcentagens de clivagem e
desenvolvimento a blastocisto em relação ao total de embriões fundidos

5.6 Confirmação da presença do inserto nos fetos:

A confirmação da presença do inserto nos fetos foi realizada através da amplificação
de um fragmento do gene eGFP por PCR e pela análise visual da expressão gênica da
eGFP.
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5.6.1

Reação da polimerase em cadeia

A confirmação da presença do transgene é apresentada através da eletroforese e
análise da reação de PCR para a amplificação de um fragmento do gene da eGFP a seguir
(Fig. 18)..

Fig 18: A imagem representa a amplificação do fragmento de 200pb do gene eGFP inserido
no genoma célula. Foi utilizado peso molecular ФX (Invitrogen) para a comparação
com a banda amplificada dos fetos transgênicos. O controle negativo, como
esperado, além do feto 2 não apresentaram amplificação

5.6.2

Análise da expressão da eGFP

A expressão da eGFP foi confirmada em fetos de 30 dias (n=3) de gestação expondo
tecidos fetais à microscopia de fluorescência (Figura 19), e expondo úteros gestantes de 60
(n=3) e 90dias (n=2) à verificação da fluorescência através do aparelho GFsP-5 (BLS Ltd,
Fig.20). Neste caso, imagens foram fotografadas através das lentes do aparelho de partes nas
quais o foco de luz alcançava.
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Figura 19: Imagens referentes aos fetos de 32 dias de gestação. (A) Imagem parcial do feto I e
de hemácias sob luz branca. (B) Imagem parcial do feto I e de hemácias sob luz
ultra-violeta, expressão da eGFP em células que não hemácias (C) Imagem parcial
do feto II sob luz branca. (D) Imagem parcial do feto II sob luz ultra-violeta,
coloração com Hoechst 33342 para a visualização dos núcleos celulares do feto II.
(E) Imagem parcial do feto II sob luz ultra-violeta, expressão da eGFP
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Figura 20: Análise da fluorescência da eGFP. A e B: útero gestante com exposição de parte
fetal (corioalantóide). Exposição à luz ultravioleta, comprimento de onda 500 a
515nm e luz branca, respectivamente. C e D: feto bovino com 60d de gestação
envolto em líquido e membrana amniótica. Exposição à luz ultravioleta,
comprimento de onda 500 a 515nm e luz branca, respectivamente

DISCUSSÃO
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6

DISCUSSÃO

Os resultados apresentados neste trabalho mostram que por meio da técnica de
transferência gênica pela transdução lentiviral e transferência nuclear foi possível a produção
de gestações bovinas transgênicas. Especificamente, foram estabelecidas oito gestações
transgênicas provenientes de rotinas de transferência nuclear que utilizaram células doadoras
de núcleo contendo o transgene em local conhecido ou não de seu genoma mantidas em
cultivo in vitro por em diversas passagens
Fibroblastos fetais bovinos tornaram-se transgênicos para o gene que codifica a
proteína eGFP após transdução por mecanismo lentiviral. A positividade da expressão da
proteína variou entre 2,95% e 9,54% nas células submetidas aos tratamentos utilizados neste
estudo. Poucos são os dados recentes na literatura sobre a transdução viral em células. Os
resultados são dependentes de diversos fatores, como concentração celular inicial plaqueada,
tipo celular, concentração viral adicionada ao cultivo, entre outros. Assim como nas
transfecções, portanto, a positividade de células expressando o transgene após a transdução é
variável (PICANÇO, 2006).
Duas formas de clonagem celular foram apresentadas neste estudo. A primeira
envolveu a técnica de citometria de fluxo e a segunda o cultivo de células de fetos produzidos
por transferência nuclear. Com ambas as técnicas foi possível selecionar células transgênicas
que produziram colônias celulares transgênicas com êxito. A manutenção do cultivo, contudo,
foi ineficiente quando utilizada a clonagem por citometria de fluxo, enquanto foi muito bem
sucedida quando células originadas dos fetos produzidos por TN foram utilizadas. De fato, o
prolongamento do cultivo necessário às colônias plaqueadas por citometria pode ser
prejudicial à propagação celular subseqüente. Instabilidade cromossômica, encurtamento de
telômeros, organização anormal do fuso mitótico, além de outras alterações cromossomais
que se acumulam durante os repiques são as principais características relacionadas com o
elevado tempo de cultivo e conseqüente diminuição da viabilidade celular em cultivo (BENN,
1976; GIRALDO et al., 2004; MASTROMONACO et al., 2006).
A literatura ainda destaca a importância da suplementação do cultivo em baixa
densidade celular, como por exemplo, os cultivos provenientes de células únicas deste estudo.
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Agentes como β-mercaptoetanol e cisteamina podem favorecer a proliferação de colônias
derivadas de uma única célula, provavelmente pela sua atividade antioxidante (INUI et al.,
1997; COOKE et al., 2008). Uma vez que este estudo não objetivou a otimização da
clonagem celular, a proliferação das colônias pode ter sofrido pela falta de suplementação.
Ao total, 1364 oócitos foram reconstruídos neste estudo, 145 (17,64%) blastocistos
foram produzidos e 101 foram transferidos a receptoras. Nove gestações foram diagnosticadas
30 dias após a TN, sendo uma gemelar. A produção de embriões e prenhezes transgênicas
obtidas neste estudo foi compatível com a descrita na literatura. O sucesso de
desenvolvimento a blastocisto é normalmente atingido por 7 a 30%, aproximadamente, dos
embriões reconstruídos por TN (ROH et al., 2000; CHO ET al., 2004; LEE et al., 2007). Já o
sucesso do estabelecimento de prenhezes pode variar de 6 a 48%, (ZAKHARTCHENKO et
al., 2001; ARAT et al., 2002; GONG et al., 2004; IGUMA et al., 2005). É importante ressaltar
que comparações entre resultados de produção transgênica precisam ser cautelosas, uma vez
que metodologias diferentes, com objetivos diferentes e em espécies animais diferentes, são
utilizadas em cada estudo.
Neste estudo, 9 dos 10 fetos apresentaram o transgene estavelmente incorporado ao
genoma. A gestação não transgênica foi derivada da TN que utilizou uma população de
células doadoras de núcleo com inserção aleatória no genoma. Uma possível impureza da
seleção por citometria e separação pela expressão do gene codificante para a proteína
fluorescente foi a causa mais provável desta gestação não portadora da modificação genética.
Apesar de pouco significativa em termos de quantidade, a contaminação do cultivo com
células não transgênicas é possível, assim como também é possível, e por vezes comum, a
falha de seleção de colônias transgênicas quando genes de resistência a antibióticos são
utilizados como genes repórteres.
Foi analisado o possível efeito do tempo de cultivo sobre a competência de
desenvolvimento a blastocistos de embriões produzidos por TNCS reconstruídos com células
transgênicas. Apesar de a transdução lentiviral proporcionar uma seleção mais rápida das
células, é possível que a diminuição do período de cultivo não seja suficiente para superar os
efeitos deletérios do cultivo in vitro. Neste experimento foram comparadas duas faixas
distintas de passagens celulares, porém a menor já tinha sido replicada nove vezes. Foi
encontrada uma menor taxa de fusão oócito-célula no grupo reconstruído com células de
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passagens mais tardias. Outros estudos contemporâneos seriam necessários para a avaliação
desta diferença. Segunda a literatura, a explicação se basearia na diminuição da viabilidade
celular devido ao longo período em cultivo, como já discutido acerca da viabilidade celular
das colônias celulares obtidas neste experimento. Entretanto, não foi observado efeito
deletério na competência de desenvolvimento embrionário do grupo reconstruído com
elevado período em cultivo em relação ao de menor período. Tal resultado concorda com as
observações feitas por Cho et al. (2004), que consideraram baixo período de cultivo entre 2 e
4 passagens e alto período 8 a 12, Kubota et al (2000), que consideraram 5 e entre 10-15
como baixos e alto período. Nesses estudos não foram encontradas diferenças na produção de
blastocisto entre os grupos experimentais. De fato, Kubota et al. (2000) relataram prenhezes
bem sucedidas quando transferidos às receptoras embriões reconstruídos por TN com células
com até 15 passagens. Por outro lado, Merigue, em 2007, conduziu experimentos de
transferência nuclear utilizando como células doadoras de núcleo fibroblastos adultos entre a
3ª e a 12ª passagens, considerando passagens tardias aquelas entre a 9ª e a 12ª, e encontrou
menor competência de desenvolvimento a blastocisto entre embriões reconstruídos com
células oriundas de cultivos de maior número de passagens. Tal fato está em concordância
com Roh et al., (2000) que obteve resultados semelhantes com células doadoras de núcleo
submetidas a poucas (8-16) ou muitas (17-32) passagens celulares. Há um consenso na
literatura quanto aos efeitos deletérios do prolongado tempo de cultivo na viabilidade celular.
Todavia, como discutido acima, o tempo de cultivo pode não ser prejudicial à reprogramação
nuclear destas células. É provável que outros fatores sejam responsáveis pela maior ou menor
competência de reprogramação nuclear e sustentação do desenvolvimento embrionário.
Segundo Poehland et al. (2007), a influência da linhagem celular por si só é maior do que a
influência do números de passagens. Os efeitos relacionados a ciclo celular, anomalias
cromossomais e diminuição da viabilidade são importantes mas podem não ser suficientes
para a discriminação de células adequadas à transferência nuclear. Os autores sugerem que
um maior entendimento sobre regulação epigenética no programa de expressão gênica poderá
trazer esclarecimentos importantes sobre o sucesso da reprogramação nuclear.
Outro fator importante em experimentos de transferência gênica é a utilização das
células doadoras de núcleo com inserções aleatórias e desconhecidas no genoma. Tal efeito,
como discutido a seguir, pode ter influenciado a competência de desenvolvimento a
blastocisto e estabelecimento da prenhez dos embriões reconstruídos no presente experimento.
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Dado que as técnicas mais comuns e as mais eficientes proporcionam uma inserção
aleatória (CLARK et al., 2000), o conhecimento da posição de inserção do transgene e fatores
que influenciam sua expressão, ou mesmo o contrário, que influenciam a expressão de genes
endógenos, é de grande utilidade para o sucesso da engenharia genética. Para tal, precisam ser
analisadas populações clonais de células doadoras.
Um segundo experimento, portanto, foi conduzido para avaliar o efeito da reclonagem
e caracterização posicional do transgene sobre o desenvolvimento embrionário e
estabelecimento de prenhezes. Células com inserções aleatórias, ou seja, desconhecidas
quanto ao número e posição de inserção no genoma, assim como células cultivadas a partir de
um dos primeiros fetos transgênicos produzidos neste estudo foram utilizadas na reconstrução
de embriões clones. Estas últimas, portanto, foram consideradas em procedimento de
“reclonagem”, por serem submetidas a uma nova reprogramação nuclear. Foi observado efeito
benéfico desta reclonagem nuclear no desenvolvimento a blastocisto dos embriões clonados
(26,98% de blastocistos produzidos no grupo clonal comparado a 14,36% do grupo com
inserção aleatória), assim como no estabelecimento de gestações (15,38% do grupo clonal e
5,55% do grupo com inserção aleatória) quando analisada a confirmação de prenhez em
relação ao número de balstocistos transferidos. Células obtidas do cultivo submetido à
reclonagem também foram estudadas quanto à localização cromossomal do transgene, para
que possíveis efeitos posicionais de inserção pudessem ser relacionados com a competência
de desenvolvimento embrionário ou fetal. Foi identificado que a população clonal possui uma
inserção única, no cromossomo 14, em região não-transcrita. Esta informação especula que a
inserção transgênica destas células não representa efeito deletério na formação e
desenvolvimento embrionário ou fetal, o que seria possível se a inserção estivesse localizada
em alguma região transcrita do genoma. Tal especulação, portanto, concorda com os
resultados obtidos neste experimento, uma vez que uma maior taxa de desenvolvimento a
blastocisto e um maior número de prenhezes por embrião transferido foram conseguidos com
a reclonagem deste cultivo celular.
Neste experimento discutem-se dois aspectos principais, que são o efeito da
reclonagem e o posicionamento do transgene. Também em Fujimura et al. (2007), e em
Kuroiwa et al. (2002), a reclonagem proporcionou uma maior taxa de blastocistos e um
número maior de prenhezes estabelecidas e proles nascidas. A reclonagem possibilita a
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utilização de cultivos com poucos ou nenhum repique, evitando o acúmulo de anormalidades
celulares descritas acima. Ademais, já tiveram seu núcleo reprogramado com sucesso uma
vez.
Paralelo a este possível efeito individual da célula, a seleção de células mediante
estudo do local de inserção do transgene, permite uma produção mais eficiente de animais
transgênicos, uma vez que possibilita evitar a transferência de embriões que portarão
modificações genéticas indesejadas como knock-outs acidentais de genes primordiais para o
desenvolvimento embrionário, fetal ou mesmo peri-natal. (YAMAUCHI et al., 2007).
Neste trabalho, embriões reconstruídos por TNCS a partir de células com maior ou
menor período de cultivo não apresentaram diferença na competência de desenvolvimento a
blastocisto; porém, quando utilizadas como células doadoras de núcleo fibroblastos
reclonados ou não, houve uma maior produção de blastocistos no grupo reconstruído com
células reclonadas. Tal efeito benéfico também pôde ser observado no estabelecimento de
prenhezes, dado bastante importante para a otimização da produção de animais de produção
transgênicos. Maiores estudos ainda são necessários para um melhor entendimento dos
processos limitantes das técnicas de transferência gênica e de transferência nuclear. A
combinação de ambas, porém, mostrou-se capaz do estabelecimento de prenhezes bovinas
transgênicas.
Experimentos futuros devem ser realizados para determinar com maior precisão qual
característica da célula reclonada permite uma maior produção de embriões e fetos
transgênicos. Um experimento bastante importante e esclarecedor será o estudo da posição de
inserção do transgene no genoma celular de cultivos clonais provenientes da separação por
citometria de fluxo ou pela recuperação de fetos clonados, que deverá ser relacionado com o
desenvolvimento embrionário, fetal e mesmo peri-natal de embriões reconstruídos por TNCS.
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CONCLUSÕES

O mecanismo lentiviral mostrou-se eficaz no estabelecimento de cultivos de
fibroblastos transgênicos, e estes se mantiveram viáveis por diversas passagens.
Aliada à transferência nuclear de células somáticas, a transdução lentiviral mostrou-se
capaz de manter um desenvolvimento embrionário viável e de estabelecer prenhezes bovinas.
Células com diferentes períodos de cultivo não diferiram quanto à competência de
desenvolvimento a blastocisto, enquanto células reclonadas são significativamente mais
eficientes na produção de blastocistos transgênicos produzidos por TNCS, assim como no
subsequente desenvolvimento gestacional.
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