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Ensaios pré-clínicos

• Testes in vitro

– Cultura de células

• Testes in vivo

– Modelos animais



Mucopolissacaridoses (MPS)

Erros inatos do metabolismo

Deficiência de enzimas lisossômicas

Acumulam substrato – glicosaminoglicanos (GAGs)



Enzima exógena pode 

ser captada e usada 

pelas células deficientes. 
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Células encapsuladas





MPS

Capsules

WT(normal)

MPS Capsules WT

Capsules implanted i.p. at 30, 90, 150 days.

Euthanasia at 180 days.







Cápsulas APA usando o ‘Ultra Pure Low Vicosity 

Guluronic’ (UP LVG) da FMC Nova MatrixTM. 

Alterações propostas

BA Modificação do biomaterial

Cristais de Dexametasona

Uso combinado de anti-inflamatório
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Controle do crescimento celular dentro das cápsulas

Órgãos de difícil acesso



NUCEL/CELLPROTECT®

Profa. Mari Cleide Sogayar

Injeção intra-articular

Ensaios de segurança em ovelhas
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Edição Genômica

Correção de uma mutação específica utilizando um 

sistema chamado CRISPR-Cas9 (derivado de bactérias).



Science, Fev 2013



O sistema usa uma nuclease (Cas9) que se complexa com

pequenos RNAs guias (gRNAs) para clivar o DNA de maneira

específica upstream à sequencia PAM em qualquer localização

genômica.

Clustered Regurlarly Interespaced Short 
Palindromic Repeat (CRISPR) associated 
protein 9 (CRISPR-Cas9)









Fibroblastos de pacientes 

homozigotos para mutação p.W402X

- 1293 TGG  TAG (Stop codon)

- Mutação mais comum na MPS I

- Fenótipo grave (sem atividade enzimática)

ARM1 ARM2Corrected sequence

GCGGCTGGGCAACGACCCCACGCGGCGACGGCCCCCCCCCGCCC

CGCAGATGAGGAGCAGCTCTGGGCCGAAGTGTCGCAAGCCGGGAC

CGTCCTGGACAGCAACCACACGGTGGGCGTCCTGGCCAGCGCCCA





Aparente redução no número 

de lisossomos 7 dias após o 

tratamento.



Percentual pequeno de células corrigidas (~ 7%)



Efeitos off target

Recombinação com 

gene da globina delta

14% de eficiência



Diferenças...

... nas células alvo

... nas Cas9 das várias bactérias

… nos gRNA

… nos métodos de avaliação



Exemplo de Potenciais Off Target

Predição in silico baseada na sequencia



Uma única injeção de 

células T modificadas.



Trojan horses



William Pardridge – propôs o uso de Trojan horses para MPS em 2001

Ruben Boado – publicou a prova de conceito (in vitro) em 2008

e o estudo em modelo animal (in vivo) em 2011

Armagen – empresa que Pardridge criou e 

onde ambos trabalham iniciou o ensaio 

clínico em 2014



Falha na interação com empresas e no 

empreendedorismo na Universidade.
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