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ABSTRACT 

Neoplasms are caused by mutations in deoxyribonucleic acid (DNA) characterized by debilitating treatments and difficult early 
diagnosis. In 2018, there were 27,200 deaths from lung cancer and 31,270 new cases of the disease. Among the different types, 
non-small cell lung cancer (NSCLC) accounts for 15% of lung cancer; 25% to 30% of cases are caused by the activating mutation 
of the epidermal growth factor receptor (EGFR) gene. In this context, through a literature review, this work sought to elucidate 
the wild-type mechanism of clustered regularly interspaced short palindromic repeats-associated protein 9 (CRISPR-Cas9) system 
and its applicability in the gene therapy of lung cancer. In vitro experiments have demonstrated that the system promotes tumor 
suppression by inducing deletion of the mutated gene, presenting high specificity for neoplastic cells. However, it is necessary to 
improve the technique to reduce possible off-target effects.

Key words: lung cancer; gene therapy; CRISPR-Cas systems; CRISPR-associated protein 9; biotechnology.

RESUMO 

Neoplasias são causadas por mutações no ácido desoxirribonucleico (DNA) caracterizadas por tratamentos debilitantes e de difícil 
diagnóstico precoce. Em 2018, ocorreram 27.200 óbitos por neoplasia pulmonar e 31.270 novos casos da doença. Entre os diversos tipos, o 
carcinoma pulmonar de células não pequenas (CPNPC) corresponde a 15% das neoplasias pulmonares; 25% a 30% dos casos são causados 
pela mutação ativadora do gene do receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR). Nesse contexto, por meio de uma revisão da 
literatura, este trabalho buscou elucidar o mecanismo selvagem do sistema de Repetições Palindrômicas Curtas Agrupadas e Regularmente 
Espaçadas associadas à proteína 9 (CRISPR-Cas9) e sua aplicabilidade na terapia gênica da neoplasia pulmonar. Experimentos in vitro 
demonstraram que o sistema promove supressão tumoral por induzir a deleção do gene mutado, apresentando alta especificidade pelas 
células neoplásicas. Entretanto, é necessário o aprimoramento da técnica visando diminuir possíveis efeitos fora do alvo. 

Unitermos: neoplasia pulmonar; terapia genética; sistemas CRISPR-Cas; proteína 9 associada à CRISPR; biotecnologia.

RESUMEN 

Las neoplasias son causadas por mutaciones en el ácido desoxirribonucleico (ADN) caracterizadas por tratamientos debilitantes 
y un diagnóstico precoz difícil. En 2018, hubo 27.200 muertes por cáncer de pulmón y 31.270 nuevos casos de la enfermedad. 
Entre los diferentes tipos, el cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) representa el 15% de los cánceres de pulmón; entre 
el 25% y el 30% de los casos son causados   por la mutación activadora del gen del receptor del factor de crecimiento epidérmico 
(EGFR). En este contexto, a través de una revisión de la literatura, este trabajo buscó dilucidar el mecanismo salvaje del sistema de  
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INTRODUÇÃO

Aproximadamente 7.000 doenças com causa conhecida são 
ocasionadas por mutação genética, e apenas 500 apresentam 
tratamentos efetivos. Com o passar dos anos, as terapias gênicas 
melhoraram o prognóstico de indivíduos com neoplasias e, quando 
combinadas com a quimioterapia, radioterapia e cirurgia, podem 
ajudar a diminuir o número de células neoplásicas, estendendo a vida 
útil do paciente. Técnicas de edição gênica, como nucleases de dedo 
de zinco (ZFNs) e nucleases efetoras do tipo ativador de transcrição 
(TALENs), tiveram efetividade limitada por causa da incapacidade 
de direcionamento aos alvos específicos. Entretanto, o sistema 
de Repetições Palindrômicas Curtas Agrupadas e Regularmente 
Espaçadas associadas à proteína 9 (CRISPR-Cas9) mostrou-se uma 
tecnologia genética em ascensão no cenário de edição de genes, 
ganhando mais visibilidade e acessibilidade a cada dia devido ao 
seu funcionamento simples e eficaz na edição de genes causadores 
de doenças hereditárias. Essa técnica mudou a abordagem de edição 
gênica ao ser aplicada na terapia antineoplásica, bem como no 
estudo da expressão gênica, na marcação de lócus cromossômicos 
em células vivas e no rastreamento genético(1-3).

Esse sistema foi isolado originalmente da resposta imune 
adaptativa de bactérias. Ele funciona a partir de um ácido 
ribonucleico (RNA) guia complementar à sequência que se deseja 
editar, responsável por sinalizar essa região para a endonuclease 
Cas9, que a reconhece e promove sua clivagem, induzindo a 
mecanismos de reparo celular, que podem ser homólogos ou 
não homólogos, fazendo a célula perder sua versão mutada. A 
endonuclease Cas9 mais usada nas terapias gênicas é originada 
do Streptococcus spp, pertencente ao sistema CRISPR de classe 
II; atualmente ela é empregada em ensaios clínicos com células 
humanas para o tratamento de neoplasias(4, 5). 

Apenas em 2018 as neoplasias de pulmão causaram 27.200 
óbitos, com incidência de 31.270 novos casos; por esse motivo, 
é considerada a principal causa de morte por neoplasia no 
Brasil nos últimos anos. Hoje em dia, não há cura para essas 
neoplasias, e os tratamentos muitas vezes se mostram debilitantes 
aos pacientes. Dessa forma, a expansão da biotecnologia na área 

da saúde possibilitou a pesquisa de novos alvos terapêuticos 
relacionados com o genótipo das doenças, destacando o sistema 
CRISPR-Cas9 como uma das principais ferramentas no âmbito 
de terapia gênica. O principal gene envolvido e discutido neste 
trabalho é o gene do receptor do fator de crescimento epidérmico 
(EGFR), oncogene responsável por características importantes 
na formação neoplásica no pulmão, como proliferação celular, 
sobrevivência, diferenciação, angiogênese, invasão e metástase. 
Devido à resistência medicamentosa aos fármacos utilizados 
no tratamento das neoplasias, as terapias gênicas demonstram 
grande relevância na busca de uma resposta mais efetiva do 
organismo aos tratamentos, atuando diretamente na neoplasia 
como promotor da diminuição da proliferação tumoral mediante 
a deleção dos genes responsáveis pela doença do indivíduo(1, 6, 7). 

OBJETIVO

Este trabalho teve como objetivo descrever uma das mutações 
mais frequentes nos casos de carcinoma pulmonar de células 
não pequenas (CPCNP), como a mutação ativadora do gene 
EGRF, responsável pela transformação de células normais em 
células neoplásicas na maioria dos adenocarcinomas, bem 
como a aplicabilidade da técnica do sistema CRISPR-Cas9 como 
alternativa terapêutica para a neoplasia pulmonar.  

METODOLOGIA   

Esta revisão bibliográfica da literatura foi desenvolvida a partir 
dos bancos de dados PubMed, Scholar Google e Scielo. Por meio 
desses sistemas de pesquisa, foram encontrados diversos estudos 
sobre CRISPR-Cas9 como alternativa terapêutica ao tratamento de 
muitas doenças, incluindo a neoplasia pulmonar. Como descritores, 
foram utilizados: elementos CRISPR; proteínas associadas a 
CRISPR; terapia gênica; intervenção genética; biotecnologia; 
neoplasia maligna; neoplasia pulmonar; CRISPR elements; 
CRISPR-associated proteins; gene therapy; genetic intervention; 
biotechnology; malignant neoplasm; e lung cancer. Trabalhos 

repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente espaciadas asociado a la proteína 9 (CRISPR-Cas9) y su aplicabilidad 
en la terapia génica del cáncer de pulmón. Los experimentos in vitro mostraron que el sistema promueve la supresión tumoral ya 
que induce la deleción del gen mutado, presentando una alta especificidad por las células neoplásicas. Sin embargo, es necesario 
mejorar la técnica para reducir los posibles efectos fuera de diana.

Palabras clave: cáncer de pulmón; terapia de genes; sistemas CRISPR-Cas; proteína 9 asociada a CRISPR; biotecnología.
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nacionais e internacionais foram incluídos possibilitando ampla 
abordagem do assunto, demonstrando a importância mundial desse 
tema. Como critério de exclusão, não foram aceitos trabalhos com 
data de publicação anterior ao ano de 2010.

 
Neoplasia

De acordo com Maitra (2013)(8), as neoplasias são desordens 
genéticas causadas no ácido desoxirribonucleico (DNA); em geral, 
são adquiridas espontaneamente ou expressas por fatores ambientais 
e epigenéticos. Essas mutações têm características hereditárias, 
que passam das células progenitoras para as células filhas, 
proporcionando vantagens tanto no seu crescimento quanto na sua 
sobrevivência. Há o acúmulo de mutações durante a proliferação 
dessas células, o que promove as principais características das 
neoplasias, como autossuficiência dos fatores de crescimento, em 
que sua proliferação se torna independente da regulação fisiológica; 
ausência de resposta a sinais inibidores de crescimento, tendendo 
a aumentar de tamanho independentemente do local onde se 
encontra; escape das rotas apoptóticas, de forma que essa célula 
mutada continua viável em condições que induzem sua morte 
celular; capacidade de invasão dos tecidos próximos ou distantes, 
culminando na disseminação do seu crescimento; capacidade de 
escapar da resposta imune, entre outras modificações que tornam 
essas células cada vez mais proliferativas e imortais.

A neoplasia pode ser classificada de acordo com o seu 
comportamento (maligna ou benigna) e a sua origem, 
dependendo do tecido onde a proliferação celular se iniciou. 
Neoplasias benignas geralmente se caracterizam por manter uma 
proliferação restrita, contida e lenta. Contudo, as malignas possuem 
um comportamento mais agressivo, cujas células neoplásicas ou 
transformadas têm a capacidade de destruir estruturas próximas e 
se disseminar para outros locais, caracterizando uma metástase. 
A nomenclatura utilizada para esse comportamento maligno é a 
de carcinoma, que muitas vezes se refere às neoplasias malignas 
que acometem o epitélio de revestimento de determinado órgão. 
O carcinoma ainda pode ser subdividido em adenocarcinoma, o 
qual se desenvolve em células glandulares, e carcinoma de células 
escamosas, quando produz células escamosas(9, 10).

Neoplasia pulmonar

A neoplasia pulmonar possui alta incidência; 1,8 milhões de 
casos são diagnosticados todos os anos, caracterizando 13% dos 
casos em escala mundial(6). Essa neoplasia foi declarada como a 
mais incidente no mundo, com aproximadamente 2,1 milhões de 
casos(11).

Para fins terapêuticos e diagnósticos, as neoplasias pulmonares 
são divididas em grupos, podendo ser classificadas como carcinoma 
pulmonar de células pequenas (CPPC) ou CPCNP. O CPCNP 
caracteriza-se por um curso de progressão agressivo e diagnóstico 
em estados avançados da doença, com baixa sobrevida dos 
pacientes; ainda agrupa outros diferentes tipos histológicos, como 
carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma e carcinoma 
indiferenciado de grandes células(12) – categoria com maior 
prevalência de adenocarcinoma(6). As mutações mais encontradas 
no CPCNP são as ativadoras do gene EGFR; elas são observadas em 
até 30% dos casos nacionais e entre 8% e 15% dos casos no mundo. 
Esse gene é responsável por codificar o EGFR, que se encontra 
superexpresso e/ou em maior quantidade na superfície celular, 
demonstrando um papel importante na carcinogênese pulmonar 
desse grupo(13). 

 
Bases genéticas da neoplasia pulmonar

As alterações que ocorrem em genes responsáveis pela 
regulação do ciclo celular abrangem quatro categorias: os proto- 
-oncogenes; os genes supressores de tumor; os genes que regulam 
a apoptose; e os genes envolvidos no reparo do DNA. Eles podem 
resultar na ativação e/ou na inativação do produto da transcrição 
gênica, as proteínas(8, 9). 

No CPCNP ocorre uma mutação em um proto-oncogene, 
transformando-o em um oncogene. Os proto-ongenes são 
responsáveis por estimular a célula a entrar em divisão celular; 
sua mutação tem a característica de ganho de função, fazendo 
com que aumente o estímulo proliferativo e de crescimento, 
transformando a célula normal em uma célula neoplásica. 
Nesse caso, uma mutação no gene EGFR o transforma de proto- 
-oncogene em oncogene, devido ao aumento da transdução de 
sinal na célula, que amplia a proliferação, invasão, diferenciação, 
angiogênese, metástase e resistência à apoptose(8, 14). 

Mutações do gene EGFR

O EGFR faz parte de um grupo proteico de tirosina quinase, 
chamados ErbB, que desempenham o papel na fisiologia celular, 
localizados na membrana celular com domínio interno e externo. 
Esses receptores dependem de um ligante do meio externo para 
que ocorra sua ativação, gerando transdução de sinal, ativando 
a proliferação e o crescimento celular. Dentro desse grupo, há o 
receptor EGFR, composto por uma porção N-terminal no domínio 
extracelular, porção transmembrana e C-terminal localizada na 
face citossólica. O domínio extracelular é responsável por receber 
o ligante, enquanto o domínio intracelular é capaz de fosforilar a 
própria estrutura e as proteínas adjacentes envolvidas no processo 
de divisão celular(13, 15). 
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Dessa forma, quando ocorre uma mutação no gene que 
codifica o receptor EGFR, ele se torna uma proteína mutada, capaz 
de enviar sinais mitogênicos sucessivos para a célula, mesmo 
que não haja ligante mediando sua atividade. Podem ocorrer 
ainda mutações que aumentem sua expressão e a quantidade na 
membrana plasmática(3). Segundo Almeida (2018)(16), cerca de 
15% da população têm a mutação do EGFR. 

Uma mutação ativadora do EGFR geralmente ocorre entre 
os primeiros quatro éxons do gene (18 a 21); uma mutação 
pontual de substituição no éxon 21 (L858R) e deleções no éxon 
19 correspondem a 90% dos casos, sendo a primeira responsável 
por 43% dos adenocarcinomas de pulmão em asiáticos. Essas 
mutações causam um estado constantemente ativo do receptor, 
com a presença de ligante ou não, por causa de uma alteração 
no sítio da adenosina trifosfato (ATP) na porção interna, levando 
a uma constante transdução de sinal e ativação do crescimento e 
da proliferação(14, 17, 18).

Considerando que as mutações no EGFR estão presentes em 
60% dos casos de CPCNP, e este corresponde a 85% dos casos de 
neoplasia pulmonar, a investigação desse receptor como potencial 
alvo terapêutico vem aumentando na pesquisa oncológica, pois se 
trata de uma das neoplasias com maior incidência e mortalidade 
no mundo todo(19). 

Diagnóstico da neoplasia de pulmão

Segundo Araujo et al. (2018)(20), o CPCNP, no Brasil, 
geralmente é diagnosticado em estágios avançados da doença, o 
que influencia na baixa taxa de sobrevivência dos pacientes; 70% 
dos indivíduos apresentam a patologia localmente avançada com 
metástase quando são diagnosticados. 

O diagnóstico inicial é feito mediante suspeita médica após 
apresentações clínicas respiratórias ou por meio de achados 
radiológicos anormais em exames direcionados a outros 
propósitos. Consegue-se o diagnóstico definitivo por meio de testes 
histológicos (biópsia pleural ou pleuropulmonar). O diagnóstico 
molecular também é importante para a identificação da mutação 
do EGFR em neoplasias de pulmão com histologia não escamosa. 
Após ter a malignidade confirmada, o paciente é submetido à 
tomografia computadorizada (TC) de tórax e abdômen superior 
com contraste. Além disso, emprega-se a técnica de tomografia por 
emissão de prótons (PET) na estimativa da extensão da doença em 
CPCNP possivelmente ressecáveis, por ser um exame mais sensível 
na detecção de comprometimento linfodonal (relevante para 
saber se houve metástase da neoplasia, indicando sua progressão) 
em comparação com a TC(21, 22). 

Tratamentos convencionais da neoplasia pulmonar

De acordo com o Ministério da Saúde (2014)(21), a cirurgia é 
a melhor terapia empregada em CPCNP com objetivo curativo. 
Define-se o tamanho da ressecção durante o procedimento 
mediante a análise da extensão tumoral e a necessidade de 
preservação das funções pulmonares do paciente. Também é 
necessária a retirada da rede linfática adjacente, com propósito de 
impedir que ocorra metástase para outros órgãos.

A radioterapia é um tratamento que pode ser usado de forma 
paliativa e curativa, podendo ser associada à quimioterapia, 
dependendo do estágio e da necessidade do paciente. A radioterapia 
externa é indicada para CPCNP em qualquer estágio; irradiação 
ablativa estereotaxia, para o estágio I com ausência de sinais 
clínicos e necessidade operatória; irradiação torácica associada 
à quimioterapia sistêmica, aplicada com o intuito curativo com 
eficácia em uma parcela pequena dos pacientes com CPCNP não 
operáveis. A quimioterapia sistêmica pode ser empregada com 
objetivo paliativo, por meio da utilização de diversos fármacos, 
sendo fundamental avaliar a capacidade funcional do paciente e a 
escolha dos procedimentos para a terapia, pois pode haver diversos 
efeitos colaterais, como fadiga, perda de cabelo, hematomas, 
hemorragias, entre outros(20, 23). 

A resposta à quimioterapia citotóxica em casos de CPCNP 
varia de 20% a 30%, conferindo apenas 8-10 meses de vida 
útil ao paciente submetido a esse tratamento. Felizmente, as 
estratégias de diferenciação molecular das neoplasias auxiliam 
na escolha da terapia, sendo possível identificar as mutações 
envolvidas na fisiopatologia da doença, evidenciando novos 
alvos terapêuticos. Por isso, o tratamento aplicado em CPCNP 
mais recente é a utilização de inibidores de tirosina quinase em 
agentes oncogênicos pré-identificados, como a versão mutada do 
EGFR, com objetivo de inibir o receptor constantemente ativo e em 
grande número, impedindo que continue a promover transdução 
de sinal, levando à diminuição da proliferação e do crescimento 
celular(3, 13). Porém, a literatura descreve casos de resistência 
medicamentosa que diminuem a efetividade do tratamento em 
uma porção dos acometidos(16, 24). 

SISTEMA CRISPR-CAS9

Mecanismo de ação e origem

O CRISPR é um sistema encontrado em organismos 
procariontes e compreende repetições palindrômicas curtas, 
agrupadas e regularmente interespaçadas, sendo responsável por 
reconhecer e impedir a ação de DNA exógeno, seja de bacteriófagos, 
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seja de plasmídeos, atuando como um mecanismo do sistema 
imune adaptativo de bactérias, impedindo infecções específicas. De 
acordo com o funcionamento das proteínas associadas ao CRISPR 
(Cas), eles podem ser divididos em classe I, na qual é necessária 
a atuação de numerosas proteínas Cas, ou de classe II, em que 
uma única proteína Cas está atuante. O sistema CRISPR-Cas9 
é classificado como classe II, sendo seu efetor a proteína 
Cas 9, considerada um dos sistemas mais utilizados atualmente 
na edição genômica(5, 25). 

Aproximadamente 40% das espécies bacterianas e 90% das 
arqueas possuem esse sistema que funciona guiado por uma 
sequência de RNA e segmentos de DNA codificados pelo lócus 
CRISPR, que tem cerca de 21 a 72 pares de base (pb), juntamente 
à proteína Cas9(14, 26). 

Na fase de imunização, ocorre exposição da bactéria  a um 
material genético exógeno, que é processado pelas endonucleases 
Cas, transformando-o em fragmentos curtos chamados de 
protospacer (PAM); em seguida, eles são integrados como 
novos espaçadores de repetição CRISPR dentro do cromossomo 
bacteriano, ou seja, o fragmento de material genético exógeno vai 
intercalar as regiões palindrômicas de DNA repetidas da bactéria, 
fornecendo um registro genético dos invasores, atuando na 
prevenção de uma futura infecção do mesmo agente(3).

Quando houver uma nova tentativa de infecção, como 
mostra a Figura 1, ocorre a fase de biogênese, na qual 
o lócus CRISPR é transcrito gerando um RNA precursor 
longo CRISPR (pré-crRNA), que faz a hibridização com um 
crRNA transativador (tracrRNA), responsável por auxiliar na 
maturação desse pré-crRNA, pois, em seguida, a RNAse III faz 
a clivagem desse híbrido com a finalidade de produzir RNAs 
CRISPR maduros curtos (crRNAs). Em sua extremidade 5’, o 
crRNA terá um segmento curto de DNA complementar ao DNA 
exógeno do invasor (espaçador) e, na extremidade 3’, irá conter 
uma porção da sequência de repetição CRISPR. A transcrição 
dos genes Cas codificará as proteínas associadas ao CRISPR, 
especificamente o gene cas9, que codifica uma nuclease 
capaz de inativar o material genético exógeno complementar 
ao espaçador. Dessa forma, obtém-se um complexo formado 
pela Cas9, crRNA ligado ao tracrRNA pós-maturação, que irá 
em busca do DNA correspondente ao espaçador. Essa ligação 
precisa de um motivo adjacente ao PAM, uma região próxima 
à sequência correspondente ao crRNA no DNA invasor, que atua 
como um local onde a proteína Cas9 pode se ligar e começar seu 
mecanismo de edição. Quando ocorre a complementariedade 
entre o espaçador crRNA e o material genético-alvo, a Cas9 
promove a destruição do DNA ou do RNA exógeno. 

A nuclease Cas9 contém dois sítios de endonuclease: a HNH e 
a RuvC, que clivam a fita de DNA exógeno complementar e não 
complementar, formando extremidades abruptas; também são 
descritas como quebras de fita dupla (DSB), com aproximadamente 
três nucleotídeos (nt) no montante da sequência PAM. A ligação 
ao PAM é importante para o funcionamento do sistema, pois 
caracteriza a especificidade dele, sendo direcionado ao DNA 
invasor, uma vez que o hospedeiro não possui essa sequência(4, 25, 27).

Mecanismo do CRISPR-Cas9 na edição gênica da 
neoplasia de pulmão

Uma das principais aplicações do sistema CRISPR-Cas9 é a 
edição gênica, visto que torna possível a edição de um segmento 
de DNA a partir da nuclease Cas9 direcionada por um RNA de guia 
único (sgRNA), uma molécula que combina o trRNA e o crRNA 
em um transcrito único de RNA, melhorando a especificidade 
do sistema. Diversos tipos de Cas9 foram descritos em diferentes 
espécies de bactérias, como no Streptococcus spp e na E. coli; na 
natureza, a maior parte dessas variantes precisa de um crRNA e um 
tracrRNA para ser direcionada, entretanto, o surgimento do sgRNA 
facilitou o desempenho do sistema por ser de fácil modelagem(1, 4). 

O processo funciona a partir da produção de um crRNA 
programável para a sequência-alvo e de um trRNA fixo, que 
são fundidos formando um sgRNA, geralmente contendo 20 nt 
complementares à sequência que se deseja editar, servindo de 

FIGURA 1 – Complementaridade do sistema CRISPR-Cas9 ao DNA exógeno

Fonte: Adaptado de Zhang et al. (2014)(26). 
CRISPR-Cas9: repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas 
associado à proteína 9; DNA: ácido desoxirribonucleico; crRNA: ácidos ribonucleicos 
CRISPR maduros curtos; PAM: protospacer.
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guia para a Cas9, que, por meio de sua ação endonucleásica, gera 
uma quebra de dupla fita (DSB) – 3 pb a montante do PAM –, 
que induz a ativação dos sistemas de reparo do DNA da célula. A 
especificidade e a eficiência do método depende, em grande parte, 
do sgRNA, no qual os primeiros 10 a 12 nt na extremidade 3’ do RNA 
guia são complementares ao PAM do gene-alvo; essa sequência é 
denominada de semente, pois é o momento em que a endonuclease 
começa sua atividade(25, 27). Porém, a utilização de um PAM curto 
pode aumentar a possibilidade de gerar mutações fora do alvo e 
mutações indesejáveis, em comparação com a utilização de um 
PAM mais longo(26).

Como demonstra a Figura 2, os DSBs podem ser reparados por 
duas vias distintas, o HDR (reparo direcionado à homologia) ou 
a NHEJ (junção final não homóloga). Geralmente, o mecanismo 
mais acionado é a NHEJ, predominante na fase G1, S e G2 do ciclo 
celular. Ele faz incorporação de nt aleatórios na região de quebra, 
sendo um sistema propenso a erros devido às inserções aleatórias 
que frequentemente causam mutações indels (inserções e 
deleções). Por esse motivo, esse sistema pode ser empregado para a 
eliminação de expressão gênica. Por causa das mutações indels, a 
NHEJ promove extremas alterações na fase de leitura da sequência 
genética (knock-out). Por outro lado, o sistema de reparo HDR 
utiliza um DNA doador projetado (aproximadamente 400 pb 
para plasmídeo ou 25 a 65 pb para oligodesoxinucleotídeo) como 
molde para a síntese de um segmento de DNA novo na região de 
quebra, caracterizando, assim, seu mecanismo de recombinação 
homóloga. Esse sistema pode ser usado para introdução de 
transgenes ou na edição extremamente precisa do genoma, uma 
vez que o DNA molde é projetado com uma sequência genética 

específica. Dessa forma, quando um DNA molde é inserido junto 
ao sistema CRISPR, o HDR é ativado e pode servir de base para 
a inserção de uma sequência homóloga; mas, na ausência desse 
modelo, o sistema NHEJ se encontra operante. Essa estratégia pode 
ser fundamental quando a neoplasia é originada de um oncogene, 
que pode ser deletado pelo sistema CRISPR-Cas9(17-19). 

Portanto, a tecnologia do CRISPR-Cas9 possibilita o estudo de 
alvos terapêuticos em diversos tipos de neoplasias sólidas, como a 
neoplasia de pulmão. Dentro de diversos mecanismos em que a 
doença pode se expressar, as mutações do EGFR são umas das 
principais alterações quando se trata de CPNPC. Quando alterado, 
esse gene faz a ativação consecutiva da tirosina quinase, levando 
a transformações oncogênicas das células epiteliais pulmonares. 
Geralmente, as mutações apresentam característica pontual, o que 
significa uma troca de aminoácidos (leucina para arginina) no 
códon 858(9, 18). 

Partindo desse princípio, a utilização do sistema CRISPR-
Cas9 com um sgRNA complementar à sequência mutada do 
gene EGFR induz a endonuclease a clivá-lo da célula neoplásica, 
causando a supressão do gene, impedindo que codifique uma 
proteína tirosina quinase alterada e diminuindo a proliferação 
celular. Dessa forma, torna-se possível a correção de um gene 
alterado com substituição da versão selvagem quando a edição por 
CRISPR for acompanhada de um fragmento de DNA homólogo 
para acionar o HDR(17).

Conforme Cheung et al. (2018)(18), o direcionamento do 
CRISPR para a versão mutante do EGFR (L858R) teve resultado 
relevante na diminuição da proliferação tumoral, sendo seletivas 
às células neoplásicas, tanto in vitro quanto in vivo. 

Koo et al. (2017)(14) usaram a tecnologia CRISPR-Cas9 
para diferenciar o alelo com mutação missense de um único nt 
no gene EGFR localizado no éxon 21 e produziram um sgRNA 
que se hibridiza ao alelo mutante, composto por uma guanina 
extra na extremidade 3’ que se liga ao promotor U6, além de 
mais 19 nt de DNA complementares à sequência que se deseja 
editar na montante da sequência PAM reconhecida pela SpCas9 
(proteína Cas de Streptococcus spp). A entrega foi feita por meio 
de adenovírus incapaz de replicação, resultando na interrupção 
deste com alta especificidade. Ainda, mediante clivagem desse 
oncogene, observamos alta taxa de morte celular neoplásica 
levando à redução do tumor em modelo animal de camundongo 
com neoplasia de pulmão humano. Também foram detectadas 
mutações indels em uma das linhagens celulares usadas no 
estudo, demonstrando a efetividade do sistema in vitro. 

Entretanto, de acordo com Khan et al. (2016)(17), a seletividade 
do sistema ainda é questionável; é necessário o aprimoramento 

FIGURA 2 – Resposta de reparo do DNA frente ao DSB induzido por CRISPR-Cas9 
Fonte: Adaptado de Liu et al. (2019)(3). 
DNA: ácido desoxirribonucleico; DSB: quebras de fita dupla; CRISPR-Cas9: repetições 
palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas associado à proteína 
9; NHEJ: junção final não homóloga do DSB; RNA: ácido ribonucleico; HDR: reparo 
direcionado à homologia do DSB.
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da técnica para que o efeito fora do alvo seja minimizado, que é 
sustentado, em parte, pelo método de entrega e pela especificidade 
do PAM no genoma-alvo, pois a sequência pode ser semelhante 
em regiões indesejáveis. Em genomas grandes, como os 
eucarióticos, muitas regiões podem ter homologia à sequência- 
-alvo complementar ao RNA guia usado no CRISPR-Cas9, o que 
leva a mutações indesejadas ao longo do genoma hospedeiro(26).   
Por isso, a entrega do sistema nas células neoplásicas está listada 
como um desafio a ser enfrentado na aplicação do método in vivo. 
Deve-se considerar que os componentes do sistema CRISPR-Cas9 
são macromoléculas que não passam facilmente pela membrana 
plasmática celular, muito menos pela membrana nuclear. Em geral, 
muitas metodologias foram e ainda são testadas como via vetores 
virais (plasmídeos) e vetores não virais. Os vetores virais funcionam 
a partir da incorporação de um plasmídeo com genes codificadores 
para a proteína Cas9 e seu RNA guia associado em uma linhagem 
viral, que, naturalmente, injeta esse plasmídeo na célula hospedeira. 
As linhagens mais usadas são lentivírus defeituosos com integrase 
(IDLV) e vírus adenoassociados (AAVs)(3).

Contudo, até as metodologias de entrega viral têm suas 
limitações, por isso, foram desenvolvidas entregas não virais, que 
compreendem na produção de veículos sintéticos que encapsulam 
o sistema CRISPR-Cas9 com o intuito de inserção na célula-alvo. 
Pode-se incluir entre elas: eletroporação, injeção hidrodinâmica, 
microinjeção e nanopartículas automontadas (NPs), porém, não 
são tão eficientes, dependendo do tecido, devido à estabilidade 
ou à biocompatibilidade, o que dificulta sua aplicação nos 
experimentos in vivo(1).

DISCUSSÃO

De acordo com Gupta et al. (2019)(2), a eficácia e a 
simplicidade do sistema CRISPR-Cas9 ampliaram sua utilização 
para diversos fins nos laboratórios de pesquisa, principalmente 
quando se propõe analisar a expressão gênica de células 
endógenas, auxiliando na identificação e na pesquisa de possíveis 
alvos terapêuticos.

Nesse contexto, a problemática das neoplasias de pulmão não 
se restringe apenas à questão basal relacionada com a fisiopatologia 
da doença (como proliferação e metástase), mas também à 
evidência de resistência das drogas utilizadas atualmente, como 
relatado por Leite et al. (2013)(24) acerca do inibidor de tirosina 
quinase em neoplasias ativadoras do gene EGFR. Partindo desse 
princípio, de acordo com o mecanismo CRISPR-Cas9 descrito por 
Zhang et al. (2018)(5), Lander (2016)(25) e Jiang et al. (2017)(4), 
podemos aplicar o mecanismo como uma terapia gênica efetiva, 

na qual, considerando sua alta especificidade, em comparação 
com os tratamentos clínicos atuais, o CRISPR-Cas9 apresenta 
menos chances de afetar outros órgãos e sistemas do paciente.

Quanto à efetividade do sistema CRISPR-Cas9 na edição de 
genes tumorais, foram analisados os experimentos realizados por 
Koo et al. (2017)(14), em que é possível destacar o sistema CRISPR-
Cas9 como ferramenta eficaz para atingir células neoplásicas 
específicas, capaz de levar à supressão do crescimento tumoral 
sem que haja extremos efeitos colaterais por ação inespecífica 
nas células selvagens. Porém, Khan et al. (2016)(17) destacaram 
que a especificidade do sistema, quando empregado em 
genomas extensos, ainda é questionável, uma vez que este pode 
conter sequências de ligação do sistema CRISPR-Cas9, gerando 
interações indesejáveis e podendo causar mutações fora do alvo. 
Também é preciso considerar que os experimentos de Koo et al. 
(2017)(14) utilizaram cobaias animais e não seres humanos, 
então, os resultados podem ser animadores. Mas ainda há muito 
a melhorar antes que o sistema seja introduzido na prática 
clínica como tratamento, pois, segundo Liu et al. (2019)(3), um 
dos problemas enfrentados pelos pesquisadores é encontrar um 
mecanismo de entrega eficaz que possa ser totalmente seguro na 
aplicação in vivo. 

Geralmente, como demonstrado por Cheung et al. (2018)(18), 
é certo afirmar que a aplicação do sistema para neoplasia pulmonar 
promoveu avanço na supressão tumoral e na identificação de 
diversos alvos terapêuticos em potencial. Estudos in vivo e in vitro 
têm apresentado resultados promissores em sua utilização na 
diminuição de metástases a distância (principal causa de morte) e 
no alcance de oncogenes específicos, como o EGFR, caracterizando 
um grande passo na terapia genética do câncer e um importante 
papel do sistema no tratamento de neoplasias.   

CONCLUSÃO

O sistema CRISPR-Cas9 é uma ferramenta promissora na 
edição de genes responsáveis pelo surgimento de neoplasias em 
genes específicos. Sua aplicação na neoplasia pulmonar como 
doença-alvo demonstrou-se efetiva, uma vez que a proliferação 
tumoral foi revertida por meio da deleção da versão mutada 
do gene EGFR. Seu mecanismo simples contribui para a fácil 
aplicação no cenário da terapia gênica, apresentando uma 
alternativa terapêutica promissora nessa doença e representando 
a possibilidade de reduzir o sofrimento e o enfraquecimento do 
paciente, visto que esse método não requer tratamentos prolongados 
ou cirurgias invasivas para se fazer efetivo. Ainda será necessário 
aprimorar diversos pontos relacionados com a especificidade 
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e os meios de entrega do sistema para a célula-alvo, contudo, a 

aplicabilidade da terapia vale o investimento na pesquisa. Portanto, 

esse método não representa apenas o tratamento da neoplasia em 

questão, mas possivelmente para outras doenças causadas por 

mutações, evidenciando a importância do desenvolvimento da 

biotecnologia na área da saúde nas terapias gênicas, nas quais se 

destaca o sistema CRISPR-Cas9.  

e3842021
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