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RESUMO
O sistema imune de bactérias apresenta uma particularidade em nível de DNA que lhes confere resistência a elementos
genéticos invasores. Este sistema de defesa possibilita a bactéria identificar o material genético de invasores, inativando-
o. Com base no conhecimento deste mecanismo, pesquisadores desenvolveram uma nova ferramenta de edição gênica,
chamada CRISPR/Cas 9, capaz de reconhecer sequencias específicas em um DNA alvo e clivá-lo, editando-o conforme
desejado. Diversas pesquisas têm utilizado esta ferramenta como o intuito de evidenciar o potencial desta ferramenta no
tratamento de diversas doenças.  Deste modo, objetivamos com esta revisão de literatura evidenciar o potencial  da
técnica CRISPR/Cas9 em pesquisas relacionadas a diabetes.
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1 INTRODUÇÃO

O sistema imune de bactérias apresenta  uma particularidade em nível  de  DNA que lhes
confere resistência a elementos genéticos invasores.  Esta particularidade se trata de repetições
palindrômicas curtas agrupadas e regularmente interespaçadas, popularmente camada pela sigla
CRISPR, do inglês “Clusteredregularly-interspaced short palindromicrepeats” (JANSEN et al., 2002).
Entre as regiões palindrômicas são observados fragmentos de material genéticos não codificantes
para  o  genoma  bacteriano.  Estes  pequenos  fragmentos  de  DNA  estranho  são  adquiridos  nos
primeiros contatos de uma bactéria com um organismo invasor e incorporados na região CRISPR,
como mecanismo adaptativo (BHAYA et al., 2011; MAKAROVA et al., 2011). 

A medida que o loci CRISPR é preenchido com DNA estranho, a bactéria vai desenvolvendo
uma biblioteca de reconhecimento de organismos invasores (MAKAROVA et al., 2006). Quando o
material genético de um invasor é comparado a esta biblioteca e reconhecido ocorre a síntese de
RNA da região CRISPR correspondente, denominado crRNA.  Estas sequências de crRNA servem
como guias para as enzimas Cas (sistema enzimático associado à CRISPR), que ao encontrarem o
material genético invasor corresponde a sequência crRNA, o prende e clivam em local específico de
forma altamente eficiente, impedindo a replicação do material genético invasor (BARRANGOU et al.,
2007).  Até  a  presente  data,  diversos  sistemas  Cas  foram descritos,  sendo  a  Cas9  a  principal
nuclease envolvida no processo de clivagem de DNA invasor (GARNEAU et al., 2010), formando o
sistema conhecido como CRISPR-CAS9. 

Baseado neste sistema de defesa procariótico, a tecnologia de edição de genes CRISPR-
Cas9 foi desenvolvida e tem sido amplamente adotada para a edição de genomas em eucariotas em
nível  experimental  para diversas doenças. Entretanto, não foram encontrados na literatura até a
presente data, um trabalho de revisão demonstrando o potencial do uso desta técnica para terapia
gênica de diabetes.

O diabetes  é  uma doença crônica,  caracterizado  pela  hiperglicemia  que ocorre  devido  a
incapacidade do pâncreas de sintetizar insulina em quantidades suficientes ou utilizar a que produz
(ALBERTI,1998).  Um  levantamento  realizado  em 2015  pela  “international  Diabetes  Federation”,
demonstrou  que  aproximadamente  415  milhões  de  pessoas  apresentavam diabetes  em todo  o
mundo, com uma previsão de 642 milhões de casos em 2040. Estima-se que aproximadamente 5
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milhões de pessoas morreram em 2015 em decorrência do diabetes, evidenciando a necessidade de
pesquisas na área. Com isso estudos sobre diabetes tem extrema importância tendo em vista sua
incidência na população e seu risco sobre ela. Objetivamos com esta revisão de literatura, evidenciar
o  potencial  da  técnica  CRISPR/Cas  na  pesquisa  e  desenvolvimento  de  terapia  gênica  para
tratamento de diabetes, por meio de leitura de artigos científicos publicados nos últimos anos em
revistas de grande relevância no meio.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Será realizada revisão de literatura  sistemática,  com o objetivo  de explanar  os seguintes
temas: A técnica CRISPR/ Cas; terapia gênica, diabetes e potencial da CRISPR no tratamento da
diabetes. Para tal será realizada a leitura de artigos científicos encontrados por meio de ferramentas
de busca como PubMed e Google acadêmico.

3 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÃO

Na diabetes tipo 1 a manutenção dos níveis glicêmicos em pacientes diabéticos se faz pela
administração da insulina,  sendo porem apenas uma forma de controle  (Atkinson et  al.,  2001).
Segundo Meloche (2007), o transplante de fígado, rim, ou ilhotas pancreáticas tem se mostrado uma
alternativa para tais pacientes atingirem níveis normais de glicemia, porem oferecem riscos tanto no
processo  operatório  quanto  no  pós-operatório  como  fistula  pancreática,  hemorragia,  sepse,
trombose.  A imunossupressão pode levar  a  desenvolvimento  de hipertensão,  aumento  do perfil
lipídico, nefrotoxicidade, tremores, problemas gastrointestinais (Yang 2006). 

Gerace et al.  (2017) destacam o papel  das células tronco mesenquimais pluripotentes no
tratamento da diabetes devido ao seu papel no reparo e sobrevivência de células β pancreáticas e
ativação de genes como Pdx-1. O mesmo grupo ainda sugere a utilização da CRISPR para mediar a
diferenciação das células  tronco aumentando a  eficácia  do  tratamento  junto com a ativação de
genes promotores da produção da insulina. O controle da hiperglicemia em pacientes com diabetes
tipo 2, se faz primariamente com medicamentos, iniciando na maioria dos casos com a metformina,
e  caso  os  níveis  de  hemoglobina  glicada  não  diminuam,  adiciona-se  outro  medicamento,
aumentando a eficácia do tratamento e os riscos adversos (INZUCCHI et al., 2012). Em 2016 foi
demonstrada a capacidade da CRISPR por meio da ativação bem-sucedida do gene da insulina em
cultura de células humanas embrionárias humanas renais HEK293t (Gimenez et al., 2016). 

Com base  nestas  evidencias,  esperamos  com esta  pesquisa  demonstrar  o  progresso,  a
efetividade e o sucesso da técnica de edição genica CRISPR/Cas-9 em relação à diabetes, para que
ela se torne uma ferramenta amplamente utilizada no meio cientifico.

4 CONSIDERACOES FINAIS 

O  advento  da  técnica  CRISPR  possibilitou  uma  nova  forma  de  estudar  os  mecanismos
genéticos responsáveis pelo desenvolvimento da diabetes, assim como formas de tratamento, sejam
novas ou aliadas a técnicas existentes. Por ser algo novo a utilização da técnica ainda encontra
limitações mas caminha em rumo ao sucesso. 
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