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RESUMO 

 

 A criação de camundongos transgênicos representou um enorme avanço para a ciência. 
O sistema Cre-Lox, é um sistema de edição genética através da recombinação de DNA sítio-
específica. A enzima Cre recombinase reconhece sítios LoxP e é capaz de provocar uma 
deleção, inversão ou translocação do gene localizado entre dois sítios. O gene da enzima pode 
ser controlado por um promotor sítio-específico e tem ainda a possibilidade de ser induzível, 
permitindo assim um controle temporal e espacial do gene flanqueado. A droga utilizada para 
indução do sistema é o tamoxifeno, um modulador seletivo do receptor do estrogênio (MSRE). 
Os alvos moleculares selecionados para o presente estudo foram as proteínas p53, PTEN e 
BRCA1, que pertencem à grande família das proteínas supressoras de tumor (PSTs). Elas 
previnem a formação de tumores no organismo agindo de diversas formas: impedindo o 
crescimento e proliferação celular, na apoptose e no controle do reparo do DNA, entre outros. 
Além disso, as PSTs tem sido descritas como importantes moduladoras de funções do sistema 
imune. Sendo assim, o presente trabalho é de especial relevância para futuros projetos do 
Laboratório de Imunoregulação (iREG), que estuda, principalmente, mecanismos de regulação 
do sistema imune pela microbiota comensal. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi 
de estabelecer, manter e expandir colônias de animais transgênicos complexos com 2, 3 e até 4 
transgenes, através de cruzamentos estratégicos para obter animais suficientes para manutenção 
das colônias e formação de grupos experimentais. As linhagens parentais (K14CreERT, 
p53LoxP, PTENLoxP, BRCA1LoxP) foram recebidas pelo iREG como doação do National 

Institutes of Health dos Estados Unidos da América. Seguiu-se protocolos padrão de 
procedimentos de atenção a camundongos de experimentação no biotério setorial do MIP, assim 
como de extração de DNA genômico, e genotipagem descritos pelo The Jackson Laboratory 
para essas linhagens. As colônias de animais K14CreERT, p53LoxP, PTENLoxP e BRCA1 de 
genótipo individual foram cuidadas ao longo de dois anos. Para isso foi necessário genotipar 
cada um dos filhotes gerados pelos animais parentais dessas linhagens, separa-los segundo 
gênero e promover seu cruzamento de acordo a facilidade de procriação e espaço físico 
disponível no biotério, para novamente iniciar um ciclo seguinte de cruzamento, procriação e 
genotipagem dos filhotes. Dos 4 genótipos iniciais, foi possível identificar, manter e expandir 
3 colônias com sucesso (K14CreERT, p53LoxP, PTENLoxP) e ainda foi possível gerar novas 
colônias com genótipos em combinação (K14CreERT+/PTENLoxP+/+; 
K14CreERT+/PTENLoxP+/-; PTENLoxP+/-/p53LoxP+/-; K14CreERT+/p53LoxP+/-; 
K14CreERT+/PTENLoxP+/-/p53LoxP+/-). No entanto, o genótipo BRCA1 mostrou-se de difícil 
procriação pelo que não foi possível manter essa colônia. Também foi realizada uma tentativa 
de indução da ativação da Cre para deleção de PTEN (em animais PTENLoxP  +/-/K14CreERT 

+) usando tamoxifeno, na sua forma de uso clínico (citrato de tamoxifeno) e não na forma 4-H. 
No entanto, os resultados dessa indução de Cre não foram conclusivos. Em conclusão, as 
colônias obtidas mostram-se promissoras para a manutenção das mesmas e sua aplicação em 
futuros trabalhos do iREG, no entanto, foi também evidenciada a grande necessidade de 
melhora das condições de suporte institucional aos biotérios na nossa universidade. 
 
Palavras-chave: Cre-Lox. PSTs. Tamoxifeno.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

 The creation of transgenic mice represented a huge breakthrough for Science. The Cre-
Lox system is a genetic editing system based on site-specific DNA recombination. The Cre 
recombinase enzyme recognizes LoxP sites and is capable of promoting deletion, inversion or 
translocation of the gene located between two LoxP sites. The enzyme gene can be controlled 
by a site-specific promoter and has the possibility of being inducible; thus, allowing temporal 
and spatial control of the flanked gene. The drug used to induce the system is tamoxifen, a 
selective estrogen receptor modulator (SERM). The molecular targets selected for the present 
study were p53, PTEN and BRCA1 proteins, which belong to the large family of tumor 
suppressor proteins (TSPs). They prevent the formation of tumors in the host in various ways: 
promoting the prevention of cell growth and proliferation, in apoptosis outset, in the control of 
DNA repair among other mechanisms. In addition, TSPs have been described as important 
modulators of immune system functions. Therefore, the present study is of special relevance 
for future projects of the Laboratory of Immunoregulation (iREG), which focus its research on 
mechanisms of regulation of the immune system by commensal microbiota. Consequently, the 
objective of the present work was to establish, maintain and expand colonies of complex 
transgenic animals with 2, 3 and up to 4 transgenes, through strategic crossings to obtain 
sufficient animals for colony maintenance and formation of experimental groups. The parental 
lines (K14CreERT, p53LoxP, PTENLoxP, BRCA1LoxP) were received by the iREG as a 
donation from the National Institutes of Health of the United States of America. Standard 
protocols were followed for both, maintenance procedures for experimental mice in the MIP 
sectorial facility, as well as for genomic DNA extraction and genotyping described by The 
Jackson Laboratory for these strains. The colonies of single genotype K14CreERT, p53LoxP, 
PTENLoxP and BRCA1 were followed over two years. For this purpose, it was necessary to 
genotype each of the pups generated by parental animals of these strains, to separate them 
according to gender and promote their crossing according to the readiness of breeding and 
availability of physical space in the vivarium, to start again a next cycle of breeding and 
genotyping of the pups. Of the initial 4 initial genotypes, it was possible to successfully identify, 
maintain and expand 3 colonies (K14CreERT, p53LoxP, PTENLoxP) and from them, to 
generate new colonies with combined genotypes (K14CreERT+/PTENLoxP+/+; 
K14CreERT+/PTENLoxP+/-; PTENLoxP+/-/p53LoxP+/-; K14CreERT+/p53LoxP+/-; 
K14CreERT+/PTENLoxP+/-/p53LoxP+/-). However, the BRCA1 genotype was difficult to breed 
so it was not possible to maintain this colony. An attempt of PTEN deletion was also performed 
by inducing Cre activation (in PTENLoxP + / - / K14CreERT + animals) using tamoxifen as 
tamoxifen citrate (the clinical form of the drug available in pharmacies) rather than as 4-HT. 
However, the results of this Cre induction attempt were not clear. In conclusion, the colonies 
obtained are promising for their maintenance and their application in future research projects 
of the iREG, however, it was also evidenced the great necessity of institutional support to 
improve the work conditions to vivariums of our university. 
 
 
Keywords: Cre-Lox. TSPs. Tamoxifen. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Organismos transgênicos ou organismos geneticamente modificados são aqueles que 

passaram por alterações em seu material genético, ou seja, são produtos da tecnologia de DNA 

recombinante (MCHUGHEN; SMYTH, 2007). A tecnologia de DNA recombinante foi 

inventada a partir dos trabalhos de Herbert W. Boyer, Stanley N. Cohen e Paul Berg, e ela se 

resume à maneira pela qual o material genético de um organismo é artificialmente introduzido 

no genoma de outro organismo e então replicado e expresso por esse outro organismo (JONES, 

2015). 

Em meados da década de 1970 Rudolf Jaenisch criou o primeiro camundongo 

transgênico, permitindo avanços significativos nos estudos em epigenética (BROWNLEE, 

2004). A criação de camundongos transgênicos foi uma grande contribuinte para o 

desenvolvimento de pesquisas que visam analisar a função de diversos genes e patologias de 

origem genética. As técnicas de engenharia genética permitem fazer tanto adição quanto 

deleção de genes, o que proporcionou a elaboração de animais com introdução de mutações 

precisas em genes específicos. Ademais, com o aperfeiçoamento da tecnologia, já existem 

estratégias capazes de induzir mutações num tipo celular e/ou num tempo do desenvolvimento 

específicos. Assim, a metodologia da transgenia oferece uma ferramenta única e insubstituível 

para o estudo da biologia e do desenvolvimento de mamíferos (BABINET, 2000). Além disso, 

devido às semelhanças genéticas e patofisiológicas entre camundongos e seres humanos, o uso 

de camundongos geneticamente modificados como modelo têm sido peça-chave no estudo de 

diversas doenças humanas (KIM et al., 2018).  

 O uso de modelos animais na pesquisa permite avanços consideráveis no 

desenvolvimento da ciência e tecnologia. Para que seja possível fazer uso desses animais, é de 

fundamental importância que o grupo de pesquisa conte com um biotério bem estruturado, 

organizado e limpo, ou seja, avanços em estudos com animais demandam boas práticas de 

bioterismo. Este consiste no conjunto de técnicas adequadas para produção e manutenção de 

animais utilizados nas pesquisas científicas (OLIVEIRA, 2013).  

 Biotérios de amparo à pesquisa são ambientes criteriosamente controlados para garantir 

as condições ideais exigidas pela pesquisa e precisam seguir cuidadosamente as 

particularidades impostas por cada estudo, assim como condições que permitam o bem-estar do 
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animal (ANDRADE; PINTO; OLIVEIRA, 2002). A arquitetura básica de um biotério deve 

garantir barreiras sanitárias e de contenção para minimizar ou eliminar a ocorrência de 

contaminações, logo, a presença de uma sala de higienização e esterilização do material é parte 

essencial da estrutura de um biotério. Idealmente esta parte da estrutura é afastada da sala dos 

animais, já que os equipamentos presentes ali podem gerar elevados níveis de ruído, umidade 

e calor e assim causar distúrbios aos animais (MOLINARO et al., 2009).  

 Além disso, precisa-se de pessoal bem treinado para a manutenção do ambiente em si 

quanto para o cuidado da saúde dos animais de forma rotineira, o que também inclui a realização 

de testes de laboratório que sejam capazes de certificar a boa saúde da colônia ao longo do 

tempo. Dessa forma, contar com um biotério de qualidade, representa um grande desafio 

institucional, muito além apenas de contar com o espaço físico para ele. 

 

1.1 SISTEMA CRE-LOX 

 

O sistema Cre-Lox é uma ferramenta valiosa da biologia celular que tem sido utilizada 

para estudar uma grande variedade de questões, permitindo desvendar as funções de 

determinados genes e proteínas em organismos multicelulares complexos. Ele é um 

mecanismo de edição genética através da recombinação de DNA sítio-específica. O gene da 

recombinase Cre é controlado por um promotor sítio-específico, que assegura que a 

recombinase será expressa apenas naquele tecido ou tipo celular (ALBERTS et al., 2017).  

A enzima Cre recombinase reconhece sítios LoxP e é capaz de provocar uma deleção, 

inversão ou translocação do gene localizado entre dois sítios, sendo importante a orientação da 

sequência de DNA presente nos sítios LoxP para determinação de qual dessas funções a enzima 

vai desempenhar (figura 1). A Cre é uma tirosina recombinase sítio-específica que foi 

descoberta como produto do gene cre (do inglês cyclization recombinase) do bacteriófago P1, 

e seu sítio de reconhecimento, LoxP (do inglês locus of x-over, P1), é um fragmento de DNA 

que possui 34 pares de base (pb), consistindo em duas repetições palindrômicas invertidas de 

13 pb e uma sequência central de 8 pb (KIM et al., 2018; BABINET, 2000). 
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germinativa poderia atrapalhar o desenvolvimento e causar morte prematura do organismo 

(KIM et al., 2018; BABINET, 2000). Além disso, animais que não usam o sistema de expressão 

condicional da Cre, e são transgênicos nocaute para um gene de interesse, às vezes são viáveis, 

porém desenvolvem mecanismos compensatórios para viver com aquela alteração (EL-

BROLOSY; STAINIER, 2017), o que não ocorre com os animais transgênicos que usam 

expressão condicional, possuindo funcionamento fisiológico mais próximo ao normal do 

animal. 

 

Figura 2 – Representação esquemática do mecanismo de indução do sistema Cre-Lox por 
tamoxifeno. 

Fonte: Adaptado de Kim et al. (2018) 
 

A figura apresenta o mecanismo de indução por Tamoxifeno (Tam) da enzima Cre recombinase fundida à forma 
mutada do receptor de estrogênio (CreERT). (1) Após expressa, a CreERT permanece no citoplasma e, na ausência 
do Tam, interage com a proteína de choque térmico 90 (HSP90, do inglês heat shock protein 90). (2) A 
administração do Tam interrompe a interação da HSP90 com a CreERT. (3) A interação do Tam com o sítio ERT 
induz a translocação nuclear da Cre. (4) No núcleo, a CreERT reconhece os sítios LoxP e (5) promove deleção do 
gene Y no tecido X. (KIM et al., 2018)  

 

A droga utilizada para indução do sistema Cre-Lox, o tamoxifeno, é um modulador 

seletivo do receptor do estrogênio (MSRE), que é amplamente utilizada para tratamento do 

câncer de mama do tipo positivo para o receptor de estrogênio em homens e mulheres, assim 

como para prevenção deste tipo de câncer em mulheres que não foram diagnosticadas com a 

doença, mas encontram-se no grupo de risco (PATEL et al., 2017; TAMOXIFEN... 2019). 

Por ser um MSRE, o tamoxifeno pode bloquear ou ativar de forma seletiva a ação do 

estrogênio nos diferentes grupos celulares (PATEL et al., 2017). Por exemplo, ele age como 

antagonista do estrogênio em células mamárias, mas é agonista em células ósseas e hepáticas, 
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sendo, dessa forma, capaz de contribuir com a parada da perda óssea pós-menopausa e diminuir 

níveis elevados de colesterol (JORDAN, 2003). 

O corpo utiliza enzimas CYP2D6 para fazer a conversão do tamoxifeno para sua forma 

ativa, o 4-hidroxi-tamoxifeno (4-HT). Falhas no funcionamento da enzima devido fatores 

genéticos ou interação com fármacos bloqueadores das CYP2D6 interferem na metabolização 

do tamoxifeno (SQUIREWELL; QIN; DUFFEL, 2014). No sistema Cre-Lox induzível é a 

forma 4-HT que interage com a CreERT interrompendo a interação desta com a HSP90 e 

provocando sua translocação para o núcleo, onde a Cre recombinase realizará recombinação do 

gene flanqueado pelos sítios LoxP (PATEL et al., 2017).  

 

1.2 ALVOS DE INTERESSE 

 

Os alvos moleculares selecionados para estudo pertencem a grande família dos 

genes/proteínas supressoras de tumor (GSTs/PSTs). A mais conhecida função biológica destes 

genes/proteínas é compor o mecanismo genético de prevenção da formação de tumores no 

organismo. Desta forma, elas agem de variadas maneiras em diversas vias metabólicas, 

resultando no impedimento do crescimento e proliferação celular, no início da apoptose, no 

controle do reparo do DNA, entre outros. Logo, quando ocorre mutação em algum desses genes, 

ou alterações na estrutura dessas proteínas, um tumor pode se desenvolver (LEVINE; OREN, 

2009; MUÑOZ-FONTELA et al., 2016). À vista disso, as PSTs atuam como verdadeiros 

sensores de estresse e são ativadas através de múltiplos estímulos, incluindo: dano no DNA, 

fatores de crescimento assim como por heteroploidia e oncoproteínas. Além disso, também se 

descobriu que muitas das PSTs podem participar nos fenômenos de desenvolvimento, 

metabolismo e envelhecimento, assim como em respostas imunes, em especial inflamatórias 

(MUÑOZ-FONTELA et al., 2016). 

 

1.2.1 p53 

 

A proteína p53 (do inglês transformation related protein 53) é uma importante 

supressora tumoral. Mais de 50% dos tumores humanos decorrem de mutação ou deleção do 

gene p53. Essa PST configura-se como um fator de transcrição que tem papel fundamental na 

regulação das respostas celulares ao estresse e à danos no DNA, regulando a transcrição de um 
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conjunto de genes codificantes de proteínas moderadoras das funções endossômicas. As 

atividades transcricionais da p53 implicam que ela pode alterar simultaneamente a expressão 

de centenas de genes (figura 3), explicando assim como ela é capaz de exercer efeitos tão 

profundos no destino celular; sua ativação desencadeia uma gama de mecanismos, incluindo 

parada do ciclo celular, reparo no DNA e apoptose (LEVINE; OREN, 2009; FISCHER, 2017; 

CELLULAR... 2019).  

 

Figura 3 – Representação esquemática da atuação da proteína supressora de tumor 

p53. 

 
Fonte: Adaptado de Fischer (2017). 

 
A proteína p53 ativa diretamente genes-alvo que medeiam várias funções, como parada do ciclo celular, reparo do 
DNA, apoptose, metabolismo, autofagia, controle de tradução e mecanismos de feedback. (Fischer, 2017). As setas 
indicam interação estimuladora, e as linhas que terminam em “T”, indicam interação inibidora. 

 



24 

 

 

A p53 é regulada negativamente pela oncoproteína MDM2, existindo uma relação de 

retroalimentação (feedback) negativa. O gene da MDM2 é um alvo transcricional direto da p53, 

ou seja, essa proteína estimula a expressão MDM2, a qual, por sua vez, provoca degradação da 

p53. Dessa forma a MDM2 configura-se como uma das principais reguladoras dessa PST, 

inibindo a atividade da p53 de diversas maneiras, podendo ligar-se ao seu domínio 

transativacional para bloqueio de função ou marcando-a para ubiquitinação e consequente 

degradação no proteossoma, por exemplo. Assim, a constante ação dessa alça de 

retroalimentação em células não estressadas mantém a função da p53 em um estado basal baixo 

(LEVINE; OREN, 2009; CELLULAR... 2019). 

Danos ao DNA induzem a fosforilação da p53 por muitas quinases, incluindo ChK1 e 

ChK2, o que aumenta sua tetramerização, estabilidade e atividade, e ainda reduz sua interação 

com a MDM2. A fosforilação da p53 regula também a habilidade dessa proteína em induzir 

apoptose. Tumores humanos apresentam alta fosforilação da p53 por CAK, sendo relatada sua 

influência na função de supressão do crescimento, ligação ao DNA e ativação transcricional da 

p53. Além disso, a acetilação da p53 devido a danos no DNA desempenha um papel positivo 

no acúmulo da proteína e aumenta sua ligação ao DNA durante a resposta ao estresse 

(CELLULAR... 2019). 

Outra atuação da p53 já verificada foram as atividades bioquímicas não transcricionais, 

as quais também são bastante diversas e podem ser tanto citoplasmáticas quanto nucleares. Uma 

das atividades mais notáveis é a capacidade de interação citoplasmática da p53 com membros 

da família Bcl-2, de proteínas reguladoras da apoptose. A p53 faz regulação positiva da 

expressão de Bax (proteína pró-apoptótica pertencente à família Bcl-2) em resposta a danos ao 

DNA. A Bax então estimula a mitocôndria a liberar citocromo C (catalisador potente da 

apoptose). As proteases intracelulares chamadas de caspases são efetoras da apoptose, a caspase 

9 é ativada pela liberação do citocromo C da mitocôndria. Ativada, a caspase 9 provoca ativação 

de uma gama de outras caspases efetoras que executam o programa de morte celular, através a 

destruição seletiva de estruturas sub-celulares, organelas e do genoma (LEVINE; OREN, 2009; 

HANAHAN; WEINBERG, 2000). Dados experimentais de cultura celular indicam ainda que 

a inabilitação da p53 leva populações celulares a serem capazes de contornar o processo de 

senescência, processo esse responsável pela limitação da capacidade proliferativa de uma célula 

após sucessivas replicações. Assim permitindo a essas células a continuar multiplicando-se por 

mais algumas gerações (HANAHAN; WEINBERG, 2000). 
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Em processos tumorais a p53 sofre modificação pós transducional em múltiplos sítios. 

A característica que distingue a forma selvagem da p53 das formas mutantes associadas ao 

câncer é a presença de domínios de trans-ativação funcional que se ligam fortemente a 

sequências específicas de DNA na forma selvagem da proteína (LEVINE; OREN, 2009; 

CELLULAR... 2019). 

 

1.2.2 PTEN 

 

A proteína PTEN (do inglês phosphatase and tensin homolog), é uma das PSTs mais 

comumente perdidas em tumores humanos, e muitas outras doenças estão relacionadas à sua 

desregulação. A PTEN é uma fosfatase fosfolipídica que atua principalmente no controle da 

sobrevivência, crescimento e proliferação celular (LESLIE; DOWNES, 2004). 

A principal atuação da PTEN é de inativação da via de sinalização PI3K-AKT/PKB 

(fosfoinositídeo 3-quinase / proteína quinase B), a qual é uma importante via transmissora de 

sinais de sobrevivência anti-apoptóticos (figura 4). Essa via de sinalização caracteriza-se pela 

ativação regulada de enzimas PI3K de classe I, produzindo o segundo mensageiro 

PtdIns(3,4,5)P3 (fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato) através do precursor PtdIns(4,5)P2. A 

PtdIns(3,4,5)P3 medeia as sinalizações seguintes da via PI3K-AKT/PKB através de uma série 

de proteínas efetoras capazes de reconhecê-lo e seletivamente ligar-se a ele. A PTEN antagoniza 

a sinalização PI3K, ou seja, ela age desfosforilando o anel inositol das PtdIns(3,4,5)P3 na sua 

terceira posição (figura 5) (LESLIE; DOWNES, 2004; HANAHAN; WEINBERG, 2000; 

PHOSPHATIDYLINOSITOL... 2019).  
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Figura 4 – Representação esquemática dos eventos de sinalização envolvendo a 

AKT/PKB.

 
Fonte: Adaptado de Hemmings e Restuccia (2012). 

 
A figura apresenta os eventos de sinalização que ativam a AKT/PKB, assim como as diversas funções celulares 
reguladas por essa proteína. A PTEN apresenta-se como inibidora da via de sinalização PI3K-AKT/PKB 
(Hemmings; Restuccia, 2012). As setas indicam interação estimuladora; as linhas que terminam em “T”, indicam 
interação inibidora; as linhas pontilhadas indicam movimento das moléculas na célula e as linhas continuas relação 
de interação entre as moléculas. 
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Figura 5 – Detalhe da atuação da PTEN na via de sinalização PI3K-AKT/PKB. 

 
Fonte: Adaptado de Hemmings e Restuccia (2012). 

 
A proteína PTEN atua como inibidora da via de sinalização PI3K-AKT/PKB (fosfoinositídeo 3-quinase - proteína 
quinase B) através da desfosforilação do anel inositol das PtdIns(3,4,5)P3 (Hemmings; Restuccia, 2012). As setas 
indicam interação estimuladora; as linhas que terminam em “T”, indicam interação inibidora; as linhas pontilhadas 
indicam movimento das moléculas na célula e as linhas continuas relação de interação entre as moléculas 

 

A PTEN é composta por um domínio fosfatase N-terminal, um domínio C2 e uma cauda 

C-terminal, a qual possui um domínio regulador que contém três locais de fosforilação que 

podem regular sua estabilidade (DAS; DIXON; CHO, 2003). 

As funções celulares da PTEN são reguladas tanto pelo controle da expressão da enzima, 

quanto por mecanismos incluindo oxidação e controle baseado em fosforilação da cauda C-

terminal. Na maioria dos tipos tumorais humanos, é mais frequente a perda da expressão da 

PTEN que mutações na proteína. Com a perda da PTEN, o circuito de sinalização de 

sobrevivência PI3K-AKT/PKB dependente de PtdIns(3,4,5)P3 pode ser ativado, a desregulação 

desse sistema de sinalização aparenta ser uma característica quase universal de tumores 

humanos, e participa pelo menos em parte de quase todos os comportamentos celulares que 

caracterizam o fenótipo tumoral (LESLIE; DOWNES, 2004; HANAHAN; WEINBERG, 

2000). 

 

1.2.3 BRCA1 

BRCA1 (do inglês breast cancer 1) também é uma PST muito estudada, a qual atua 

através do controle do reparo do DNA, no controle dos pontos de checagem do ciclo celular, 

fazendo ubiquitinação de proteínas e da remodelação da cromatina, evitando assim o 
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  BRCA1 faz o reparo do DNA por recombinação homóloga em associação à RAD51, a 

qual é uma componente chave do mecanismo de reparo por recombinação homóloga. BRCA1 

e RAD51 migram para a região danificada quando ocorrem danos ao DNA, e, durante esse 

processo, BRCA1 sofre fosforilação. Células que estão entrando na fase S apresentam níveis 

aumentados da expressão de BRCA1 e RAD51, indicando que funcionam durante ou após a 

replicação do DNA. Ela também é capaz de fazer reparo por excisão de nucleotídeos, o que 

envolve dois diferentes mecanismos - reparo acoplado à transcrição, no qual a fita transcrita é 

preferencialmente reparada, e reparo genoma global, que não se mostra enviesado por fitas 

(NAROD; FOULKES, 2004). 

Em torno da quebra da dupla fita de DNA ocorre a remodelação da cromatina para 

facilitar o reparo do DNA. Esse processo conta com a presença de vários complexos 

multiméricos e a BRCA1 participa não apenas do BASC, mas também do complexo que contém 

as proteínas de remodelação da cromatina SW1 e SNF73. BRCA1 também pode funcionar 

como uma histona desacetilase, e assim interage com outras proteínas implicadas no 

remodelamento da cromatina, como a BACH1 (NAROD; FOULKES, 2004). BRCA1 participa 

de uma via responsável pela integridade do genoma e pela manutenção da estabilidade 

cromossômica. Células defeituosas para BRCA1 são mais sensíveis a agentes que possam 

provocar quebra na dupla fita de DNA, como irradiação ionizante, nessas células os reparos da 

dupla fita ocorrem por mecanismos propensos a erro, como junção final não homóloga, e erros 

podem levar a um rearranjo cromossomal. A instabilidade cromossomal resultante é uma 

característica crucial da carcinogênese (NAROD; FOULKES, 2004). 

Outra função da BRCA1 é de controle do ponto de checagem do ciclo celular. Sendo 

essencial para a ativação da ChK1 quinase que regula a parada G2/M induzida por danos ao 

DNA. BRCA1 controla a expressão, fosforilação e localização celular de proteínas efetoras 

cruciais na transição G2/M, estando, portanto, envolvida na regulação do início da mitose 

(YARDEN et al., 2002; NAROD; FOULKES, 2004). 

BRCA1 também tem função de ubiquitinação em resposta a estresse de replicação, 

processo este pelo qual proteínas são marcadas para degradação por proteossomas. Atua 

mediando a atividade ligase da ubiquitina E3, necessária para sua função supressora de tumor. 

Nestes processos a BRCA1 interage com a proteína BARD1, formando heterodímeros para 

ativar a função ubiquitina-ligase da BARD1 (NAROD; FOULKES, 2004; BREAST... 2019). 
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A regulação da transcrição da BRCA1 ocorre parcialmente pela metilação das ilhas CpG 

na extremidade 5' do gene, e a metilação alterada dessa região pode levar ao silenciamento 

genético. A metilação deste gene parece ser um evento frequente nos tumores de mama que não 

estão associados às mutações na BRCA1. Por outro lado, tumores de mama associados às 

mutações na BRCA1 raramente ocorrem na linha germinativa, mas frequentemente na somática 

(NAROD; FOULKES, 2004). 

 

1.3 DELEÇÃO DE GSTS USANDO O SISTEMA CRE-LOX E A SUA RELEVÂNCIA 

NO ESTUDO DA RELAÇÃO SISTEMA IMUNE-MICROBIOTA COMENSAL 

 

O processo de deleção sugerido pelo presente trabalho, utilizando-se da enzima Cre 

recombinase induzível por tamoxifeno para remoção dos genes supressores de tumor p53, 

PTEN e BRCA1 de células epiteliais basais citoqueratina 14 positivas (K14+), pode ser 

visualizado esquema representado na figura 7. A deleção será possível (individualmente para 

cada GST) uma vez que tenham sido obtidos os animais transgênicos contendo todos os 

elementos necessários e funcionais para tal objetivo: K14CreERT+GSTsLoxp.  
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Figura 7 – Representação esquemática da estratégia de deleção controlada e específica 
em células epiteliais basais dos GSTs em estudo usando o sistema Cre-Lox.

 
Fonte: Imagem elaborada por Patrícia Dillenburg Pilla e Carlos R. Zárate-Bladés (2014). 

 
A enzima Cre fundida ao ERT é expressa em células positivas para o promotor K14. Após expressa, a enzima 
interage com o 4-HT administrado e passa à sua forma ativada, a qual se transloca ao núcleo e reconhece os sítios 
LoxP flanqueando éxons específicos de cada uma das GSTs estudadas. A Cre provoca uma deleção das sequências 
flanqueadas, resultando numa perda de função das GSTs. 

 

O interesse do Laboratório de Imunoregulação (iREG), do qual a presente autora é 

integrante, no uso desse sistema, considera observações recentes, através das quais GSTs e suas 

proteínas codificadas, PSTs, podem influenciar respostas imunes, e assim controlar o 

desenvolvimento de tumores já não através das suas funções diretas nas células somáticas mas 

através de influenciar a função de imunovigilância do sistema imunológico (CUI; GUO, 2016). 

Além disso, algumas PSTs influenciam o funcionamento das células do sistema imunológico 

de maneira direta; por exemplo a p53 é capaz de atuar como um fator de transcrição em células 

do sistema imune influenciando na sua secreção de citocinas, que são as principais proteínas do 

sistema imune através das quais ele executa suas funções. Por sua vez, por exemplo, a produção 

induzida por p53 de interferon do tipo I (alfa e beta), pode estimular a produção da própria p53 

e com isso um processo de retroalimentação positiva que leva a indução de apoptose de células 

infectadas com patógenos intracelulares; e em concordância com isto, células deficientes de 
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p53 são mais permissivas a infecção viral pela ausência de apoptose dependente de p53 

(FERRARI et al., 2014).  

Por outro lado, células epiteliais são muito importantes para o funcionamento de 

diversos órgãos do corpo humano. Em geral epitélios protegem o organismo do meio externo e 

por isso se convertem em tecidos chave de relacionamento com os microrganismos e antígenos 

exógenos, sendo que eles medeiam a internalização de diversos desses antígenos para dentro 

do nosso corpo. Alguns desses antígenos são utilizados na educação de células do sistema 

imune localizadas no tecido conjuntivo embaixo desses epitélios, assim como uma parte desses 

antígenos é transportada para órgãos como a medula óssea que dá origem a uma importante 

parte de células do sistema imunológico (ARTIS, 2008). Tais antígenos são derivados da 

microbiota comensal que é o nome com que se conhecem os microrganismos (vírus, bactérias, 

fungos e parasitas) que vivem nas superfícies mucosas e pele do corpo (BÄCKHED et al., 

2015). 

Além disso, células epiteliais secretam sustâncias com função de controle direto de 

microrganismos, como as chamadas defensinas, capazes de neutralizar e eliminar diversos 

microrganismos (comensais e patogênicos); assim como também de secretar citocinas, que 

podem ajudar na ativação de células do sistema imune inato e adaptativo. Ainda, certos tipos 

de células epiteliais em órgãos linfáticos primários são chave para prover os sinais necessários 

para o desenvolvimento dos progenitores linfóides e mielóides, que subsequentemente darão 

origem a todas as células do sistema imune (ARTIS, 2008). 

Considerando toda a informação apresentada, fica clara a relevância do estudo do 

papel de PSTs presentes em células epiteliais e subsequentemente sua influência na regulação 

de diversas funções do sistema imune e por consequência na saúde do organismo. 

Mais especificamente, através do uso de sistema de expressão Cre-Lox em animais 

parentais sob o controle do promotor K14+, presente em células epiteliais basais (e portanto em 

diferentes órgãos), será possível obter filhotes transgênicos nos quais será induzida a expressão 

da enzima Cre recombinase e graças a ela a deleção única ou mesmo combinada, de p53, PTEN 

e BRCA1 no momento desejado da vida desses animais. Em outras palavras, será possível 

investigar a influência da ausência dessas PSTs em células K14+ de diversos órgãos dos 

animais, em diferentes fases da sua vida e as consequências dessa característica para o 

funcionamento do sistema imune desses animais. 
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1.4  OBJETIVOS 

 

1.4.1  Objetivo Geral 

 

O objetivo do presente trabalho é de estabelecer, expandir e manter colônias de animais 

transgênicos complexos com 2, 3 e até 4 transgenes, através de cruzamentos estratégicos para 

obter animais suficientes para manutenção da colônia e formação de grupos experimentais 

contendo suficiente número de animais para experimentação.  

 

1.4.2  Objetivos Específicos 

 

1. Padronização da genotipagem: padronizar todo o processo de genotipagem utilizado 

para identificação dos genótipos dos animais em estudo, estabelecendo procedimentos 

utilizados desde a extração, técnicas de PCR até leitura dos géis após eletroforese. 

2. Gestão de colônia:  criar estratégias de planejamento dos cruzamentos e manipulação 

da prole para alcançar a manutenção de uma colônia em um espaço limitado. 

3. Obtenção do genótipo desejado: obter animais transgênicos com o sistema Cre-Lox de 

forma a poder gerar animais nos quais sejam deletados os genes de interesse de forma 

controlada, tanto temporal como espacialmente. Para isto, serão geradas linhagens com 

2, 3 e até 4 transgenes por animal. 

4. Iniciar a padronização da utilização do citrato de tamoxifeno de uso clínico para indução 

da enzima Cre. 
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2  METODOLOGIA 

 

2.1 LINHAGENS DE ESTUDO 

 

As linhagens parentais foram recebidas em 2015 pelo iREG da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) como doação do National Institute of Health (NIH) dos Estados Unidos, 

segundo o acordo de transferência de material para organismos geneticamente modificados para 

instituições acadêmicas não comerciais entre a UFSC e os NIH-EUA, protocolo T-2015-2962. 

Todas elas estão no background C57BL/6J e foram mantidas no biotério setorial do 

Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia (MIP) da UFSC, onde receberam 

ração irradiada como alimentação e água filtrada e autoclavada, ambos ad libitum. O biotério 

tem categoria de Specific Pathogen Free (SPF) e sua estrutura é regulada respeitando o 

fotoperíodo de 12 horas de luz e 12 horas no escuro, além de possuir temperatura constante de 

~21 ºC, seguindo orientações do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA). O uso desses 

animais de experimentação conta com a aprovação do CEUA segundo o protocolo: 

4453230418. 

A partir dos camundongos recebidos inicialmente, foram montados cruzamentos na 

forma de haréms (até 3 animais por caixa) com animais selvagens e (quando possível) 

transgênicos visando manutenção e expansão de todas as linhagens.  

 

2.1.1  K14CreERT 

 

Os camundongos dessa linhagem possuem o gene para o sistema de recombinação pela 

enzima Cre, a qual é induzida por 4-HT, sob o controle do promotor K14 junto com uma forma 

mutada do domínio de ligação de estrogênio (ERT), seletivo para 4-HT, mas não para a forma 

fisiológica do estrogênio. 

  

2.1.2  p53LoxP 

 

Os camundongos dessa linhagem possuem o gene p53 flanqueado nos seus éxons 2 - 10 

pelos sítios LoxP de ligação à Cre-recombinase. 
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2.1.3  PTENLoxP 

 

Os camundongos dessa linhagem possuem o gene PTEN flanqueado no seu éxon 5 pelos 

sítios LoxP de ligação à Cre-recombinase. 

 

2.1.4  BRCA1LoxP 

 

Os camundongos dessa linhagem possuem o gene BRCA1 flanqueado no seu éxon 11 

pelos sítios LoxP de ligação à Cre-recombinase. 

 

2.2 MANEJO DA PROLE 

 

Assim que nasceram os filhotes o pai era removido de caixas com mais de uma fêmea 

e que tenha obtido uma prole extensa, a fim de evitar novas gestações tão rapidamente. 

Adicionou-se vitamina na água das fêmeas que estão amamentando, como feito rotineiramente 

nessa situação no biotério setorial do MIP. Os filhotes permaneceram com a mãe por cerca de 

3 semanas. Após este período foi feito o desmame e os filhotes separados em caixas distintas 

de acordo com o sexo.  

 

2.2.1 Marcação dos filhotes 

 

Foi feita a identificação dos animais uma vez que eram separados da mãe. A 

metodologia de marcação adotada no trabalho foi de cortes triangulares nas orelhas menores 

que 5 mm, seguindo a legenda: 

• Animal 1: corte na parte superior externa da orelha esquerda 

• Animal 2: corte na parte superior externa da orelha direita 

• Animal 3: corte na parte inferior externa da orelha esquerda 

• Animal 4: corte na parte inferior externa da orelha direita 

• Animal 5: corte na parte interna da orelha esquerda 

• Animal 6: corte na parte interna da orelha direita 
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Observação: o último animal da caixa foi identificado sem nenhuma marcação, por exemplo, 

quando a caixa possuía 6 animais (número máximo de animais por caixa) o animal 6 não tinha 

qualquer corte nas orelhas. 

 

2.3  PROCESSO DE GENOTIPAGEM 

 

2.3.1 Coleta de amostras para extração 

 

A coleta do material para isolamento do DNA foi feita conjuntamente com as 

marcações de identificação. O procedimento padrão utilizado foi o de coleta de amostras da 

cauda dos animais infantes, onde cortava-se um pedaço de, no máximo, 5 mm de 

comprimento.  A hemorragia era contida por pressão da área com gaze ou algodão. As amostras 

eram armazenadas em tubos eppendorf de 1,5 a 2 mL e levadas imediatamente para extração. 

Caso o animal fosse adulto no momento da coleta não se aconselha pegar amostras da cauda 

devido maturação do sistema vascular (aumento do calibre de vasos), nessa situação foi 

coletado material do topo da orelha. 

 

2.3.2  Isolamento do DNA 

 

Seguiu-se protocolo padrão de extração de DNA genômico para genotipagem: cada 

amostra foi incubada com 10 µL de Proteinase K a 0.2 mg/ml (Sigma-Aldrich) e 90 µL de 

tampão de lise (0,1 M Tris pH 8.0; 0,2 M NaCl; 5 mM EDTA; 0.4% SDS), durante a noite (12 

horas, no mínimo) a 55ºC. Posteriormente o DNA foi precipitado com isopropanol e 

centrifugado a 4°C, por fim ressuspenso em água ultrapura (MilliQ). 

 

2.3.3  Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

 

Para detecção dos genes de interesse foi usada a enzima Taq DNA Polimerase 

(Invitrogen). Os iniciadores (primers) e condições das reações de PCR usados para cada 

transgene estão detalhados na tabela 1. 
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Tabela 1 – Detalhamento das condições da PCR.  
Gene Fragmento (pb) Ta (°C) Iniciadores (primers) 

Cre ERT ~400 55 
PF AGG TGG ACC TGA TCA TGG AG 

PR ATA CCG GAG ATC ATG CAA GC 

PTEN 
Mut 328 

55 
PF CAA GCA CTC TGC GAA CTG AG 

WT 156 PR AAG TTT TTG AAG GCA AGA TGC 

BRCA1 
WT 450 

55 
PF CTG GGT AGT TTG TAA GCA TGC 

Mut 500 PR CAA TAA ACT GCT GGT CTC AGG 

p53 

Mut 270 

55 

Mut-F 
AGC TAG CCA CCA TGG CTT GAG TAA GTC 

TGC A 

WT 166 WT-F TTA CAC ATC CAG CCT CTG TGG 

 PR CTT GGA GAC ATA GCC ACA CTG 

Fonte: Elaborada pela autora (2019), informações sobre primers encontradas no Jackson Laboratory website. 
 

A tabela apresenta as condições de PCR usados para cada transgene e iniciadores (primers) utilizados na reação, 
assim como o tamanho do fragmento amplificado (pb) e a temperatura de anelamento (Ta) do primers utilizados 
nas reações. 

 

O preparo obedeceu às seguintes proporções para cada amostra: 5 µL do mix contendo 

a enzima Taq, 1 µL de Primer Forward, 1 µL de Primer Reverse, 2 µL de H2O miliQ e 1 µL de 

DNA da amostra (com exceção da amplificação do gene da p53, que possui dois Primers 

Forward - um mutante e um selvagem, logo era adicionado apenas 1 µL de H2O miliQ).  

As reações de PCR tiveram as mesmas especificações para os quatro transgenes, 

contando com 40 ciclos (repetições das etapas 2, 3 e 4). As temperaturas de cada etapa da reação 

estão indicadas na tabela 2. Além disso, a parte superior (tampa) do termociclador se manteve 

a 90ºC durante toda a reação. 
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Tabela 2 – Detalhamento das temperaturas na PCR.  
Etapa Tempo (min.) Temperatura (°C) 

1ª 1 94 

2ª 1 94 

3ª 1 55 

4ª 1 72 

5ª 15 10 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019. 
 

A tabela apresenta as temperaturas presentes nos ciclos da PCR, assim como as temperaturas presentes nas etapas 
inicial e final.  

 

2.3.4  Corrida eletroforética 

 

Para os genes p53, PTEN e K14 foram usados géis de agarose na concentração de 

1,5% para com o tampão TBE (Tris-base 89,15 mM, ácido bórico 88,95 mM e EDTA 2 mM 

pH 8.0), e a corrida durava 1 hora a 80 volts. Enquanto que para o gene BRCA1 foram feitos 

géis de agarose na concentração de 3,0% para com o tampão TBE, para uma corrida de 3 horas 

a 80 volts. As amostras de DNA amplificado eram misturadas com 2 µL de Load Dye 

(bromofenol azul 3,73 mM, xileno cianol 4,64 mM e sacarose 1,17 M) antes de serem postas 

nos poços. Para referência das bandas eram usados 5 a 10 µL de DNA Ladder (100 pares de 

base) em um dos poços. Os géis recebiam banho de Brometo de Etídio e então eram capturados 

na luz ultravioleta. 

 

2.3.5  Leitura de resultados 

 

a) Para o gene p53: a banda mutante possui 270 pares de base (pb) e a selvagem 166 

pb. Quando as duas estão presentes o animal é heterozigoto, se apenas a mutante 

aparecer, o animal é mutante homozigoto; e se apenas a selvagem aparecer, o animal 

é selvagem homozigoto.  

b) Para o gene PTEN: a banda mutante possui 328 pb e a selvagem 156 pb. Quando as 

duas estão presentes o animal é heterozigoto, se apenas a mutante aparecer, o animal 
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é mutante homozigoto; e se apenas a selvagem aparecer, o animal é selvagem 

homozigoto.  

c) Para o gene K14: a banda que indica que o animal é positivo para aquele transgene 

possui 400 pb, não sendo possível determinar apenas por eletroforese se o animal é 

homozigoto ou heterozigoto. 

d) Para o gene BRCA1: a banda mutante possui 500 pb e a selvagem 450 pb. Quando 

as duas estão presentes o animal é heterozigoto, se apenas a mutante aparecer, o 

animal é mutante homozigoto; e se apenas a selvagem aparecer, o animal é selvagem 

homozigoto. 

 

2.4  ADMINISTRAÇÃO DE TAMOXIFENO 

 

Com a finalidade de padronizar a ativação da enzima Cre recombinaze utilizando o 

tamoxifeno de uso clínico, que é financeiramente muito mais acessível, estabeleceu-se um 

grupo piloto. Foram tratados 6 animais com tamoxifeno, 5 machos e uma fêmea; todos 

heterozigotos para o gene PTENLoxP, sendo 4 deles positivos para K14CreERT. Como 

controle, foram utilizados dois machos que expressam PTEN flanqueada por sítios LoxP e não 

expressam o gene da Cre recombinase. 

O tamoxifeno foi administrado por gavagem durante 5 dias consecutivos na dose de 80 

mg.kg-1 por dia. Foi utilizado citrato de tamoxifeno disponível comercialmente em farmácias 

em cápsulas de 10 mg (+ 5,2 mg de excipientes). Duas dessas cápsulas eram então dissolvidas 

em água destilada (q.s.p. 1 mL), sendo administrados 100 µL dessa solução. 

 

2.4.1  Avaliação do fenótipo após tratamento com tamoxifeno 

 

Decorridos 15 dias do término da administração do tamoxifeno, iniciou-se o período de 

avaliação do fenótipo dos animais tratados. Nesta fase os animais transgênicos gerados foram 

acompanhados e avaliados nos seu estado de saúde de perto. Embora não foi observado durante 

nosso trabalho, nem são esperadas mudanças dramáticas no estado de saúde dos animais, caso 

elas acontecerem, a eutanásia deveria ser efetuada seguindo estritamente as recomendações do 

CEUA da nossa universidade e disponíveis e detalhadas no endereço 

(www.ceua.ufsc.br/material-de-apoio/).  
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Brevemente, sinais de estresse nos camundongos foram procurados 3 vezes por semana 

durante todo o tempo de vida dos animais incluindo: 1) a condição geral dos animais (peso, 

aparência física, sinais clínicos mensuráveis, comportamento espontâneo e em resposta a 

estimulo); 2) sinais e sintomas relacionados à pesquisa em câncer e toxicológica (alterações na 

aparência de pele, pelo, olhos, nariz, boca, cabeça, urina, fezes e locomoção); 3) outros sinais 

e sintomas (como por exemplo: sinais de dor, desidratação, edema, anorexia, diarreia, letargia, 

hipertermia, hipotermia e outros).  

No caso de se apresentarem tumores, deve ser aplicada a eutanásia quando a massa 

tumoral superar 10% do peso corporal e/ou chegar a 20 mm em qualquer direção (em 

camundongos adultos) ou quando o tumor apresenta ulceração, infecção ou necrose ou interfira 

com a alimentação e deambulação do animal. Da mesma forma, qualquer sinal de sofrimento 

(“distress”) do animal que não possa ser interpretado como momentâneo indicaria a necessidade 

de aplicar eutanásia no animal. 

Em todos os casos (diferentes idades e sexo) e principalmente no caso da continuidade 

dos animais até a vida idosa (a partir de 20 semanas), animais controle (parentais ou mesmo 

selvagens C57BL/6) da mesma idade foram usados como referência a fim de interpretar 

corretamente o estado de saúde dos animais transgênicos em estudo. Considerando que nessa 

fase da vida, alterações fisiológicas são esperadas.  

A eutanásia dos animais, quando necessária, foi feita por anestesia com quetamina e 

xilazina usando 100 mg/kg e 10 mg/kg, respectivamente, seguida de deslocamento da coluna 

cervical. 
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3  RESULTADOS 

 

3.1  MANUTENÇÃO DAS LINHAGENS INICIAIS 

 

Das linhagens recebidas, as colônias de animais K14CreERT (figura 8), PTENLoxP 

(figura 9) e p53LoxP (figura 10) de genótipo individual foram mantidas ao longo de dois anos. 

Chegando entre a terceira e quarta geração desde o início do trabalho. Para isso foi necessário 

genotipar cada um dos filhotes gerados por animais parentais dessas linhagens, separa-los 

segundo gênero e promover seu cruzamento de acordo a facilidade de procriação e espaço físico 

disponível no biotério, para novamente iniciar um ciclo seguinte de cruzamento, procriação e 

genotipagem dos filhotes.  

 
Figura 8 – Gel de agarose representativo da identificação da presença do gene K14CreERT na 

colônia.  

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019).  

 
A figura apresenta animais positivos para o genótipo. Da esquerda para direita: canaleta 1: DNA Ladder 100 pb; 
canaleta 2: controle positivo para o gene indicado (400 pb); canaleta 3: controle negativo para o gene indicado; 
canaleta 4: amostra positiva para o gene indicado (400 pb); canaleta 5: amostra negativa para o gene indicado. Gel 
de agarose 1,5% (80v; 1h). 

 

Figura 9 – Gel de agarose representativo da identificação da presença do gene PTENLoxP na 
colônia.  
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Fonte: Elaborada pela autora (2019). 
 

A figura apresenta animais homozigotos e heterozigotos para o genótipo. Da esquerda para direita: canaleta 1: 
DNA Ladder 100 pb; canaleta 2: controle negativo para o gene indicado (156 pb); canaletas 3, 5, 8, 11, 13 e 18: 
amostras heterozigotas para o gene indicado (328 e 156 pb); canaletas 4, 6, 7, 9, 12, 14, 15 e 19: amostras negativas 
para o gene indicado; canaletas 10, 16 e 17: amostras homozigotas para o gene indicado (328 pb); canaleta 20: 
controle positivo para o gene indicado em heterozigose (328 e 156 pb). Gel de agarose 1,5% (80v; 1h).  

 

Figura 10 – Gel de agarose representativo da identificação da presença do gene p53LoxP na 
colônia. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 
A figura apresenta animais heterozigotos para o genótipo. Da esquerda para direita: canaleta 1: DNA Ladder 100 
pb; canaleta 2: controle positivo para o gene indicado em heterozigose (270 e 166 pb); canaleta 3: controle negativo 
para o gene indicado (166 pb); canaletas 4, 8, 9 e 10: amostras heterozigotas para o gene indicado (270 e 166 pb); 
canaletas 5, 6, 7 e 11: amostras negativas para o gene indicado. Gel de agarose 1,5% (80v; 1h).  
 

 O genótipo BRCA1 mostrou-se de difícil procriação, motivo este que não possibilitou a 

manutenção dessa colônia. Lamentavelmente, como demonstrado na figura 11, apesar de ter 

sido tentado manter essa colônia de animais, não obtivemos animais transgênicos para esse gene 

e assim a colônia foi perdida. 
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Figura 11 – Gel de agarose representativo da reação de PCR para a detecção do gene 
BRCA1LoxP. 

  
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 
A figura apresenta animais negativos para o genótipo. Da esquerda para direita: canaleta 1: DNA Ladder 100 pb; 
canaleta 2: controle positivo para o gene indicado em heterozigose (500 e 450 pb); canaleta 3: controle negativo 
para o gene indicado (450 pb); canaletas 4, 5, 6, 7, 8 e 9: amostras negativas para o gene indicado. Gel de agarose 
3% (80v; 2h30min).  

 

 A relação da quantidade de animais para cada genótipo presentes atualmente no biotério 

encontra-se descrita na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Relação da quantidade de animais para cada genótipo no momento.  

Genótipo 
Número de animais por sexo 

Machos Fêmeas 

p53LoxP+/- 7 5 

PTEN+/- 5 6 

PTEN+/+ 0 1 

K14CreERT+ 10 6 

BRCA1+/-? 22* 16* 

p53LoxP+/-/PTEN+/- 2 1 

K14CreERT+/p53LoxP+/- 1 0 

K14CreERT+/PTEN+/- 1 4 

K14CreERT+/PTEN+/+ 0 2 

K14CreERT+/p53LoxP+/-/PTEN+/- 2 2 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 
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Os números marcados com asterisco (*), na tabela, se referem a animais das últimas gerações que ainda não foram 

genotipados para BRCA1LoxP, mas que apresentaram resultado negativo para os outros genes. Todos os valores 

indicados estão sujeitos a mudança com o passar do tempo. 

 

3.2  NOVOS GENÓTIPOS E MONTAGEM ESTRATÉGICA DE CASAIS 

 

Uma vez feita a genotipagem dos animais recebidos, e a expansão inicial dos mesmos, 

foram realizados cruzamentos sucessivos para iniciar a obtenção de genótipos combinados. 

Dessa forma, foi possível a obtenção, manutenção e expansão dos seguintes genótipos:  

1. K14CreERT+/PTENLoxP+/+  

2. K14CreERT+/PTENLoxP+/- 

3. PTENLoxP+/-/p53LoxP+/- 

4. K14CreERT+/p53LoxP+/- 

5. K14CreERT+/PTENLoxP+/-/p53LoxP+/- 

 

Esses 5 genótipos obtidos encontram-se atualmente disponíveis no biotério setorial do 

MIP.  

As seguintes representações esquemáticas (figuras 12-14) foram elaboradas para 

ilustrar todo o histórico de cruzamentos que possibilitou a obtenção dos animais com genes em 

conjunto até o momento. Além disso, as figuras também apresentam quais os próximos casais 

que deverão ser criados visando que sua prole (com os distintos genótipos desejados), sejam 

obtidos, de forma a obter os animais que representaram “o cruzamento ideal” pois esses casais 

poderão prover “diretamente” os genótipos desejados (incluindo transgênicos e controles), seja 

para experimentação quanto para continuação das linhagens no iREG. 
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3.3 CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA PÓS ADMINISTRAÇÃO DO TAMOXIFENO 

 

Todos os animais machos tratados com a droga citrato de tamoxifeno, seguindo 

protocolo descrito, apresentaram visível aumento de volume na região genital. Foi notada essa 

diferença entre machos PTENLoxP+/-/K14CreERT+ tratados (figura 15A) e machos 

PTENLoxP+/- não tratados (figura 15C). Animais PTENLoxP+/- também apresentaram o mesmo 

inchaço (figura 15B), sugerindo ser um efeito secundário a administração do fármaco e não 

uma consequência da deleção do gene PTEN. A fêmea tratada não apresentou qualquer 

diferença na sua anatomia externa. (não mostrado). 

 

Figura 15 – Animais após tratamento com tamoxifeno.  

     
  (A)                                           (B)                                         (C) 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 
 

Os animais tratados com o fármaco apresentam aumento de volume na região do escroto. (A) Animal PTENLoxP+/-

/K14CreERT+, 18 dias após o tratamento; (B) Animal PTENLoxP+/-, 20 dias após o tratamento; (C) Animal 
PTENLoxP+/- não tratado com a droga, possui a mesma idade que o animal da figura 15B. 
 

Experimentos de PCR para averiguar a efetiva excisão do gene de interesse, assim como 

monitoramento do fenótipo após tratamento com tamoxifeno serão feitos uma vez obtidos 

animais com os genótipos desejados para o estudo, para a validação do efetivo funcionamento 

deste modelo de experimentação animal.   
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4  DISCUSSÃO 

 

No presente trabalho visamos o estabelecimento, expansão, manutenção de colônias de 

animais transgênicos complexos com 2, 3 e até 4 transgenes, através de cruzamentos 

estratégicos para obter animais suficientes para manutenção das colônias e formação de grupos 

experimentais contendo suficiente número de animais para experimentação. Mais 

especificamente, nosso trabalho foi desenvolvido com animais transgênicos para o sistema Cre-

Lox, nos quais, em condições ideais, o iREG iria ser capaz de controlar em tempo e espaço a 

deleção de 3 principais GSTs (PTEN, P53, BRACA1) através da indução de Cre recombinase 

em células K14+, com o uso de 4-HT. As células K14+ são consideradas células progenitoras 

dos epitélios, principalmente intestinais. Sendo este tecido de fundamental importância na 

relação para o hospedeiro com a microbiota comensal, radica ali o interesse principal do 

laboratório na geração, expansão e manutenção de tais animais transgênicos, pois a linha de 

pesquisa principal do iREG é o estudo da regulação do sistema imune pela microbiota 

comensal. 

Em condições ideais de trabalho, este tipo de gerenciamento de colônias de 

camundongos transgênicos deveria ser realizada por pessoal qualificado e com experiência na 

área de manutenção de colônias complexas, como é o presente caso; pois além da geração das 

colônias transgênicas para os genes únicos, quer dizer nos quais seja possível deletar uma das 

GSTs, também poderiam ser estudados os camundongos transgênicos com a possibilidade de 

deleção de duas ou das três GSTs no mesmo animal. No entanto, não existe esse pessoal 

especializado para o desenvolvimento desse tipo de atividade específica dentro da UFSC. Pelo 

contrário, os biotérios setoriais são mantidos nas suas mais básicas necessidades (mencionando 

algumas: gerenciamento de alimentação e hidratação dos animais, troca de caixas, lavagem de 

caixas, limpeza das salas, etc), por esforços conjuntos de alunos e pesquisadores dos diferentes 

níveis: desde alunos de graduação, mestrandos, doutorandos, pós-doutores e docentes. Assim, 

o presente relato representa uma pequena parte de todo o esforço desenvolvido durante dois 

anos de execução do trabalho.  

A manutenção de uma colônia exige contínuo planejamento de cruzamentos, não apenas 

para obter um número seguro de animais garantindo a continuidade das linhagens, mas também 

para não acabar tendo que lidar com uma superpopulação. 
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A obtenção dos animais apresentando genes diferentes em conjunto no genótipo foi um 

passo de bastante importância para conseguir os animais ideais para montagem estratégica de 

casais descrita anteriormente, mas que demorou em acontecer de forma diferente com cada 

genótipo. 

 Estipular com exatidão quais animais se almeja ter, para desempenhar os devidos 

experimentos que respondem os objetivos da pesquisa, é um passo crucial na administração de 

colônias de camundongos transgênicos. Apesar de ter sido possível dar prosseguimento à 

maioria das linhagens e ainda ter obtido outras com conjuntos de genótipo, os primeiros casais 

montados (casais representados no topo das genealogias presentes nas figuras 13-15) não foram 

pensadas tendo o objetivo claro de chegar nos animais descritos como “cruzamentos ideais”, e 

isso foi responsável por um certo atraso no desenvolver do trabalho. Isso se deveu em parte pela 

adaptação do nosso laboratório ao próprio biotério e da mudança ou mesmo ausência de pessoal 

com interesse suficiente para desenvolver tarefas tão exigentes de trabalho. Da mesma forma, 

a genotipagem dos animais precisa ser estratégica, sabendo com antecedência quais genes 

precisam ser determinados, para quais animais, para que não se gaste tempo e reagentes 

desnecessariamente. Assim, o sistema de registro dos animais é de fundamental importância 

para este tipo de trabalho. Novamente, as limitações orçamentárias e técnicas exigiram a criação 

de um sistema de identificação individual dos animais independente de ear-tags, comumente 

usados para tais finalidades.  

Quando se deseja impedir totalmente a atuação de uma proteína, como é o 

pretendido para PTEN e BRCA1, é necessário que o animal no qual se pretende induzir uma 

deleção possua o gene de interesse flanqueado por sítios LoxP em homozigose. Estando em 

homozigose a enzima provoca clivagem das duas cópias, garantindo que a impossibilidade da 

expressão da proteína naquele tecido alvo. A heterozigose somente permite a deleção do GST 

desejado parcialmente, pois sua cópia selvagem não é reconhecida pela enzima Cre, já que o 

GST não se encontra flanqueado pelas áreas de reconhecimento da enzima. Já no caso da 

supressora tumoral p53, objetiva-se deletar apenas um fragmento de DNA (e não o gene 

inteiro), de forma que provoque má formação da proteína quando expressa, prejudicando sua 

atuação nas células do tecido alvo. Posto isso, não se faz necessária a homozigose, a 

heterozigose já é suficiente para analisar efeitos negativos no corpo do animal em estudo.  

O gene da enzima Cre recombinase também pode funcionar em heterozigose, mesmo 

sendo apenas uma cópia, ela já é suficiente para desempenhar sua função de deleção. Não é 
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essencial para este trabalho uma super-expressão da Cre, pois não é um sistema que demanda 

alta eficiência, sendo preferível neste caso a heterozigose. 

Com o intuito de testar tanto a droga de uso comercial (citrato de tamoxifeno), que 

apresenta uma grande diferença de preço com a versão purificada da mesma e disponível para 

uso em pesquisa (mas a um preço 20 vezes maior), quanto o procedimento de administração e 

seguimento dos animais induzidos para deleção de GSTs, foi realizado uma primeira tentativa 

de tratamento em 5 animais machos e uma fêmea. Assim, foram tratados incialmente com 

tamoxifeno animais heterozigotos para PTEN e que também possuíam ou não o transgene da 

enzima Cre recombinase. Observou-se um inchaço na região escrotal dos animais 

aproximadamente 19 dias após o fim do tratamento com a droga. Isso poderia ter indicado o 

desenvolvimento de um fenótipo característico pela perda do alelo mutante em resposta ao 

tratamento com tamoxifeno com deleção de PTEN, mesmo que em heterozigosidade. Embora 

unicamente a forma metodologicamente correta de afirmar se houve ou não ativação de CRE e 

consequente deleção de PTEN seria através da detecção molecular da deleção, essa 

possibilidade é praticamente inexistente devido a que o inchaço observado na região genital dos 

machos tratados seja apenas uma reação à droga administrada, pois animais PTENLoxP+/- que 

não possuíam o gene para a enzima Cre, também apresentaram o mesmo inchaço. 

A hipótese mais congruente a esse resultado é a de que esse inchaço se deve à interação 

do tamoxifeno com os receptores de estrogênio presentes na região genital dos machos. Muitos 

trabalhos já relataram a presença de receptores de estrogênio nos testículos, ductos eferentes, 

epidídimo, canal deferente, vesícula seminal e próstata, e a importante função do estrogênio 

como fator de transcrição nesses tecidos (LAZARI et al., 2009; DICKSON; CLARK, 1981; 

PATEL et al., 2017). O tamoxifeno, como dito anteriormente, é um MSRE, possuindo efeitos 

agonistas ou antagonistas ao receptor de estrogênio de acordo com o tecido, sendo que no 

testículo e no restante do trato reprodutivo é descrita uma potente ação agonista (PATEL et al., 

2017). A maioria dos estudos sugerem que o tamoxifeno interfere na espermatogênese, 

resultando em infertilidade para os machos tratados (PATEL et al., 2017), no entanto dois dos 

animais tratados com citrato de tamoxifeno no presente trabalho, que apresentaram inchaço da 

região genital, foram capazes de reproduzir gerando prole extensa e saudável.  

Apesar de já ser bem conhecida e descrita na literatura a utilização do tamoxifeno na 

sua forma metabolizada 4-HT com óleo de milho como veículo da gavagem, no momento testes 

com a forma citrato de tamoxifeno, comumente comercializado em farmácias, se fazem 
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necessário uma vez que é muito mais viável financeiramente e a ciência brasileira encontra-se 

em crise político-econômica, sofrendo cortes gravíssimos que exigem adaptações para sistemas 

mais baratos, segue tabela comparativa de valores (tabela 4). Dessa forma, entender os efeitos 

colaterais que a droga nessa conformação provoca no organismo desses roedores, e se é possível 

a indução da Cre recombinase com ela, se fazem de imediata importância.  

 

Tabela 4 – Comparação de preços do tamoxifeno entre suas formulações usadas para pesquisa 
e as de uso clínico. 

Site: Sigma Aldrich Brasil  Consulta Remédios 

 Quantidade Preço* 
(R$) 

 Farmácia Preço* 
(R$) 

4-Hidroxitamoxifeno 

10 MG 621,00 

Citrato de Tamoxifeno (Sandoz):  
30,4 mg / comprimido; 

correspondente a 20 mg de 
Tamoxifeno. Embalagem contendo 

30 comprimidos. 

Farma Silva 24,80 

50 MG 2121,00 
Sol - 

Medicamentos 
especiais 

26,00 

(Z)-4-
Hidroxitamoxifeno 

5 MG 1209,00 4Bio 27,00 

25 MG 4195,00 AgilMed 32,90 

Tamoxifeno 
1 G 1790,00 Agille 

Medicamentos 35,40 

5 G 6927,00 OncoExpress 41,99 

Solução pronta de 4-
Hidroxitamoxifeno 1 ML 934,00 PagueMenos 45,35 

Sal citrato de 
tamoxifeno 

1 G 2418,00 DrogaRaia 54,19 

5 G 9406,00 Drogarianet 91,54 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados presentes em Mathias (2019) e Search... (2019).  
 

A marcação com asterisco (*) indica que os valores apresentados na tabela se referem ao preço encontrado no 
momento da escrita do trabalho e estão sujeitos a mudança com o passar do tempo. 

 

Esses resultados preliminares em relação à tentativa de indução de Cre no presente 

trabalho mostram a importância de fazer uso dos devidos controles em estudos como este. Patel 

et al. (2017) sugere que estudos com transgênicos que envolvem o uso de tamoxifeno sejam 

planejados com seis grupos experimentais, contendo animais: Cre positivo, Cre negativo (ou 

apenas o gene flanqueado) e Cre positivo, com gene flanqueado, destes, 3 grupos recebem 

tratamento com tamoxifeno 3 grupos recebem tratamento apenas com o veículo do fármaco. O 

tamoxifeno não é um composto inerte, devido à sua característica de MSRE, ele ativamente 

provoca alterações endócrinas, o que pode ter sido representado na genitália dos animais 

tratados com esse fármaco neste trabalho. 
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4.1 PERSPECTIVAS  

 

O trabalho aqui descrito representa o passo prévio para projetos diversos no iREG 

visando o desenvolvimento de pesquisas numa área relativamente nova, qual é o estudo da 

relevância dos GSTs e suas PSTs na regulação do sistema imune. No nosso caso específico, 

como mencionado na introdução, nosso laboratório planeja o estudo da alteração desses 

reguladores de tumor nas células epiteliais K14+, que são consideradas células progenitoras do 

epitélio. Esse elemento é de particular importância pela relevância dessas células na interação 

da microbiota comensal, pois representa a primeira linha de defesa do organismo e que limita 

a presença da microbiota comensal no lado externo do corpo. Além disso, a secreção de diversos 

fatores dessas células, muitos capturados diretamente da microbiota ou secretados em resposta 

a microbiota, influenciam células do sistema imune inato, quanto adaptativo. Assim, o iREG 

planeja utilizar os animais gerados durante o presente trabalho para desenvolver projetos nessa 

linha de pesquisa e que ainda poderiam ser enriquecidos com a aquisição ou estabelecimento 

de colaborações, de animais CD4+CreERT+/+ de forma a poder ser cruzados com os nossos e 

gerar a deleção desses GSTs em células T auxiliadoras, abrindo novas frentes de pesquisa ou 

complementando os projetos mencionados. No entanto, nosso trabalho demonstra a urgência 

que nossa instituição tem em melhorar as condições de trabalho nos biotérios da UFSC, pois 

todos os esforços feitos pelos grupos de pesquisa na geração de animais de experimentação, 

embora muito relevantes, ficam devendo muito em relação às condições de trabalho que países 

(ou mesmo estados como São Paulo) que verdadeiramente investem em pesquisa básica.  
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5  CONCLUSÕES  

 

Foi possível a manutenção das colônias de animais transgênicos para a maioria dos 

genes em estudo (K14CreERT, p53LoxP e PTENLoxP) e ainda foi viável a geração de novos 

genótipos (K14CreERT+/PTENLoxP+/+; K14CreERT+/PTENLoxP+/-; PTENLoxP+/-

/p53LoxP+/-; K14CreERT+/p53LoxP+/-; K14CreERT+/PTENLoxP+/-/p53LoxP+/-).  

Os resultados obtidos com o uso de citrato de tamoxifeno disponível comercialmente 

em farmácias não permitem concluir se o mesmo será útil para uso no presente modelo. Mas 

foi um alerta para a atenção que se deve ter com os controles, uma vez iniciados os 

experimentos. 

Melhores condições de suporte a grupos de pesquisa para o desenvolvimento de 

modelos animais como o aqui pretendido, precisam ser implantadas na nossa instituição. 
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