
 

 

CURSO DE EDIÇÃO DE GENOMAS UTILIZANDO CRISPR/CAS9 
 
Os grupos 1 e 2 farão a edição do genoma de células de mamíferos (HEK293) 
enquanto que os grupos 3 e 4 farão a edição do genoma do parasito Trypanosoma 
cruzi. Ao final dos dias 3 e 4, todos os participantes farão pequenas apresentações 
(5 min) sobre seus projetos de pesquisa. Ao final do 5º dia, cada grupo irá apresentar 
os resultados obtidos na semana. Todos os dias haverá palestras de especialistas 
e no sexto dia (sábado) haverá discussão de artigos científicos relevantes na área. 

____________________________________________________________ 
 
Atividades dos grupos 1 e 2: Será feita a transfecção de células HEK293 com duas 

construções, cada uma contendo um guia que tem como alvo o gene Isg15. Essas 
construções contém também o gene para expressão da enzima Cas9 em fusão com GFP. 
O grupo 1 fará a transfecção com o método da lipofectina e o grupo 2 fará a transfecção 
com o Nucleofector. Em seguida, as células serão estimuladas com IFN e analisadas por 
Western blot com um anticorpo anti-Isg15.  Os grupos 1 e 2 deverão comparar a eficiência 
de deleção do gene na população de células utilizando as duas metodologias de 
transfecção. Ambos os grupos farão também um ensaio de transcrição in vitro para gerar 
um sgRNA, com o qual farão um ensaio de atividade da enzima Cas9 recombinante 
produzida no CTVacinas. 
 
Dia 1: Transfecção das células e transcrição in vitro de sgRNA.  
Células HEK293 em uma garrafa de 25 cm2 em confluência de 80-90% (preparadas no dia 
anterior) serão transfectadas com as duas construções para edição do gene Isg15.  Nesse 
primeiro dia será feita também a reação de transcrição in vitro do sgRNA a ser incubada 
durante a noite. 
 
Dia 2: Purificação do sgRNA e teste de atividade de Cas9 recombinante 
O sgRNA será purificado e analisado em gel de RNA. Em seguida será feita a incubação 
do sgRNA sintetizado com a Cas9 recombinante purificada e um fragmento de DNA 
contendo a sequência alvo do sgRNA. Após incubação durante a noite, o produto da 
reação será analisado em gel de agarose. 
 
Dia 3: Indução com interferon das células transfectadas 
Será feita a análise por microscopia de fluorescência do percentual de células 
transfectadas por meio da expressão da fluorescência de GFP. As células transfectadas 
expressando Cas9-GFP e os sgRNAs serão estimuladas com interferon (100u/ml) por 24 
horas. Nesse dia também será preparado o gel de poliacrilamida para o western blot a ser 
realizado no dia seguinte e a análise por gel de agarose da reação de clivagem do DNA 
com a enzima Cas9. 
 
Dia 4: Fenotipagem das células transfectadas por western blot 
As células transfectadas e não transfectadas (controle de expressão) serão lisadas, as 
proteínas serão extraídas e resolvidas em gel de SDS- poliacrilamida, transferidas para 
membranas de nitrocelulose. As membranas serão bloqueadas e incubadas com 
anticorpo anti-ISG15 durante a noite. 
 



 

 

Dia 5: Fenotipagem das células – revelação do western blot 
As membranas serão incubadas com anticorpo secundário e em seguida reveladas e 
analisadas. 
_______________________________________________________________________ 

 
Atividades dos grupos 3 e 4: Será feita a transfecção de formas epimastigotas de 

T. cruzi expressando a enzima Cas9 com um sgRNA direcionado para o gene de gp72 e 
uma sequencia doadora que irá interromper o gene (grupo 3) ou a transfecção de 
epimastigotas selvagens com a enzima Cas9 recombinante complexada com um sgRNA 
direcionado para o gene de gp72 e a sequencia doadora que irá interromper o gene de 
gp72 (grupo 4). Por meio de PCR e análises morfológicas, os grupos 3 e 4 irão comparar 
a eficiência de deleção do gene de gp72 obtida utilizando as duas estratégias. Os grupos 
3 e 4 farão também um ensaio de transcrição in vitro para gerar o sgRNA e com este guia 
farão um ensaio de atividade da enzima Cas9 recombinante utilizando fragmento de DNA 
contendo a sequencia alvo desse sgRNA. 
 
Dia 1: Transfecção de parasitos e transcrição in vitro do sgRNA 
Culturas de epimastigotas de T. cruzi expressando constitutivamente a enzima Cas9 em 
fusão com GFP serão transfectadas com um sgRNA direcionado para o gene de gp72 e 
uma sequência doadora que irá interromper o gene (grupo 3). Culturas de epimastigotas 
selvagens serão transfectadas com a enzima Cas9 recombinante produzida no CTVacinas 
complexada com um sgRNA direcionado para o gene de gp72 e uma sequência doadora 
que irá interromper o gene (grupo 4). Nesse primeiro dia, os dois grupos farão também a 
reação de transcrição in vitro do sgRNA a ser incubada durante a noite. 
 
Dia 2: Purificação do sgRNA e teste de atividade de Cas9 recombinante 
O sgRNA será purificado e analisado em gel de RNA. Em seguida será feita a incubação 
do sgRNA sintetizado com a Cas9 recombinante purificada e um fragmento de DNA 
contendo a sequência alvo do sgRNA. Após incubação durante a noite, o produto da 
reação será analisado em gel de agarose. 
 
Dia 3: Extração do DNA de parasitos transfectados e PCR  
O DNA será purificado a partir das culturas transfectadas e controle, quantificado e 
utilizado em uma reação de PCR com primers que anelam no gene de gp72. Será feita a 
análise por gel de agarose da reação de clivagem do DNA com a enzima Cas9. 
 
Dia 4: Análise dos produtos de PCR 
Os produtos de PCR serão digeridos com a enzima XhoI e separados em gel de agarose 
para verificar a incorporação da sequência doadora interrompendo o gene de gp72, que 
possui o sitio de reconhecimento dessa enzima. 
 
Dia 5: Fenotipagem dos parasitos por microscopia 
As culturas de parasitos transfectados e parasitos controle serão analisadas por 
microscopia para determinação da taxa de deleção do gene de gp72 na população com 
base na alteração da morfologia dos parasitos. 
 


