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RESUMO

Introdução: O CRISPR/CAS9 é uma poderosa ferramenta tecnológica na edição
genética. Atualmente diversos estudos mostram grandes e inovadores benefícios ao
se utilizar essa técnica. Porém, também possui uma série de riscos, que podem
gerar  grandes impactos  éticos  e  clínicos  para  a  comunidade  científica.  O termo
CRISPR significa repetições palindrômicas curtas agrupadas e regularmente inter-
espaçadas do inglês (Clustered regularly interspaced short  palindromic Repeats).
Essa técnica tem como função fazer correções no genoma, ativar e desativar genes
em células ou organismo rapidamente. Uma grande aplicação clínica do Crispr/cas9
é no tratamento  de câncer.  A  mutação  da p53 é  uma alteração  genética  muito
comum encontrada em cânceres humanos, responsável por 50% deles. Ela é uma
alteração no gene supressor de tumor. O câncer é um grande problema de saúde
pública  no  mundo  que  move  diversas  pesquisas  e  estudos  todos  os  anos
objetivando a busca por novas terapias que possam gerar efeitos significativos para
melhorar  a  qualidade  de  vida  de  pessoas  acometidas  por  essa  enfermidade.
Metodologia: O trabalho foi realizado a partir da busca de artigos nas plataformas
digitas PubMed, Medline e Scielo tendo como foco estudos publicados entre 2010 e
2020, utilizando como descritores “CRISPR/CAS9”, “P53”, “CANCER” aplicando-se o
operador booleano “AND”.  Artigos clínicos e não clínicos que abordam a técnica
Crispr/cas9  associada  a  proteína  p53  e  ao  câncer  foram  considerados  nessa
pesquisa. Resultados e Discussão: Diversos artigos foram encontrados nas bases
de  dados  pesquisados.  Destes,  após  elegibilidade  do  texto  completo  foram
observadas evidências de que o Crispr/cas9 é um potencial  fator para possíveis
terapias alvo no tratamento de câncer e possivelmente outras doenças genéticas.
Além de que essa grande tecnologia possibilita novos estudos e pesquisas na área
da genética para a comunidade científica e acadêmica.  Conclusões: A partir das
análises  obtidas  pela  investigação  científica  conduzida  nas  bases  de  dados,
identificou-se  possíveis  estratégias  terapêuticas  utilizando  a  tecnologia  do
Crispr/cas9 em relação ao câncer, auxiliando no melhoramento da qualidade de vida
de indivíduos com a enfermidade.
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ABSTRACT

Introduction: CRISPR/CAS9  is  a  powerful  technological  tool  in  genetic  editing.
Currently,  several  studies  show  great  and  innovative  benefits  when  using  this
technique. However, it also has a number of risks, which can generate major ethical
and clinical  impacts for  the scientific  community.  The term CRISPR means short
palindromic  repetitions  grouped  and  regularly  interspersed  in  English  (Clustered
regularly interspaced short palindromic Repeats). This technique has the function of
making  corrections  in  the  genome,  activating  and  deactivating  genes  in  cells  or
organism quickly. A major clinical application of Crispr / cas9 is in the treatment of
cancer.  The  p53  mutation  is  a  quite  common genetic  alteration  found  in  human
cancers, responsible for 50% of them. It is a change in the tumor suppressor gene.
Cancer is a major public health problem in the world that moves several researches
and studies every year aiming at the search for new therapies that can generate
significant effects to improve the quality of life of people affected by this disease.
Methodology: The work was carried out from the search for articles in the digital
platforms PubMed, Medline and Scielo focusing on studies published between 2010
and 2020, using as descriptors “CRISPR / CAS9”, “P53”, “CANCER” applying the
Boolean operator "AND". Clinical and non-clinical articles that address the Crispr /
cas9  technique  associated  with  p53  protein  and  cancer  were  considered  in  this
research.  Results and Discussion:  Several articles were found in the researched
databases. Of these, after eligibility of the full text, evidence was observed that Crispr
/ cas9 is a potential factor for possible target therapies in the treatment of cancer and
possibly  other  genetic  diseases.  In  addition,  this  great  technology  enables  new
studies  and  research  in  the  field  of  genetics  for  the  scientific  and  academic
community. Conclusions: From the analyzes obtained by the scientific investigation
conducted in the databases, possible therapeutic strategies were identified using the
Crispr / cas9 technology in relation to cancer, helping to improve the quality of life of
individuals with the disease. 
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INTRODUÇÃO

O CRISPR/CAS9 é uma poderosa tecnologia na edição genética, que vem
causando grandes impactos nas questões éticas e clínicas na comunidade científica.
CRISPR é  um termo  que  significa  repetições  palindrômicas  curtas  agrupadas  e
regularmente  interespaçadas  do  inglês  (Clustered  regularly   interspaced  short
palindromic Repeats). Essa ferramenta tem como principal função corrigir erros no
genoma  e  ativar  ou  desativar  genes  em  células  e  organismos  rapidamente
(REDMAN et al, 2016). 
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Possui diversas aplicações laboratoriais com estudos e pesquisas genômicas
com modelos em animais (HSU; LANDER; ZHANG, 2014). Já foi evidenciado que
pode ser utilizado para reparo de DNA defeituoso em camundongos curando-os de
patologias genéticas (YIN et al, 2014). E foi descrito também que embriões humanos
podem ser igualmente alterados (LIANG et al 2015). Outras aplicações clínicas com
grandes potenciais incluem terapia gênica, tratamento de doenças infecciosas como
o HIV,  engenharia  genética  para  o  tratamento  de câncer  e  outras  enfermidades
(REDMAN et al, 2016). 

Entre as alterações genéticas mais comuns em cânceres humanos está a
mutação  no  supressor  de  tumor  p53,  sendo  frequente  em  mais  de  50%  em
neoplasias humanas. A grande maioria das mutações p53 são mutações missense e
resultam na aglomeração da proteína p53 disfuncional em tumores. Esses mutantes
constantemente  têm  atividades  oncogênicas  de  ganho  de  função  e  intensificam
propriedades malignas das células cancerígenas, como metástase e resistência a
fármacos (PARRALES; IWAKUMA, 2015).

Em células normais,  o proto-oncogene codifica as proteínas para estimular
uma proliferação e diferenciação, em contra partida, os genes supressores de tumor
são responsáveis por bloquear o sistema de proliferação, fazendo com que a célula
entre em apoptose. Exemplos desses genes são o p53 e Rb, a alteração da proto-
oncogene seguido da inibição de genes supressores de tumor cria o oncogene (UXA
et al., 2019).

O  processo  de  carcinogênese,  ou  melhor,  de  formação  de  um  câncer,
geralmente inicia-se aos poucos podendo levar anos para que uma célula cancerosa
prolifere e dê origem a um tumor clinicamente detectável. Esse processo passa por
diversos estágios, sendo eles, estágio de iniciação, estágio de promoção e estágio
de progressão (INCA, 2020).

Observando  essa  grande  problemática  que  é  o  câncer  e  seus  diversos
mecanismos obscuros envolvendo importantes proteínas como a p53 e que apesar
de muitos estudos ainda é um grande mistério, o principal objetivo desse estudo é
investigar  possíveis  novas  terapias  e  o  melhoramento  de  terapias  já  existentes
usando a técnica Crispr/cas9 para obter prováveis benefícios que possam impactar
diretamente na qualidade de vida de indivíduos acometidos por neoplasias.  

METODOLOGIA

Trata-se  de  um  estudo  sistemático  realizado  através  de  uma  revisão  de
literatura, a qual se fundamentou no levantamento de diversas referências teóricas.
A busca de artigos foi  realizada usando as bases de dados Medline,  Pubmed e
Scielo, pesquisando os seguintes descritores: “CRISPR/CAS9”, “P53” E “CANCER”,
combinados  por  operador  booleano  “AND”.  Foram  selecionados  artigos  com
abordagem  semelhante  à  temática  de  interesse,  dos  quais  foram  incluídos  na
pesquisa, artigos publicados entre 2010 a 2020, completos e que em seus resumos
através  dos  descritores  utilizados  tinha  relação  com  o  tema,  sendo  excluídos
aqueles artigos publicados anteriormente ao período de corte, duplicados entre as
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bases de dados e  que não continham informações relevantes  para  o estudo.  A
estratégia  de  pesquisa  foi  utilizar  os  critérios  do  protocolo  PRISMA  (do  inglês
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Crispr/cas9 está em constante evolução no campo da engenharia genética,
dando possibilidade para pesquisadores alterarem genomas de uma variedade de
organismos com relativa facilidade. Abordagens experimentais descritas na literatura
atual mostram potencial tecnológico versátil de transformar o campo da genética do
câncer através da ferramenta Crispr/cas9, utilizando-o como importante canal dentro
da  biologia  do  câncer.  Essa  técnica  permite  o  desenvolvimento  de  células
personalizadas e sistemas sofisticados criando um perfil genético para uma melhor
caraterização do tumor em diversos pacientes (RIVERA; JACKS, 2015).

O desenvolvimento de neoplasias é impulsionado pela ativação combinada da
sinalização oncogênica e pela inativação da supressão tumoral das vias principais.
O  supressor  tumoral  mais  inativado  é  o  p53.  Terapias  alvos  com  fármaco
direcionados  molecularmente  se  torna  um  grande  problema  pelo  rápido
desenvolvimento de resistência a esses fármacos. Nos últimos anos, os avanços na
edição genômica com o sistema Crispr/cas9 provaram ser poderosos para validar
genes como alvos de drogas (WANZEL et al, 2016).

O  recente  desenvolvimento  da  tecnologia  Crispr/cas9  abriu  grandes
oportunidades para estudo e desenvolvimento de pesquisas na edição direcionada
para o genoma de células humanas. Estratégias para de direcionar o Crispr/cas9
para o melhoramento funcional da proteína p53 pode ter efeitos significativos na sua
regulação além de aprimorar outros elementos (KORKMAZ et al, 2016).

O Crispr/cas9 pode ser aplicados para fins terapêuticos de várias maneiras.
Pode corrigir mutações causadas em distúrbios monogênicos e, portanto, resgatar
fenótipos da enfermidade. Além disso, essa ferramenta mostrou potencial em terapia
gênica  do  câncer,  como  desativar  o  vírus  oncogênico  e  induzir  expressões
oncosupressoras (XIAO-JIE et al, 2015).

Analisando todo o contexto da técnica do Crispr/cas9 descrita na literatura
pode-se observar que essa ferramenta é uma importante estratégia terapêutica na
área do câncer, inclusive, umas das tecnologias mais avançadas e com níveis de
benefícios um tanto quanto significativos,  além de possibilitar  uma possível  cura,
evita  que  os  pacientes  acometidos  por  essa  patologia  seja  expostos  a  outras
terapias somente paliativas e que possam lhe causar mais danos.

CONCLUSÕES

A partir das análises obtidas pela investigação científica conduzida nas bases
de dados, identificou-se possíveis estratégias terapêuticas utilizando a tecnologia do
Crispr/cas9 em relação ao câncer, auxiliando no melhoramento da qualidade de vida
de indivíduos com a enfermidade.
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