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RESUMO 

O CRISPR/Cas9 é um mecanismo de memória adaptativa bacteriano que se apresenta 

como uma das plataformas mais eficazes de edição genética, permitindo manipular de 

forma precisa qualquer sequência genômica. Ao longo de uma década foram feitas 

inúmeras publicações utilizando esta técnica em diversos modelos biológicos, com 

diferentes finalidades. A Drosophila melanogaster é um modelo biológico utilizado 

massivamente nos trabalhos na área da Genética e também tem sido alvo de interesse nos 

experimentos realizados com CRISPR/Cas9, justamente pelas características inerentes ao 

sucesso desse modelo biológico que conta com ciclo de vida curto, fenótipos facilmente 

observáveis, genoma pequeno e numerosos descendentes ao longo das gerações, o que 
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permite avaliar facilmente os resultados de edição genômica promovido pela técnica. É 

apresentada uma revisão sistemática das publicações em inglês e português, no recorte 

temporal de 2010 a 2020, nas plataformas on-line: Science Direct e Microsoft Academic 

Search, buscando analisar as metodologias, genes alvo e singularidades dos protocolos 

apresentados afim de descrever um protocolo inicial de execução da técnica CRISPR-

Cas9 em D. melanogaster. Foram encontrados 4181 artigos e filtrados 48 a partir de 

critérios estabelecidos para inclusão e exclusão. Os principais resultados encontrados 

conferem aos genes mais utilizados, fase de aplicação de microinjeção nas drosófilas, 

montagem do plasmídeo para edição gênica e pH específico para a solução da injeção. 

Conclui-se que a técnica ainda precisa ser aprimorada em estudos que visam múltiplos 

genes, sendo necessário reduzir a perspectiva de cortes fora do alvo genético de interesse 

e simplificação da construção do vetor de edição. No entanto, a montagem da técnica 

associada a simplicidade de manuseio em Drosophila mostra-se de coerente 

aplicabilidade em centros de pesquisa nacionais desde que as instituições atentem ao rigor 

ético necessário à tal manipulação. 

 

Palavras-chave: edição genômica, técnica molecular, modelo biológico. 

 

ABSTRACT 

CRISPR/Cas9 is a bacterial adaptive memory mechanism that stands as one of the most 

effective gene editing platforms, allowing to precisely manipulate any genomic sequence. 

Over a decade there have been numerous publications using this technique in various 

biological models for different purposes. Drosophila melanogaster is a biological model 

used massively in works in the area of Genetics and has also been the target of interest in 

the experiments performed with CRISPR/Cas9, precisely because of the inherent 

characteristics for the success of this biological model that counts with a short life cycle, 

easily observable phenotypes, small genome and numerous descendants throughout the 

generations, which allows to easily evaluate the results of genomic editing promoted by 

the technique. A systematic review of publications in English and Portuguese is 

presented, in the time frame from 2010 to 2020, in online platforms: Science Direct and 

Microsoft Academic Search, seeking to analyze the methodologies, target genes and 

singularities of the protocols presented in order to describe an initial protocol for 

implementation of the CRISPR-Cas9 technique in D. melanogaster. A total of 4181 

articles were found and 48 were filtered based on established inclusion and exclusion 

criteria. The main results found confer the most used genes, microinjection application 

phase in drosophila, plasmid assembly for gene editing and specific pH for the injection 

solution. It is concluded that the technique still needs to be improved in studies targeting 

multiple genes, with the prospect of cuts outside the gene target of interest needing to be 

reduced and the construction of the editing vector simplified. However, the assembly of 

the technique associated with the simplicity of handling in Drosophila show to be of 

coherent applicability in national research centers as long as the institutions pay attention 

to the ethical rigor necessary for such manipulation. 

 

Keywords: genomic editing, molecular technique, biological model. 
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1 INTRODUÇÃO 

A capacidade de projetar sistemas e organismos biológicos apresenta um enorme 

potencial para aplicações em toda a ciência básica, medicina e biotecnologia (RAN et al., 

2013). Nos últimos anos, foram apresentadas algumas técnicas de edição genômica que 

indicavam boa aplicabilidade como o Zinc-fingers Nucleases (ZFNs), o Transcription 

Activator–like Effector Nucleases (TALENs) e o Clustered Regularly Interspaced Short 

Palindromic Repeats (CRISPR/Cas9). No entanto, as duas primeiras técnicas são 

complexas e expuseram elevado custo para a sua aplicação, enquanto o CRISPR 

associado à proteína Cas9, apresentou-se como um sistema fácil de projetar, altamente 

específico, eficiente e adequado para a edição de genes de vários tipos de células e 

organismos (RAN et al., 2013; HSU et al., 2014). 

O CRISPR foi estruturado como uma eficiente plataforma de direcionamento de 

DNA guiado por RNA para a edição genética, modulações epigenéticas, transtornos 

transcripcionais e obtenção de imagens do genoma (JIANG & DOUDNA, 2017). Essa 

tecnologia permite que praticamente qualquer sequência genômica seja manipulada de 

forma precisa (HSU et al., 2014). O CRISPR/Cas9 é considerado um dos maiores avanços 

da engenharia genética, pois, através dele, é possível estudar o desenvolvimento e 

progressão de doenças, correções de mutações causadoras de diversas patologias, 

inativação de oncogenes ativados ou ativação de genes supressores de cânceres, além de 

permitir que pesquisadores examinem de uma só vez, a função de múltiplas regiões 

genômicas em um único experimento (HSU et al., 2014; JIAND & DOUDNA, 2017).  

Após as inúmeras publicações em que apresentavam o CRISPR/Cas9 como uma 

ferramenta precisa para edição de genoma de células humanas e vegetais, foi aberto um 

leque para estudos de doenças com origem no DNA, aplicações de melhoramento 

genético e experimentos em diversos modelos biológicos (DOUDNA & 

CHARPENTIER, 2014). Os modelos biológicos experimentais são a materialização de 

pesquisas que visam a compressão de fenômenos biológicos, físicos e químicos. Através 

desses modelos, o conhecimento de processos patológicos, ações medicamentosas e 

efeitos de intervenções cirúrgicas é melhor compreendido pela comunidade científica 

(FERREIRA et al., 2005). Nesse contexto, a Drosophila melanogaster tem sido utilizada 

massivamente como organismo modelo para estudos genéticos desde o início do século 

XX. O entendimento sobre heranças genéticas, desenvolvimento embrionário, 

envelhecimento, aprendizado e comportamento teve origem em pesquisas com a mosca-

da-fruta (JENNINGS, 2011). As drosófilas estão na vanguarda da biologia moderna, na 



Brazilian Journal of Development 
ISSN: 2525-8761 

27613 

 

 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.8, n.4, p.27610-27642, apr ., 2022. 

 

qual, genes, engenharia genética e outras novas descobertas são alcançadas primeiro 

através delas e depois generalizadas para outros organismos, inclusive para humanos 

(JENNINGS, 2011). 

De forma pioneira, o CRISPR/Cas9 foi apresentado por Bassett et al. (2013) como 

um método preciso, rápido e mais eficaz que o ZFN e TALENs para a edição gênica em 

Drosophilas melanogaster. Na mesma pesquisa, foi observado que cerca de 88% dos 

embriões que foram submetidos à indução da mutagênese pelo CRISPR/Cas9 

apresentaram as alterações esperadas quando se tornaram moscas adultas e as 

repercussões foram transmitidas para as gerações seguintes das drosófilas (BASSETT et 

al., 2013).  

O entendimento de CRISPR/Cas9 é especialmente oportuno ao ser analisado 

diante dos estudos com Drosophila melanogaster, um dos modelos biológicos 

historicamente difundidos na Genética, diante do seu pequeno genoma, características 

morfológicas marcantes e ciclo de vida curto. Isso tudo faz desse animal um importante 

objeto de estudo na compreensão de novas técnicas como CRISPR/Cas9 e justifica a 

realização do levantamento bibliográfico sistematizado aqui realizado que avaliou os 

diferentes protocolos de execução da técnica e propôs um protocolo simples, eficaz e 

aplicável em laboratórios de drosófilas no contexto acadêmico nacional. 

 

2 METODOLOGIA 

2.1 ESTRATÉGIAS DE BUSCAS 

Para a realização desta revisão sistemática foi feita uma pesquisa nas principais 

bases de dados com artigos publicados que incluem pesquisas nas áreas de Ciências 

Biológicas, Genética e Biologia Molecular disponíveis on-line: ArXiv, Science Direct, 

Microsoft Academic Search e SciELO. Os descritores utilizados em português foram: 

CRISPR/Cas9, CRISPR, Drosophila melanogaster, Drosophila e edição genômica; em 

inglês: CRISPR/Cas9, CRISPR, Drosophila melanogaster, Drosophila e genomic 

editing. Os operadores de pesquisa “e, ou, and e or” foram utilizados para combinar os 

termos de busca a fim de ampliar ou limitar a recuperação de dados do levantamento.  

 

2.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Os artigos foram selecionados pelo título, que deveria contar com os descritores 

propostos, seguido pela leitura do resumo, visando abarcar todos os trabalhos pertinentes 

à pesquisa que estavam disponíveis on-line. Foi utilizado o recorte temporal entre os anos 
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de 2010 à 2020, que abrange o período de descoberta do CRISPR/Cas9 até as recentes 

aplicações da técnica no modelo biológico pesquisado. Como critérios de exclusão, foram 

desconsideradas todas as publicações que estivessem fora do recorte temporal proposto, 

artigos que utilizaram outras técnicas de edição genômica que não seja o CRISPR/Cas9, 

por exemplo, TALENs e ZFN. Também foram rejeitadas publicações de revisão 

bibliográfica, pois, este estudo buscou avaliar a melhor aplicabilidade da técnica em 

drosófilas e a descrição dos protocolos utilizados para a realização dos experimentos. Para 

a sistematização dessa revisão foi utilizada a escala PRISMA (MOHER et al., 2009) que 

delimita a análise dos dados em: identificação, triagem, elegibilidade e inclusão. 

 

2.3 SELEÇÃO DOS ARTIGOS 

Após a aplicação dos filtros estabelecidos e critérios de inclusão e exclusão foram 

feitas leituras dos resumos, onde as publicações duplicadas encontradas em ambas as 

plataformas de pesquisa não foram eliminadas, pois esses dados também foram 

considerados para serem avaliados nos resultados da revisão.  Nas plataformas de 

pesquisa on-line previamente selecionadas, ArXiv e SciELO, não foram encontradas 

publicações utilizando os descritores definidos, indicando que não são eficazes para 

buscas de artigos que utilizem o CRISPR/Cas9 aplicado em Drosophilas melanogaster, 

entretanto, a plataforma Microsoft Academic Search apresentou um total de 1.752 

publicações e a Science Direct 2.429, totalizando 4.181 artigos com o tema pesquisado 

em ambas, mostrando que são adequadas e com um grande escopo de estudos disponíveis. 

Foram rejeitados 4.119 artigos ao aplicar os critérios de exclusão de recorte temporal, 

técnica aplicada para edição genômica e revisões da literatura, sendo selecionadas 62 

publicações (figura 1). Foram excluídas dez publicações com base na leitura do resumo, 

sendo avaliados os mesmos critérios de exclusão iniciais, pois, estas publicações não 

apresentam sua metodologia e/ou técnica utilizada. Na leitura do texto completo, foram 

eliminadas quatro pesquisas nas quais faltavam dados cruciais para entendimento do 

estudo, como, a metodologia e falta de resultados concisos. Restando 48 publicações para 

serem trabalhadas, entre elas artigos e elaboração de protocolos de aplicação e 

reestruturação da CRISPR/Cas9 (tabela 1). 

 

2.4 EXTRAÇÃO DOS DADOS 

Para a sistematização dos dados foram feitas duas tabelas com informações 

fundamentais para o desenvolvimento da revisão. Na tabela 1 (material suplementar) 
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foram extraídos os autores, objetivos, método utilizado, gene alvo e alterações 

encontradas. Na tabela 2 (material suplementar) foram reinseridos autores e genes alvo 

para organização dos dados, função dos genes, perspectivas, material e procedimentos 

para o desenvolvimento da técnica CRISPR/Cas9. A seleção dos artigos utilizados neste 

estudo está detalhada na figura 1, seguindo as diretrizes PRISMA para revisões 

sistematizadas (MOHER et al., 2009). Além de identificar as funções dos genes na leitura 

dos artigos, também foram utilizadas as plataformas disponíveis on-line FlyBase que é 

um banco de dados com a maioria dos genes já estudados das moscas-da-fruta e a 

National Center for Biotechnology Information (NCBI) que é utilizada como ferramenta 

para informações de genes em diferentes organismos modelo, visando os artigos que não 

apresentam em suas discussões a função dos genes avaliados. 

 

Figura 1: organograma das buscas incluindo os bancos de dados, seleção dos artigos e extração de dados. 

 
Fonte: dados dos autores. 

 

3 RESULTADOS 

A análise sistemática resultou na inclusão de 48 artigos que apresentam os 

critérios estabelecidos para a inclusão na revisão. Foram observados seis tipos de 

objetivos comuns à todas as publicações, são elas: criar mutações em genes específicos, 

desenvolvimento de protocolos, deleção de genes, substituição de genes, mutações em 

múltiplos genes e demonstração de efeitos fora do alvo.  
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Observa-se que 24  das 48 publicações selecionadas têm como principal objetivo 

criar mutações em genes específicos (tabela 1), sete desenvolveram novos protocolos, 

cinco apresentaram a técnica utilizada para a deleção de trechos genéticos, três 

apresentaram a deleção e substituição de genes, dois desenvolveram protocolos e 

substituíram trechos genéticos, dois substituíram genes, dois criaram mutações em 

múltiplos genes, um desenvolveu protocolo para mutações in loci, um demonstrou efeitos 

fora do alvo genômico e as mutações encontradas e um apresentou mutações decorrente 

da substituição de genes (tabela 1). 

Os métodos utilizados pelos autores para aplicação do CRISPR/Cas9 variam de 

acordo com o objetivo traçado, no qual, foram listados seis tipos de objetivos e 14 

métodos de aplicação em Drosophilas melanogaster. A estratégia mais comum 

encontrada na sistematização dos dados foi a Microinjeção de múltiplos plasmídeos 

sgRNA que foi feito em 17 dos 48 estudos selecionados. O Knockout foi utilizado por 

sete estudos que tem como objetivo criar mutações em um ou mais genes. O levantamento 

apontou artigos que apresentaram propostas de aplicação da técnica como o CRISPR 

associado ao recombinase-mediated cassette exchange (RMCE) apresentado por Zhang 

et al. (2014) e Zolotarev et al. (2019), dCas9-VPR para knocking gênico proposto por 

Ewen-Campen et al. (2017) e o CRISPR/Cas9 associado ao cis-regulatory module (CRM) 

para knockout gênico discorrido por Bence et al. (2017). Quatro estudos utilizaram 

vetores de expressão do sgRNA para Knocking e Knockout em trechos genômicos 

(GOKCEZADE et al., 2014; GRATZ et al., 2015; GRATZ et al., 2015; GE et al., 2016). 

Todas as informações sobre os dados encontrados na primeira etapa da revisão 

encontram-se na tabela 1. 

Foram encontrados 53 genes alvo em todo o levantamento, sendo que os genes 

yellow (y) e white (w) foram os mais frequentes nos estudos em que se pretendiam criar 

mutações ou deleções utilizando o CRISPR/Cas9, correspondendo à 12,50% e 11,46% 

respectivamente no número de estudos avaliados e duas variações y1, y2, w1 e w2, todos 

encontrados em 2,08% dos artigos que buscam avaliar o silenciamento de função gênica 

por meio de Knockout (Tabela 1 / Figura 1 – material suplementar). O gene ebony foi 

alvo de 6,25% dos estudos, onde, os autores que utilizaram as drosófilas selvagens que 

os expressam buscavam através dele o desenvolvimento de protocolos e melhoramento 

da técnica para a inserção e silenciamento gênico (REN et al., 2014; PORT et al., 2014; 

GOKCEZADE et al., 2014; PORT et al., 2015; PORT et al., 2016; EWEN-CAMPEN et 

al., 2018). Os demais genes alvo foram encontrados em estudos isolados com diferentes 
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finalidades e adaptações da técnica para a necessidade dos autores, sendo observado que 

cada gene foi apresentado em 1,04% dos artigos avaliados (Tabela 1 / Figura 1 – material 

suplementar). Observou-se que 8,33% dos estudos tentaram fazer a aplicação do 

CRISPR/Cas9 para desenvolvimento de protocolos de knockout e knocking utilizando 

vetores específicos de expressão de sgRNA em amplas regiões cromossômicas (GRATZ 

et al., 2015; LIN et al., 2016; PORT et al., 2016; VISWANATHA et al., 2019; 

BUCHMAN et al., 2019; XIA et al., 2020).  

Alguns estudos buscaram avaliar a eficiência do CRISPR em substituir ou inserir 

múltiplos genes em apenas uma aplicação da técnica através da microinjeção de sgRNA 

(BASSETT et al., 2013; PORT et al., 2016), resultando em mosaicismo nas cores que são 

expressas através do gene alvo (tabela 1), no entanto, dois dos estudos que tiveram mais 

de quatro genes alvo relataram que as mutações apresentadas foram discretas, sugerindo 

que a técnica aplicada da forma como foi proposta pelos autores precisará ser aprimorada 

para que a ferramenta de edição gênica possa fazer modificações em múltiplos alvos 

(BASSETT et al., 2014; PORT et al., 2016). Observa-se que todos os artigos 

apresentaram mutações após a aplicação do CRISPR, apesar da baixa eficiência para esse 

tipo de estudo (BASSETT et al., 2013; BASSETT et al., 2014; PORT et al., 2014; XUE 

et al., 2014; PORT et al., 2016) (tabela 1). 

 

4 DISCUSSÃO 

O primeiro estudo publicado que utilizou a Drosophila como modelo alvo de 

edição genética com o CRISPR sugeriu que a enzima Cas9 não seria eficaz para que 

modificações genômicas pudessem ser transmitidas entre gerações distintas do organismo 

modelo, precisando passar por modificações em sua composição (GRATZ et al., 2013), 

sendo assim, os autores adaptaram um composto de plasmídeos sgRNA na enzima  e 

injetaram em embriões na fase blastodérmica com o intuito de silenciar o gene y, 

localizado no cromossomo X. O resultado da injeção desse composto foi a perda do 

fenótipo amarelo, comprovando que o sistema CRISPR/Cas9 induz a formação de duble-

strand breaks (DSBs) que podem ser reparadas pelos mecanismos conhecidos como 

homology directed repair (HDR) e non-homologous end joining (NHEJ). Assim, a 

técnica demonstrou ser uma ferramenta adequada para estudos que visam regiões 

específicas do DNA genômico da mosca-da-fruta. Embora a alta taxa de especificidade 

tenha sido alcançada, a eficiência geral de transmissibilidade das expressões silenciadas 

foi baixa, sendo de apenas 0,25 e 1,37% das gerações testadas (GRATZ et al., 2013). 
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Para solucionar a ineficiência do CRISPR/Cas9 na transmissão de expressões de 

mutações estimuladas através da técnica, foi utilizada a injeção da proteína Cas9 

associada ao mRNA e sgRNA em embriões blastodérmicos, alcançando de 10,4% a 

34,5% de transmissão de expressões para as gerações posteriores à G0 (BASSETT et al., 

2013; YU et al., 2013), taxa consideravelmente maior se comparada a técnica proposta 

por Gratz et al. (2013). No entanto, essa metodologia não é aplicável em estudos que 

buscam o baixo custo CRISPR, devido às numerosas etapas de transcrição in vitro. 

Visando corrigir esse inconveniente, alguns autores modificaram a composição da 

proteína Cas9, usando proteínas codificadas por genes específicos, para que houvesse 

melhor reconhecimento das regiões alvo, como o nos-Cas9, vasa-Cas9 e actin5C-Cas9 

(KONDO & UEDA, 2013; GRATZ et al., 2014; PORT et al., 2014). A partir dessa 

adaptação, a taxa de transmissão das expressões atingiu níveis de até 100%, além da 

redução substancial nos custos da técnica, pois foram eliminadas algumas etapas de 

transcrição in vitro (PORT et al., 2014).  

Demonstrada a aplicabilidade do sgRNA como um complexo capaz de reconhecer 

trechos específicos de RNA e DNA (DOUDNA & CHARPENTIER, 2014), a 

microinjeção com alvos gênicos se mostrou eficiente em maior parte dos estudos ao ser 

aplicado em embriões blastodérmicos (KONDO & UEDA, 2013; GRATZ et al., 2014; 

PORT et al., 2014). Nesta fase, os indivíduos apresentam pouca diferenciação celular, 

auxiliando a integração do material exógeno. Além disso, os embriões de mosca-da-fruta 

são muito mais resistentes que células cultivadas e resistem de forma significativa a 

manipulações como microinjeção de enzimas e proteínas (TAKADA et al., 2014).   

Para a preparação da solução de microinjeção, o sgRNA, em sua maioria, foi 

misturado com acetato de sódio com pH 5,2 (BASSETT et al. 2013; REN et al., 2014; 

BASSETT et al., 2014; GRATZ et al., 2014; LIN et al., 2015). Essa característica foi 

observada em estudos com métodos de Knockout, Knocking e uso de HDR para Knocking, 

onde foram observados que todos os estudos que apresentam o pH ácido como base da 

solução de microinjeção obtiveram melhores resultados em seus objetivos. Em 

contrapartida, os pesquisadores que utilizaram fosfato de sódio com pH 6,8 - 8,0, 

apontaram que os estudos precisarão ser aprimorados, pois resultaram em silenciamentos 

ou inserções de genes fora do alvo (GE et al., 2016; ZIMMER et al., 2016). 

Embora existam, entre todos os estudos, diferentes metodologias de aplicação do 

sistema CRISPR/Cas9, observa-se que o Knockout está entre as estratégias mais simples, 

principalmente em  pesquisas que buscam entender a repercussão do silenciamento 
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genético, como citado no estudo mais recente do levantamento, onde Hafezi, et al. (2020) 

divulgaram um experimento em que utilizaram o CRISPR para estudar funções 

desconhecidas do cromossomo Y na fertilidade masculina de Drosophilas, induzindo 

deleções nos genes PRY, FDY e CCY e identificaram quais repercussões na fertilidade 

da mosca seriam possíveis. No estudo, foi feita a aplicação do sgRNA e Cas9 em embriões 

de moscas do tipo selvagem e foi observado que o silenciamento desses genes reduziu em 

até 64,6% a fertilidade dos machos de drosófilas, abrindo assim, um possível leque de 

conhecimento de genes com funções até então desconhecidas (HAFEZI et al., 2020).  

 

4.1 PROTOCOLO CRISPR/Cas9 UTILIZANDO A ESTRATÉGIA DE KNOCKOUT 

NO GENE y DE DROSOPHILAS MELANOGASTER 

Gerar mutações baseadas em mais de quatro genes alvo em uma única etapa nos 

embriões de drosófilas se mostrou um desafio para os autores que usaram como estratégia 

a microinjeção de plasmídeos sgRNA, pois apresentavam graus de toxicidade para o 

organismo modelo, reduzindo substancialmente a quantidade de embriões viáveis em 

moscas de G0 (PORT et al., 2014; XUE et al., 2014; BENNER et al., 2018), além disso, 

o uso do pH alcalino na solução de injeção de plasmídeos (GE et al. 2016; ZIMMER et 

al., 2016) e a necessidade de melhorias na enzima de transporte Cas9 (GRATZ et al., 

2013) mostraram que mesmo o CRISPR/Cas9 sendo uma técnica simplificada, precisa e 

mais barata que as demais metodologias de edição gênica, algumas etapas do protocolo 

precisam ser adaptadas para que a torne viável em laboratórios acadêmicos. Visando essas 

inconsistências observadas no levantamento sistemático dos procedimentos de realização 

da técnica (tabela 2 / material suplementar), aqui, é proposto um protocolo Knockout 

visando o gene y de Drosophilas melanogaster, onde são feitas possíveis melhorias em 

pontos observados como críticos nos artigos da revisão. 

 

4.1.1 Coleta e lavagem dos embriões 

Antes da microinjeção, os ovos devem passar pelo processo de remoção da 

camada externa conhecida como córion, procedimento conhecido como decorionação. 

Existem diversas técnicas para este procedimento, no entanto, o método mais observado 

entre os autores, utiliza água destilada e álcool etílico 70% (BASSETT et al., 2013; REN 

et al., 2014; BASSETT et al., 2014). Nesse processo, os ovos devem ser embebidos em 

água destilada por 5 minutos, em seguida, deve ser adicionado o álcool e aguardar por 

mais 5 minutos, banhando por completo os ovos, e então, os embriões devem ser levados 
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para um filtro onde deverão ser lavados com água destilada para remover o excesso de 

álcool e seguir para a coleta. 

Após o processo de decorionação, com o auxílio de um pincel de ponta fina, os 

ovos devem ser sobrepostos em lâminas microscópicas lisas de tamanho 2,6 x 7,6 

centímetros utilizando fita dupla-face transparente. Em cada lâmina, podem ser colocados 

até dez ovos e banhados em uma pequena quantidade de óleo mineral para evitar a morte 

dos embriões por dessecação. Após 10 minutos da adição do óleo mineral, as placas 

devem ser levadas ao micromanipulador para efetuar a injeção.  

 

4.1.2 Produção do sgRNA e CAS9 mRNA - preparação do plasmídeo para a 

microinjeção 

Na montagem do plasmídeo doador para drosófilas, observa-se que diversos 

autores adaptam os protocolos de aplicação do CRISPR à sua necessidade, entretanto a 

construção desse componente é feita por laboratório com estrutura apropriada (REN et 

al., 2013; KONDO & UEDA, 2013; GRATZ et al., 2014; CHAMPER et al., 2017; 

HOUSDEN et al., 2016; HUYNH et al., 2018) (tabela 3), em seguida, fazem a aplicação 

de acordo à modulação do seu estudo. 

 

Tabela 3: recursos on-line para construção do sgRNA e laboratórios de construção plasmídica. 

Referência Nome do site Link Laboratório 

REN et al., 2013 DRSC Find CRISPRs http://www.flyrnai.org/crispr2/ Nobert Perrimon 

lab 

KONDO & UEDA 2013 FlyCas9 http://shigen.nig.ac.jp/fly/nigfly/cas9/index.jsp Shu Kondo lab 

GRATZ et al., 2014 CRISPR optimal target finder http://www.genome-

engineering.org/crispr/?page_id=41 

KateM. 

O’Connor-Giles 

lab 

HOUSDEN et al., 2016 Havard Medical School http://www.flyrnai.org/crispr2 Havard Medical 

School 

CHAMPER et al., 2017 New Englands Biolabs https://international.neb.com/ New Englands 

Biolabs 

HUYNH et al., 2018 AddGene www.addgene.org - 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Utilizando tubos do tipo Eppendorf de 2ml deve ser feita a mistura de 0,5mg de 

sgRNA e 10mg de Cas9 mRNA em um volume de 2ml de acetato de sódio com pH de 

5,2 e deve ser feita a precipitação em três volumes de etanol absoluto para purificação e 

concentração. Para a precipitação, os eppendorfs de 2ml devem ser previamente 

identificados e mantidos em gelo por 10min. Depois, usando um banho seco calibrado 

em 60ºC e um pouco de água nos poços, o material deve sofrer um choque térmico de 50s 

e em seguida, colocado novamente em gelo por 2 minutos. Por fim, a solução deve ser 

http://www.flyrnai.org/crispr2/
http://shigen.nig.ac.jp/fly/nigfly/cas9/index.jsp
http://www.genome-engineering.org/crispr/?page_id=41
http://www.genome-engineering.org/crispr/?page_id=41
http://www.flyrnai.org/crispr2
https://international.neb.com/
http://www.addgene.org/
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levada para a centrifugação por 10 minutos à 3500rpm e o pellet lavado em etanol à 70% 

e suspenso em 11ml de H2O, mantido em temperatura ambiente por 20 minutos para ser 

feita a microinjeção (Figura 2). 

 

Figura 2: Preparação do plasmídeo para a microinjeção. 

 
Fonte: autores da pesquisa. 

 

4.1.3 Microinjeção 

Deve ser previamente selecionada pelo pesquisador a quantidade de ovos a serem 

injetados e o plasmídeo, sendo que, todos os ovos devem passar previamente pelo 

processo de decorionização descrito no item 4.1.2. Para o procedimento de microinjeção, 

deve ser utilizado um microscópio invertido com sistema de comandos, adaptadores para 

micromanipulação e agulhas de vidro com espessura de 45µm, pois os ovos da mosca-

da-fruta apresentam um diâmetro de 0,5mm. Nesse caso, agulhas com diâmetro grosso e 

curto podem danificar o indivíduo e, consequentemente, não permitir o desenvolvimento 

do embrião. Em cada ovo deve ser injetado 1µl do plasmídeo (BASSETT et al., 2013; LI 

et al., 2015; BASSETT et al., 2014). Os ovos devem ser retirados do meio de oviposição, 

acomodados nas lâminas de vidro com óleo mineral. Em seguida, a microinjeção deve ser 

feita através do córion posterior dos embriões. Para confirmar a injeção do plasmídeo, 

deve ser observada a formação de uma gotícula na extremidade dos ovos onde foi feita a 

injeção assim que a agulha for retirada. Após a injeção, os ovos devem ser transferidos 

para o meio de cultivo e mantidos em incubadora para o seu desenvolvimento (BASSETT 

et al., 2013; LI et al., 2015; BASSETT et al., 2014; TANAKA et al., 2016).  
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Figura 3: (A) Ciclo de vida da Drosophila melanogaster, indicando todos os estágios de desenvolvimento; 

(B) Embrião em fase blastodérmica, após o processo de decorinização, onde é retirado córion que protege 

o indivíduo; (C) aplicação do CRISPR/Cas9 utilizando o método de Knockout e a região do DNA sendo 

reparada pelo mecanismo de HDR; (D) Resultado esperado após a aplicação do CRISPR/Cas9, o qual, a 

drosófila apresentará mutações em mosaico onde a cor amarela é expressa em maior intensidade, como na 

região torácica. 

Fonte: autores da pesquisa. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O intuito de avaliar a aplicação da tecnologia CRISPR-Cas9 nos estudos com 

Drosophila melanogaster, comparando as metodologias dos trabalhos realizados com 

este modelo biológico, apontando seus objetivos, resultados e perspectivas levou ao 

protocolo de execução da técnica aqui apresentado, atendendo ao objetivo central da 

proposta inicial dessa revisão sistemática. 

A técnica do CRISPR/Cas9 aplicada a Drosophilas melanogaster mostrou grande 

avanço dentro do recorte temporal proposto na revisão, no entanto, os inúmeros efeitos 

fora do alvo e necessidades de melhorias e adaptações da técnica tornam o seu uso ainda 

questionável em diversas aplicações. A necessidade de melhoria do sistema para edições 

em múltiplos genes, avaliação da transmissibilidade de mutações em diferentes gerações 

do organismo modelo e a complexidade na montagem do plasmídeo para a microinjeção, 

ainda são desafios para os pesquisadores.   

Na presente revisão, observa-se que o uso do acetato de sódio com pH de 5,2 

(BASSETT et al., 2013; REN et al., 2014; BASSETT et al., 2014; GRATZ et al., 2014; 
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LIN et al., 2015) apresenta melhor eficiência que o fosfato de sódio com pH 6,8 - 8,0 (GE 

et al., 2016; ZIMMER et al., 2016), podendo ser um dos interferentes nas altas taxas de 

letalidade ao fazer a microinjeção em embriões de mosca-da-fruta, entretanto, a 

microinjeção dos plasmídeos em embriões em fase blastodérmica mostrou-se mais 

apropriado para tal finalidade (BASSETT et al., 2013; YU et al., 2013). Etapas como o 

cultivo de Drosophila melanogaster, mistura dos plasmídeos, microinjeção e extração de 

DNA para avaliação das mutações são facilmente aplicadas em laboratórios com 

estruturas muitas vezes limitadas no cenário acadêmico nacional. 

Por tudo exposto, é notório que a vinculação do CRISPR/Cas9 com a Drosophila 

melanogaster enquanto modelo biológico pode representar grande avanço para a 

comunidade científica na otimização de protocolos de edição gênica para os organismos 

vivos, podendo ser objeto na ciência de base para estudos com grandes perspectivas no 

entendimento de patologias, desenvolvimento de medicamentos e estudos evolutivos. O 

modelo genético que rendeu o Nobel de Fisiologia e Medicina para Thomas Morgan em 

1933 se mostra adequado ao aplicar uma técnica totalmente inovadora, apresentada 

oitenta e sete anos depois e que também foi condecorada com o Nobel de Química para 

Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier em 2020, restando a necessidade de testes 

em laboratório do protocolo proposto e um posicionamento ético no âmbito acadêmico 

no uso dessa ferramenta promissora. 
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Material suplementar 1: genes mais encontrados na seleção sistematizada presente nas tabelas 1 e 2. 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Tabela 1: autores, objetivo dos estudos, método utilizado na estratégia de edição genética, genes alvo e alteração encontrada. 
 AUTORES OBJETIVO MÉTODO UTILIZADO GENES ALVO ALTERAÇÃO ENCONTRADA 

1 BASSETT et al., 2013 criar mutações em genes Knockout y1, y2, w1 e w2 perda de função 

2 BASSETT et al., 2013 criar mutações em genes 
Microinjeção de múltiplos 

plasmídeos sgRNA 
AGO1 perda de função 

3 GRATZ et al., 2013 criar mutações em genes Microinjeção de mRNA y perda de função 

4 YU et al., 2013 criar mutações em genes 
Microinjeção de múltiplos 

plasmídeos sgRNA 
y perda de função 

5 KONDO & UEDA 2013 criar mutações em genes 
Microinjeção de múltiplos 

plasmídeos sgRNA 
v, nos e w perda de função 

6 REN et al., 2014 

demonstrar efeitos fora do 

alvo / gerar mutações em 

múltiplos genes 

Microinjeção de múltiplos 

plasmídeos sgRNA 
y, w, e (ebony) perda de função 

7 BASSETT et al., 2014 
substituição de genes / 

desenvolver protocolo 

Uso de HDR para knocking 

de DNA exógeno 
y1, y2, w1 e w2 

perda de função / não ocorreram 

mutações 

8 PORT et al., 2014 
deleção de genes / 

substituição de genes 
Knocking de DNA exógeno y, nos, ebony, wls e wg perda de função 

9 GRATZ et al., 2014 
substituição de genes / 

desenvolver protocolo 

Uso de HDR para knocking 

de DNA exógeno 
Rosy 

perda de função / não ocorreram 

mutações 

10 ZHANG et al., 2014 
desenvolver protocolo / criar 

mutações em genes 

Microinjeção de múltiplos 

plasmídeos sgRNA/ CRISPR 

associado ao recombinase-

mediated cassette exchange 

(RMCE) 

salm, bent 
perda de função / transmissão para 

outras gerações 

11 YU et al., 2014 
deleção de genes / 

substituição de genes 

Knockout / Microinjeção de 

múltiplos plasmídeos sgRNA 
CG4221, chameau, CG5961 perda de função / substituição de gene 

12 XUE et al., 2014 desenvolver protocolo 
Microinjeção de múltiplos 

plasmídeos sgRNA 
y, notch, bam, nos,cid e ms(3)k81 

perda de função / transmissão para 

outras gerações 

13 GOKCEZADE et al., 2014 criar mutações em genes 

Knockout e knocking 

utilizando vetores de 

expressão Cas9/sgRNA 

y, w, e (ebony) 
perda de função / transmissão para 

outras gerações 

14 REN et al., 2014 criar mutações em genes 
Microinjeção de múltiplos 

plasmídeos sgRNA 
w 

perda de função / não ocorreram 

mutações 

15 LIN et al., 2015 criar mutações em genes 
Microinjeção de múltiplos 

plasmídeos sgRNA 
w perda de função 

16 GRATZ et al., 2015 
criar mutações em genes / 

substituição de genes 

Knockout e knocking 

utilizando vetores de 

expressão Cas9/sgRNA 

y, w - 
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17 PORT et al., 2015 desenvolver protocolo 
Knocking utilizando vetores 

de expressão Cas9/sgRNA 
y, e (ebony) transmissão para outras gerações 

18 GRATZ et al., 2015 
deleção de genes / 

substituição de genes 

Knockout e knocking 

utilizando vetores de 

expressão Cas9/sgRNA 

- - 

19 LI et al., 2015 criar mutações em genes 
Knocking utilizando vetores 

de expressão Cas9/sgRNA 
w e Sxl 

não ocorreram mutações / ocorreram 

poucas mutações 

20 ZIMMER et al., 2016 criar mutações em genes 
Knocking utilizando vetores 

de expressão Cas9/sgRNA 
Da6 ocorreram poucas mutações 

21 PORT et al., 2016 criar mutações em genes 
Microinjeção de plasmídeos 

tRNA para knocking gênico 

se (sepia), e (ebony), cu (curled) 

e f (forked) 
ocorreram poucas mutações 

22 HOUSDEN et al., 2016 desenvolver protocolo 
Microinjeção de múltiplos 

plasmídeos sgRNA 
- - 

23 GHOSH et al., 2016 criar mutações em genes 
Microinjeção de múltiplos 

plasmídeos sgRNA 
roX perda de função 

24 GE et al., 2016 criar mutações em genes 

Knockout e knocking 

utilizando vetores de 

expressão Cas9/sgRNA 

W ocorreram poucas mutações 

25 LIN et al., 2016 criar mutações em genes 
Microinjeção de plasmídeo 

sgRNA 
- - 

26 TANAKA et al., 2016 criar mutações em genes 
Knockout / Microinjeção de 

múltiplos plasmídeos sgRNA 
y e w perda de função 

27 PORT et al., 2016 deleção de genes 
Knockout / Microinjeção de 

múltiplos plasmídeos sgRNA 
- - 

28 LAMB et al., 2016 criar mutações em genes 
Microinjeção de múltiplos 

plasmídeos sgRNA 
y, w, tan ocorreram poucas mutações 

29 DOURIS et al., 2017 criar mutações em genes 
Microinjeção de múltiplos 

plasmídeos sgRNA 
RyR 

não ocorreram mutações / ocorreram 

poucas mutações 

30 ISHIZU et al., 2017 
deleção de genes / 

substituição de genes 
Knockout l(3)mbt perda de função 

31 DENECKE et al., 2017 deleção de genes Knockout de múltiplos genes Mdr49, Mdr50, Mdr65 
perda de função / ocorreram poucas 

mutações 

32 
EWEN-CAMPEN et al., 

2017 
criar mutações em genes 

dCas9-VPR para knocking 

gênico 
cut, wg, hnt perda de função 

33 CHAMPER et al., 2017 criar mutações em genes 
Microinjeção de múltiplos 

plasmídeos sgRNA 
y e w perda de função 
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34 BENCE et al., 2017 criar mutações em genes 

CRISPR/Cas9 associado ao 

cis-regulatory module (CRM) 

para knockout gênico 

Vasa perda de função 

35 
EWEN-CAMPEN et al., 

2018 
deleção de genes Knockout egg, e (ebony) perda de função 

36 JIA et al., 2018 criar mutações em genes 
flySAM/sgRNA para inserção 

de mutações in vivo 
Hh perda de função 

37 WATERS et al., 2018 criar mutações em genes 
Knockout / Microinjeção de 

múltiplos plasmídeos sgRNA 
dpp letalidade 

38 BENNER et al., 2018 
criar mutações em múltiplos 

genes 
 y, cv, v, f e car ocorreram poucas mutações 

39 POE et al., 2018 criar mutações em genes 
CRISPR-TRiM para 

silenciamento gênico 
Ptp69D, PPK perda de função 

40 HUYNH et al., 2018 
criar mutações em múltiplos 

genes 

Microinjeção de múltiplos 

plasmídeos sgRNA 
Phm e dib perda de função 

41 
VISWANATHA et al., 

2019 
desenvolver protocolo 

Microinjeção de múltiplos 

plasmídeos sgRNA 
- - 

42 BUCHMAN et al., 2019 substituição de genes 

Uso de HDR para knocking 

de regiões específicas 

cromossomos Y 

- - 

43 MELTZER et al., 2019 desenvolver protocolo 
Microinjeção de múltiplos 

plasmídeos sgRNA 
EcR perda de função 

44 ZOLOTAREV et al., 2019 desenvolver protocolo 

Microinjeção de múltiplos 

plasmídeos sgRNA/ CRISPR 

associado ao recombinase-

mediated cassette exchange 

(RMCE) 

CG6808 
perda de função / ocorreram poucas 

mutações 

45 BOSCH et al., 2019 substituição de genes 
Microinjeção de múltiplos 

plasmídeos sgRNA 
- - 

46 HUYNH et al., 2020 criar mutações em genes 
Knockout / Microinjeção de 

múltiplos plasmídeos sgRNA 
RDX e RDO 

perda de função / transmissão para 

outras gerações 

47 XIA et al., 2020 desenvolver protocolo 
Microinjeção de múltiplos 

plasmídeos sgRNA 
- - 

48 HAFEZI et al., 2020 deleção de genes Knockout PRY, FDY e CCY 
perda de função / não ocorreram 

mutações 

Fonte: dados da pesquisa.
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Material suplementar 2: autores, genes alvo, função do gene, perspectivas e procedimentos relatados para a aplicação do CRISPR/Cas9 em Drosophilas melanogaster. 

 
AUTORES GENES ALVO FUNÇÃO DO GENE PERSPECTIVAS 

EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E 

PROCEDIMENTOS 

01 BASSETT et al., 2013 Y1, Y2, W1 e W2 

Y1 e Y2 - expressam a cor 

amarela / W1 e W2 expressam a 

cor branca 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo 

Microinjeção nos embriões: mistura de 0,5mg de 

sgRNA e 10mg de Cas9 mRNA em volume de 30mL 

com 3mL de acetato de sódio (pH 5,2)/ 3 volumes de 

etanol absoluto/centrifuga/ etanol 70%/ H2O Injeção: 

Cas9 sgRNA sob uma mistura de 1:1 de halocarbono 

700 e 27 sigmas (óleos) através do córion na 

extremidade posterior. 

02 BASSETT et al., 2013 AGO1 

Está envolvido no silenciamento 

transcripcional de genes de 

regiões promotoras que são 

complementares aos RNAs 

antigênicos. 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo 

O sgRNA foi produzido com dois oligonucleotídeos 

para cada alvo e foram sintetizados e reaquecidos 

misturando 10mL de cada oligonucleotídeos (100mM) 

e 20mL de tampão de recozimento (20mM tris; 2mM 

EDTA; 100mM NaCl; pH 8,0) e resfriando de 98°C à 

temperatura ambiente por 2h. As células de 

Drosophilas S2R+ foram cultivadas em meio Schneider 

(SIGMA) e suplementadas com 10% de FBS; para a 

transfecção foram plaqueadas 26106 células por poço 

em 6 poços, um total de 2mg de DNA modificado foi 

aplicado 1mg de vetor de expressão e 1mg de vetor 

alvo e análisado após 3 dias. 

03 GRATZ et al., 2013 y y - expressão da cor amarela 
método poderá utilizado para 

gerar e transmitir mutações 
- 

04 YU et al., 2013 y y - expressão da cor amarela 
método precisará ser 

aprimorado 
- 

05 
KONDO & UEDA, 

2013 
v, nos e w 

v - expressão da cor vermelha; 

nos - expressão de produção de 

células somáticas e ovários; w - 

expressão da cor branca 

método precisará ser 

aprimorado 
- 

06 REN et al., 2014 y, w, e (ebony) 

y - expressão da cor amarelo/ w 

- expressão da cor branca/ e 

(ebony) - expressão da cor 

escura das Drosophilas wild 

type 

método precisará ser 

aprimorado 

Lavagem dos embriões/ a solução plasmídica de DNA 

foi completamente misturada com acetato de sódio 

(1/10 e pH 5,2) e cinco volumes de etanol absoluto/ 

refrigerado (-20°C) por 2h e centrifugado à 21.000rpm. 

O granulado de DNA foi lavado em etanol 70% e 2x 

em etanol 100% / Injeção dos sgRNA foi de 75-
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250ng/ml/ aplicado no córion da extremidade posterior 

dos embriões. 

07 BASSETT et al., 2014 Y1, Y2, W1 e W2 

Y1 e Y2 - expressam a cor 

amarela / W1 e W2 expressam a 

cor branca 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo / método 

precisará ser aprimorado 

Microinjeção: mistura de 0,5mg de sgRNA e 10mg de 

Cas9 mRNA em volume de 30ml com 3ml de acetato 

de sódio (pH 5,2) e precipitaram com 3 volumes de 

etanol absoluto para purificação e concentração/ 

centrifuga/ o pellet foi lavado duas vezes com etanol 

70% e ressuspenso em 11ml de H2O. Os embriões 

receberam a injeção do Cas9 sgRNA sob uma mistura 

de 1:1 de halocarbono 700 e 27 sigmas (óleos) através 

do córion na extremidade posterior. 

08 PORT et al., 2014 Y, nos, ebony, wls e wg 

y - expressa a cor amarela/ nos - 

em células germinativas/ ebony 

- responsável pela coloração 

escura e expressões típicas das 

Drosophilas wild type/ wls - 

expressa características dos 

discos das asas / wg - expressa 

características funcionais das 

asas 

método eficiente para 

bloqueio de expressões 

gênicas 

Lavagem dos embriões/ Microscópio/ Microijeção na 

proximidade do polo posterior de embriões usando 

agulhas de vidro presas a seringas de 20mL cheia de ar. 

As injeções foram feitas à 22°C de 45-60min após a 

colocação dos ovos. Foram injetados nos-cas9/+; U6:3-

gRNA-wls/+ or act-cas9/+; U6-3-gRNA-e/+, com uma 

solução de 500-750ng/μL de DNA em dH2O. 

09 GRATZ et al., 2014 rosy 
rosy - Catalisa a oxidação de 

hipoxantina a xantina 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo 

Os embriões foram previamente lavados/ a solução 

plasmídica de DNA foi completamente misturada com 

acetato de sódio (1/10 e pH 5,2) e cinco volumes de 

etanol absoluto/ refrigerado (-20°C) por 2h e 

centrifugado à 21.000rpm. O granulado de DNA foi 

lavado em etanol 70% e 2x em etanol 100% e 

ressuspenso em tampão de injeção para concentração 

apropriada/ A concentração da injeção dos gRNA com 

o dsDNA plasmídeo foi de 500ng/ml/ Reagentes 

moleculares: pBS-hsp70-Cas9/ pU6-gRNAs/ gRNAs 

transcritos in vitro. 

10 ZHANG et al., 2014 salm, bent 

salm - abriga o controle 

transcripcional e funciona em 

diversos tecidos/ bent - um gene 

grande expressa em músculos e 

essencial para organização 

sarcomica. 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo 

Foi feita a seleção com Drosophilas com o alelo nulo 

Lig4/ as culturas celulares e preparação dos plasmídeos 

foram feitos em outros laboratórios/ os embriões foram 

previamente lavados/ foi feita a aplicação com seringas 

com agulhas de vidro na região do córion posterior dos 

embriões em quantidades diferentes/ foram mantidos 
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por 2d à 18°C e as larvas nascidas foram coletadas e 

cultivadas a 25°C. 

11 YU et al., 2014 
CG4221, chameau, 

CG5961 

CG4221 - codificação de 

proteína/ CG5961 - codificação 

de proteína/ Chameau - codifica 

uma histona acetil transferase 

envolvida em mecanismos 

epigenéticos de controle 

transcricional 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo 

- 

12 XUE et al., 2014 
y, notch, bam, nos,cid e 

ms(3)k81 

y expressa a cor amarelo; notch 

expressa em estruturas das asas, 

olhos e corpo; bam e nos 

expresso nos ovários; cid e 

ms(3)k81 nos testículos. 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo / método 

precisará ser aprimorado 

- 

13 
GOKCEZADE et al., 

2014 
y, w, e (ebony) 

y - expressão da cor amarelo/ w 

- expressão da cor branca/ e 

(ebony) - expressão da cor 

escura das Drosophilas wild 

type 

- - 

14 REN et al., 2014 w w- expressão da cor branca 
método precisará ser 

aprimorado 

Foi utilizado o nos-Cas9D10A para a construção 

vetorial e a construção do doador piwi-4XP3-mCherry 

foi baseada no HDR pBlue-script. Para a injeção nos 

embriões, a solução de DNA plasmidial foi misturada 

com 1/10 volume de acetato de sódio 3M (pH 5,2) e 5 

volumes de etanol absoluto, armazenado a 220ºC por 

2h e centrifigado a 21mil rpm. O graduado foi lavado 

duas vezes em etanol a 70% e duas a 100%. Os 

embriões foram injetados utilizando protocolos 

previamente descritos. As concentrações de injeção de 

plasmideos sgRNA estavam 100mg/mL e a 

concentração de HDR estava em 400ng/mL. 

15 LIN et al., 2015 w w- expressão da cor branca 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo 

Foi feita a clonagem de ativadores de Cas9 e sgRNA/ 

culturas e transfecção de células, na qual as S2R+ 

foram cultivadas no meio Drosophila contendo 10% de 

soro fetal bovino e penicilina 1000unidades/mL e 

streptomicina 1000mcg/mL. Para experimentos 

conduzidos por pActin, 50ng de gRNAs e 150ng de 

dCas9 em placas de 24 poços. Microinjeção: misturas 
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de gRNA e dCas9 em volume de 3mL de acetato de 

sódio (pH 5,2)/ centrifugação o pellet foi lavado duas 

vezes com etanol 70% e ressuspenso em 11mL de 

H2O. Os embriões receberam a injeção com a mistura 

na concentração de 1:1 e aplicadas através do córion na 

extremidade posterior. 

16 GRATZ et al., 2015 y, w 
y - expressão da cor amarela/ w 

- expressão da cor branca 

método precisará ser 

aprimorado 

Estoque de moscas Vasa-Cas9 (y1 e w); Kits de 

purificação de DNA/ PCR e indicadores de 

sequenciamento; Kit de extração de gel; Par de 

oligonucleotídeos complementares curtos para 

clonagem de cada local alvo; Nuclease H2O livre/ 

10U/µl polinucleotídeo kinase X 10T4 DNA ligase 

buffer pU6-Bbsl-gRNA; Restrição Bbsl endonuclease 

de ampicilina; Kit plasmid miniprep; Cartilhas de 

sequenciamento; Cartilhas para ampliar dois braços 

homólogos; Cartilhas de pHD; Aarl restrição 

endonuclease; Meio líquido LB contendo 100µg/mL de 

ampicilina/ tampão de homogeneização de mosca 

adulta proteinase K; PCR e cartilhas de 

sequenciamento para identificação e confirmação dos 

alelos CRISPR. 

17 PORT et al., 2015 y, e (ebony) 

y - expressão da cor amarela/ e 

(ebony) - expressão da cor 

escura das Drosophilas wild 

type 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo / método 

precisará ser aprimorado 

- 

18 GRATZ et al., 2015 - - 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo 

Vetores de clonagem e expressão: pBS-Hsp70-Cas9 e 

pU6-Bbsl-chiRNA/ T4 DNA Ligase/ T4 

Polinucleotídeo Kinase/ E. Coli DH5α/ Kit EndoFree 

Plasmid Maxi kit/ Bsbl endonuclease/ Kit Wizard SV 

Gel e PCR Clean-up System/ Tampão de 

homogeneização de embriões e de moscas adultas/ 

Equipamento de eletroforese em gel agarose/ 

Reagentes para PCR/ Placas de suco de uva em ágar e 

pasta de levedura para coleta de embriões de 

Drosophila/ Gaiolas populacionais para coleta de 

embriões/ Microscópio/ micropipetas/ microinjetor/ 

extrator de micropipetas/ lâminas/ lâminulas. 
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19 LI et al., 2015 w e Sxl 
w- expressão da cor branca e 

Sxl - desenvolvimento sexual 

método precisará ser 

aprimorado 

Para microinjeção de embriões - Larvas de 

drosophilas/ micropipetas/ pipetas/ Kit Hipure Plasmid 

DNA (0,5mg/dL) / gel de agarose/ injetado através da 

membrana do córion na extremidade posterior dos 

embriões pré-blastodermicos. Para o PCR -Primer 

p10pA com ciclos: 95ºC por 3min, seguindo de 95ºC 

por 30s, 59ºC por 30s e 72ºC por 1min por 35ciclos 

com uma extensão de 72ºC por 4min. 

20 ZIMMER et al., 2016 Da6 Da6 - resistência a inseticidas 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo / método 

precisará ser aprimorado 

Para microinjeção de embriões - larvas de 

drosophilas/ microscópio/ micropipetas/ injeção - 

fosfato (pH 6,8, 0,05mM fosfato de sódio, 2,5mM 

KCL) / micromanipulador de embriões/ microinjetor. 

Para o PCR - DNA extraído em 1 macho adulto com 

20mL (0,5mM de primer, 2mL de DNA extraído, 

10mL de TaqPolimerase, 2x tampão PCR e 4mM 

MgC12) com ciclos 95ºC durante 2min seguidos de 

35ciclos de 95ºC por 20seg, 57ºC por 20seg e 72ºC por 

1min e 72ºC por 5min. 

21 PORT et al., 2016 
sepia (se), ebony (e), 

curled (cu) e forked (f) 

sepia (se) - expressão da cor 

sépia nos olhos e atividade 

sexual nos machos/ ebony (e) - 

expressão da cor escura nos 

olhos das drosófilas wild type/ 

forked (f) - codifica dois RNAs 

principais, que, em mutantes de 

inserção gypsy ou springer/ 

Curled (cu) - expressão das asas 

enroladas. 

método precisará ser 

aprimorado 
- 

22 HOUSDEN et al., 2016 - - 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo 

Projetar sgRNAs usando DRSC encontrar CRISPR 

- o autor indica < http://www.flyrnai.org/crispr2>/ 

Reagentes - enzima de restrição Bbsl/ E. coli e 

reagentes para transformação quimicamente 

competentes/ cartilha de sequenciamento de DNA/ LB 

meio líquido com ampicilina/ Kit PCR/ Kit de 

minipreparação de DNA Plasmid/ Tampão de ligação 

10xT4/ Equipamentos - Incubadora 37ºC/ 

Termociclador/ micropipetas. 
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23 GHOSH et al., 2016 roX 

roX- forma um complexo com 

proteínas MSL e contém 

sequencias de DNA de ação cis. 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo 

- 

24 GE et al., 2016 w w - expressão da cor branca 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo 

Os embriões foram previamente lavados/ a solução 

plasmídica de DNA foi completamente misturada com 

acetato de sódio (10mM Tris-Cl, pH 8,0, 1mM EDTA, 

25mM NaCl, 200mg/mL de Proteínase K) e cinco 

volumes de etanol absoluto/ refrigerado (-20°C) por 2h 

e centrifugado à 21.000rpm. O granulado de DNA foi 

lavado em etanol 70% e 2x em etanol 100% e 

ressuspenso em tampão de injeção para concentração 

apropriada. 

25 LIN et al., 2016   método precisará ser 

aprimorado 
 

26 TANAKA et al., 2016 y e w 
y - expressão da cor amarela/ w 

- expressão da cor branca 
- 

Microinjeção: mistura de DNA 51g Cas9 mRNA em 

30mL de H2O/ 3mL de acetato de sódio (pH 5,2) e 

etanol 99,5%. O RNA granulado foi lavado duas vezes 

em etanol 70% e ressuspenso em 11mL de H2O. 

Centrifuga/ Pipetas/ etanol/ seringas/ agulhas de vidro/ 

PCR. 

27 PORT et al., 2016     

28 LAMB et al., 2016 y, w, tan 

y - expressão da cor amarela/ w 

- expressão da cor branca/ tan - 

codificador de proteínas 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo / método 

precisará ser aprimorado 

- 

29 DOURIS et al., 2017 RyR 

Codifica um canal de cálcio 

intracelular localizado no 

retículo sarcoplasmático dos 

músculos e no retículo 

endoplasmático de neurônios e 

outros tipos de células. 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo 

- 

30 ISHIZU et al., 2017 l(3)mbt 

Tumor cerebral maligno letal - 

codifica uma proteína 

supressora de tumor que regula 

a proliferação no cérebro, 

particularmente nos lobos 

ópticos. 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo 

Extrair DNA genômico do organismo de interesse/ para 

ampliar os HDR - 0,2ll de Q5 DNA polimerase à uma 

mistura 4ll de 5xQ5buffer, 2ll de 2mM dNTPs, 1ll de 

10lM primer, 1ll de 10lM primer reverso 1ll de 10ng/ll 

de DNA modelo e 10,8ll de ddH2O para um volume 

final de 20ll e realização de PCR com: 98ºC 30s, 

seguido de 30 ciclos de 98ºC 10s, 55ºC30s e 72ºC 30s/ 
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executar os produtos PCR em gel de agarose 2%/ 

verficar concentração de NDA 5ng/ll com ddH2O 

usando Nanodrop/ Configurar as reaçõe PCR com: 

98ºC 30s, 15 ciclos de 98ºC 10s, 55ºC e 72ºC30s e 4ºC 

de retenção/ executar 20ll dos produtos PCR gel/ 

quantificar usando Nanodrop/ verificar sequência de 

vetor doador sequenciando ambas as extremidades do 

local de integração usando M13 forward/ Digerir 2lg 

do plasmídeo com enzima de restrição por pelo menos 

1h e purificar o plasmídeo. 

31 DENECKE et al., 2017 Mdr49, Mdr50, Mdr65 
Resistencia à múltiplas drogas e 

inseticidas 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo 

- 

32 
EWEN-CAMPEN et al., 

2017 
cut, wg, hnt 

wg - crescimento e 

padronização do tecido, 

morfogênese da junção 

neuromuscular, homeostase 

intestinal e formação da 

memória de longo prazo/ cut - é 

um regulador da identidade 

neuronal específica do tipo no 

sistema nervoso periférico/ hnt - 

Contribui para a morfogênese 

embrionária e desenvolvimento 

do ovário, retina e sistema 

respiratório. 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo / método 

precisará ser aprimorado 

- 

33 CHAMPER et al., 2017 y e w 
y - expressão da cor amarela/ w 

- expressão da cor branca 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo 

Construção do plasmídeo: New englands biolabs/ 

Injeção nos embriões: fonte suplementar de Cas9 do 

plasmídeo pHsp70-cas9 para garantir clivagem do local 

alvo/ concentração de Ca9 e gRNA era de 

aproximadamente 138, 45 e 18ng/uL em solução HC1, 

EDTA 23 uM, pH8,1. 

34 BENCE et al., 2017 Vas 
expresso pela mãe é necessário 

para oogênese 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo 

- 

35 
EWEN-CAMPEN et al., 

2018 
egg, ebony 

egg - Contribui para a divisão 

assimétrica das células-tronco, 

oogênese e o desenvolvimento 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo 

- 
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do disco da asa/ eboby - 

expressão da cor escura nas 

wild type 

36 JIA et al., 2018 hh 

hh - Atua como um 

morfogênico contribuindo para 

a determinação da polaridade do 

segmento, manutenção das 

células-tronco e migração 

celular 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo 

- 

37 WATERS et al, 2018 dpp 

Atua como um morfogênico que 

contribui para a regulação do 

crescimento, padronização e 

destino das células-tronco 

método precisará ser 

aprimorado 
- 

38 BENNER et al., 2018 y, cv, v, f e car 

y - expressão da cor amarela/ cv 

- função principal é ajudar a 

especificar a veia cruzada 

posterior durante o 

desenvolvimento da asa da 

pupa/ v - expressão da cor 

vermelha/  f-  codifica dois 

RNAs principais, que, em 

mutantes de inserção gypsy ou 

springer/ car - necessário para a 

formação de grânulos de 

pigmento e eventos de fusão de 

membrana. 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo / método 

precisará ser aprimorado 

- 

39 POE et al., 2018 Ptp69D, PPK 

Ptp69D - Codifica um receptor 

transmembranar tirosina 

fosfatase (RPTP). Ele interage 

geneticamente com os outros 

genes RPTP e seus mutantes 

têm fenótipos de orientação do 

axônio motor embrionário/ PPK 

- Contribui para o 

desenvolvimento mecânico, 

comportamento larval e 

morfogênese dendrítica. 

método precisará ser 

aprimorado 
- 
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40 HUYNH et al., 2018 Phm e dib 

Phm- codifica um citocromo 

P450 envolvido na biossíntese 

de ecdiesteróide/ Dib - codifica 

um citocromo P450 envolvido 

na biossíntese de ecdiesteróide. 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo 

Cita a construção plasmífera baseada nos protocolos 

disponíveis em 

<https://www.addgene.org/?gclid=CjwKCAjwjJmIBh

A4EiwAQdCbxibAkwZSRVmLZuLiRA9ttRbPiq8xM

Tscx2c45_UXYvK_IDGy4j_jwxoC1PQQAvD_BwE> 

41 
VISWANATHA et al., 

2019 
- - 

método precisará ser 

aprimorado 

Materiais: S2R+ células cultivadas cas9/ meios de 

cultura de células de Drosófilas/ Cita a construção do 

sgRNA disponível em Addgene (plasmídeo pBS130)/ 

reagente de transfecção/ meio de seleção de 

puromicina/ citotoxina específica de tela/ Kit Zymo 

gDNA Miniprep/ Kit polimerase de fusão/ Kit de 

quantificação da biblioteca Kapa Biosystems/ 2% de 

agarose/ kit de extração de gel/ Hemocitômetro/ placas 

tratadas com cultura de tecidos de 6 poços e 10cm/ 

filme plástico/ Corning Cell Lifter 3008/ Fluorômetro 

Qubit/ pipeta multicanal 

42 BUCHMAN et al., 2019 - - 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo 

- 

43 MELTZER et al., 2019 EcR 

EcR- receptor para Ecdisona e é 

amplamente expresso em 

tecidos embrionários, larvais e 

em alguns tecidos adultos onde 

suas atividades (moduladas pelo 

hormônio ecdisona) 

desencadeiam a muda e 

metamorfose. 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo 

- 

44 
ZOLOTAREV et al., 

2019 
CG6808 codificação de proteína 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo / método 

precisará ser aprimorado 

- 

45 BOSCH et al., 2019 - - 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo / método 

precisará ser aprimorado 

Cas9 Drosophilas/ meio Schneider/ Primer GFP 

flanking R1/ Kit de extração de DNA/ PCR e tampão/ 

Programa de software de edição de DNA/ Microscópio 

de fluorescência/ tubos de microcentrifugação/ frascos 

de cultura de tecidos/ centrífuga/ termociclador/ 

micropipetas. 
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46 HUYNH et al., 2020 RDX/RDO 

RDX - codificação de proteína 

do citoesqueleto/ RDO - 

codifica uma proteína de 

repetição rica em leucina 

transmembrana presente no 

ocelo 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo 

- 

47 XIA et al., 2020 - - - 

Reagentes - Plasmídeo pCFD4 e pLib6.4/ Primers 

específicos/H2O livre de gases/ Bbsl/ Kit PCR/ Gel de 

agarose/ t4 DNA ligase. Equipamentos - 

Termociclador/ incubadora de cultura de células/ 

microscópio/ centrífuga/ separador de células ativado 

por fluorescência. 

48 HAFEZI et al., 2020 PRY, FDY e CCY 
Não possuem função genética 

relatada 

método eficiente para ser 

aplicado em outros 

organismos modelo / método 

precisará ser aprimorado 

Para a injeção - o RNA purificado foi previamente 

preparado (terceirizado) e precipitação em acetato de 

sódio/ mistura da injeção: (40ng/ml de RNA sgRNA e 

300ng/ml de Cas9. 

Fonte: dados da pesquisa. 


