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RESUMO 

 

A DNA ligase é um tipo específico de enzima, que promove a junção de cadeias de DNA por 

catalisar a formação de uma ligação fosfodiéster. Ela desempenha um papel na reparação de 

rupturas em uma das cadeias simples do DNA dupla fita em organismos vivos, mas algumas 

formas podem reparar especificamente quebras na cadeia dupla. Todas as DNA ligases de  

operam com o mesmo mecanismo de ação, mas os diferentes cofatores utilizados por essas 

enzimas são responsáveis por dividi-las em duas subfamílias: DNA ligases dependentes de ATP 

e NAD + dependentes. Trypanosoma evansi é o mais difundido dos tripanosomas salivares 

patogênicos e afeta a maioria dos animais domesticados e selvagens principalmente em regiões 

endêmicas. A infecção por T. evansi é popularmente conhecida como "surra" ou "mal de 

cadeiras" e não há medicamentos ou vacinas eficazes para curar ou prevenir a doença. Como 

outros eucariotas, DNA ligase de T. evansi é ATP dependente. Este estudo teve como objetivo 

identificar e caracterizar o gene da DNA ligase de T. evansi (TeLIG) e purificar a proteína 

recombinante para caracterização enzimática e estrutural. A fim de obter um DNA genómico 

purificado, o sangue de um camundongo (Balb/c) infectado com T. evansi foi primeiro 

purificado por gradiente Percoll® e cromatografia de troca iónica com DEAE-celulose. O 

gDNA foi então obtido por extração com fenol-clorofórmio. A região codifcante de TeLIG foi 

obtida usando iniciadores específicos. Um fragmento de 2241 pares de bases foi amplificado 

por reação em cadeia da polimerase, extraído, purificado e clonado em um vetor comercial. 

TeLIG exibe uma alta homologia com DNA ligase de T. brucei .O gene TeLIG foi inserido em 

vetor de expressão pET 28a(+), transformado em Rosetta-Gami e a expressão foi induzida com 

1mM de IPTG a 22ºC. Uma banda de proteína em torno de 82 kDa foi observada em gel de 

SDS-PAGE. A proteína recombinante está sendo processada para outras caracterizações 

bioquímicas e estruturais. 
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ABSTRACT 

 

DNA ligase is a specific type of enzyme, which facilitates the joining of DNA strands together 

by catalyzing the formation of a phosphodiester bond. It plays a role in repairing single-strand 

breaks in duplex DNA in living organisms, but some forms may specifically repair double-

strand breaks. All DNA ligases operate with the same mechanism of action, but the different 

cofactors used by these enzymes are responsible for dividing them into two subfamilies: ATP-

dependent and NAD+ dependent DNA ligases. Trypanosoma evansi is the most widespread of 

the pathogenic salivarian trypanosomes and affects most livestock and wild animals mainly in 

endemic regions. The T. evansi infection is popularly known as “surra” or “mal de cadeiras” 

and there are no effective drugs or vaccines to cure or prevent the disease. Like other 

eukaryotes, T. evansi DNA ligase is ATP dependent. This study aimed to identify and 

characterize the T. evansi DNA ligase gene (TeLIG) and purify the recombinant protein for 

further enzymatic and structural characterization. In order to obtain a purified genomic DNA, 

the blood of a Wistar rat infected with T. evansi was first purified by Percoll® gradient and ion 

exchange chromatography with DEAE-cellulose. The gDNA was then obtained by extraction 

with phenol-chloroform. The open reading frame encoding TeLIG was obtained by using 

specific primers. A fragment of 2241 base pairs was amplified by polymerase chain reaction, 

extracted, purified and cloned into a commercial vector. TeLIG displays a high homology with 

T. brucei DNA ligase. The TeLIG gene was inserted in pET 28a expression vector, transformed 

into Rosetta-Gami and was induced with 1mM IPTG at 22ºC. A protein band around 82 kDa 

was observed in SDS-PAGE gel. The recombinant protein is being processed for further 

biochemical and structural characterizations.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 DNA LIGASES 

 

A família das enzimas nucleotidil transferases possuem a habilidade de transferir grupos 

fosfato entre as biomoléculas celulares. Dentre as enzimas encontradas nesta família, as 

enzimas DNA ligases desempenham uma função essencial no metabolismo de ácidos nucleicos 

indispensável para a sobrevivência de diversos organismos uni e pluricelulares (AL-

MANASRA et al, 2012; PERGOLIZZI et al, 2016). 

Enzimas DNA ligases compartilham o mesmo mecanismo de catálise enzimática e 

apresentam alto nível de similaridade estrutural com outras enzimas da superfamília das 

nucleotidil transferases. Com funções multivalentes em todas as células, são requeridas para 

reparo e replicação do DNA e também durante mecanismos de recombinação gênica 

(DOHERTY e SUH, 2000). 

As enzimas são classificadas em dois grupos conforme a natureza do doador de AMP 

em, DNA ligases dependentes de ATP (ADLs) e DNA ligases dependentes de NAD+ (NDLs). 

A atividade bioquímica dessas enzimas, caracteriza-se basicamente pela formação de uma 

ligação fosfodiéster entre uma extremidade 3’-OH adjacente e um  5’-PO4 terminal, em fita 

simples de DNA ou em cadeia dupla (CAI et al, 2004; DOHERTY e SUH, 2000; PERGOLIZZI 

et al, 2016; SHUMAN, 2009).  

Alguns subtipos diferentes de enzimas DNA ligases podem ser encontradas nos diversos 

organismos vivos. A maioria das células possui, em seu metabolismo ligases dependentes de 

ATP para desempenhar sua atividade catalítica. No entanto, as etapas que precedem a formação 

de uma ligação fosfodiéster entre as diferentes enzimas sofrem apenas, pequenas variações.  

(PERGOLIZZI et al, 2016; SINGLETON et al, 1998).  

A reação catalisada por estas enzimas (Figura 1) segue basicamente por três estágios. A 

primeira etapa refere-se ao reconhecimento do ponto de quebra no esqueleto fosfodiéster do 

DNA e ataque nucleofílico da enzima Ligase no grupo α-fosfato do cofator (ATP ou NAD+), 

com transferência de um AMP para um resíduo de lisina no sítio ativo da proteína. As reações 

subsequentes são a transferência do AMP para a extremidade 5’- PO4 do esqueleto fosfodiéster 

do DNA, formando AMP-DNA, e por último, a enzima catalisa um ataque nucleofílico entre a 

extremidade 3’-OH livre com a extremidade 5’-adenilada. O estágio final da reação é 

acompanhado da liberação de AMP e pela formação de uma ligação covalente entre as duas 

extremidades localizadas em um ponto de quebra no esqueleto fosfodiéster do DNA. Em 
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resumo, esta ligação une e sela as duas pontas e garante a integridade e estabilidade da molécula 

de ácidos nucleicos (SHUMAN, 2009). 

 

Figura 1 – Mecanismo proposto para formação da ligação fosfodiéster independente do cofator 

(ATP/NAD+). Etapa 1, ATP ou NAD+ se liga ao domínio de ligação, seguido por seu 

fechamento. 2 – AMP é transferido para o sítio ativo, ligado covalentemente ao 

aminoácido de lisina e a reação libera PPi ou NMN+. 3- Abertura do monínio. 4- A 

enzima liga-se ao sítio de DNA cortado, e transfere AMP a região 5’ PO4  do sítio. 

5- A enzima catalisa o ataque nucleofílico em linha do 3’OH no 5’PO4 adenilado 

formando a ligação fosfodiéster.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fonte: DOHERTY, 2000. 

 

Embora a diferença nas coenzimas utilizadas classifique as enzimas em dois grupos 

distintos, em ambos os casos, todas as etapas da catálise necessitam de cátions divalentes como 

moléculas cofatoras e estabilizadoras durante a formação do intermediário adenilado (Figura 

2). Os grupos e subtipos de Ligases encontrados em cada espécie, variam conforme a 

complexidade dos organismos que a sintetizam. (SHUMAN, 2009; TAYLOR, 2014). 
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A maioria das bactérias, Archea e organismos eucarióticos necessitam de DNA ligases 

dependentes de ATP, enquanto que ligases encontradas em eubactérias são descritas como 

sendo dependentes de cofatores NAD+ (MARTIN, 2002). 

  

Figura 2 – Estrutura do intermediário fosfoamidato (Enzima-AMP).  

 

 

 

 

 

 

  

 Fonte: JOHSON, 2005. 

 

 

1.1.2 ORGANIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS ENZIMAS DNA LIGASES 

  

Segundo TANABE et al, (2015), foram encontradas em células bacterianas mais de um 

grupo de DNA ligases com função no metabolismo de ácidos nucleicos. Em contraste, as 

enzimas encontradas em eucariotos foram melhor caracterizadas e classificadas em três 

subtipos, DNA ligases I, III e IV (BHAT et al, 2005).  

Embora o desempenho deste conjunto de ligases seja semelhante, os subtipos 

apresentam algumas interações com proteínas específicas (PASCAL, 2004). 

DNA ligases tipo I são requeridas durante a replicação da molécula de DNA, unindo 

fragmentos de Okazaki através da formação de novas ligações fosfodiéster para formação da 

cadeia contínua. Esse mecanismo é coordenado pela interação com o antígeno de proliferação 

celular (PCNA) e o domínio de interação está localizado na região N-terminal de ligases I 

(Figura 4) (CARDOSO et al, 1997; PASCAL, 2004). Segundo MARTIN (2002), é pressuposto 

que esta interação auxilie no estado de fosforilação de DNA ligase I, durante a catálise, 

mantendo o estado de transição mais estável. 

DNA ligases III são as únicas ligases encontradas nas mitocôndrias e são classificadas 

em IIIα e IIIβ. A DNA LIGIIIα forma um complexo heterodimérico com XRCC1, proteína 

envolvida unicamente em reparo de DNA, por interação dos domínios BRCT carboxiterminais 

em ambas as proteínas. Este complexo é requerido em mecanismos de reparo de DNA por 

excisão de bases (BER) e recombinação homóloga. A função de LIGIIIβ ainda não foi 

esclarecida (DE e CAMPBELL, 2007; MARTIN 2002; PASCAL, 2004; TAYLOR, 2014).  
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DNA ligases IV, são relacionadas com recombinação meiótica e reparo no DNA. A 

maior parte da atividade desta enzima é descrita na formação de complexos proteicos na 

recombinação por junção não homóloga (NHEJ), onde duas moléculas de DNA separadas são 

unidas por suas extremidades, contendo ou não homologia em suas sequencias. Essa atividade 

é essencial na variabilidade de imunoglobulinas e variabilidade gênica. A supressão desta 

enzima, pode ocasionar translocações cromossômicas ou fusões letais a nível celular. 

(FRIESEN et al, 2008; GORSKI et al, 2003; TAYLOR, 2014) 

Algumas análises realizadas entre as sequências de DNA que expressam essas enzimas, 

revelaram que com exceção do motivo IV, seis motivos são conservados em todas as enzimas 

da família nucleotidil transferases, incluindo tRNA ligase, mRNA-capping e ATP-DNA ligases 

(WANG e SHUMAN, 2005; SAWAYA e SHUMAN, 2003). 

O alinhamento mostrou que as sequências dos aminoácidos dos motivos I, III, IIIa, IV, 

V e IV estão em contato com os substratos usados por essas enzimas, podendo ser DNA ou 

AMP (TANABE et al, 2005). 

Segundo SRISKANDA e SHUMAN (2002), o aminoácido lisina pertencente ao motivo 

I (KxDGxR) torna-se covalentemente ligada ao AMP na primeira etapa da reação de formação 

da ligação fosfodiéster, catalisada pela enzima. O motivo III faz contato com a extremidade 2’-

OH da ribose do ATP e ajuda na manutenção da estabilidade da transferência de AMP do 

cofator para a enzima. O motivo IIIa possui aminoácidos aromáticos conservados que atacam 

a base nitrogenada do nucleotídeo no DNA. O motivo IV consiste de um dipeptídeo 

(GLU/ASP)Gly seguido de um tripleto de aminoácidos hidrofóbicos que transferem o AMP 

ligado a lisina do motivo I para a base nucleotídica no DNA.  

  

1.1.3 ESTRUTURA E DOMÍNIOS DE DNA LIGASES DEPENDENTES DE ATP 

 

Compartilhadas por vírus, bactérias e mamíferos, essas enzimas compartilham uma 

região central, com função catalítica, conservada e constituída por três domínios independentes: 

um domínio de ligação ao DNA (DBD), domínio de adenilação (AdD) ou domínio NTase e um 

domínio de ligação a nucleotídeos ou domínio-OB. A região N-terminal da proteína possui a 

maior variabilidade de tamanho entre as enzimas DNA ligases e desempenha a maior parte da 

atividade de ligação no DNA (Figura 3) (TAYLOR, 2014).  

Para todas as DNA ligases o AMP está ligado ao motivo catalítico I, motivo encontrado 

no domínio de adenilação, contendo o resíduo de lisina (K), sítio ativo da enzima, e torna-se 

adenilado na transferência de AMP a partir de coenzimas. O domínio de ligação de 
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nucleotídeos, localizado no domínio C-terminal, contém o restante dos aminoácidos 

necessários para a catálise, e conferem estabilidade durante a formação do complexo 

intermediário enzima-AMP e correspondem a motivos de nucleotidiltransferases 

(PASCAL, 2014; SRISKANDA e SHUMAN, 2002; WILKINSON, et al, 2001).  

  

Figura 3- Organização da enzima DNA ligase tipo I. O domínio de adenilação (Verde) e o 

domínio de ligação a nucleotídeos (amarelo) constituem o sítio catalítico da enzima 

(motivos I e IV envolvidos na transferência de AMP). O domínio de ligação ao DNA 

(vernelho) em DNA ligases de eucariotos (cinza) possui uma porção N-terminal com 

peptídeo sinal para localização nuclear (NLS), e faz interação com polimerase b e 

PCNA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

.  

 Fonte: PASCAL, 2004 

 

 

Os domínios AD e OB são interligados por uma região flexível, “loop”, composta por 

aminoácidos que permitem a reorientação da estrutura da enzima durante a ligação ao DNA e 

o correto envolvimento dos nucleotídeos pela enzima (SRISKANDA e SHUMAN, 2002). DNA 

ligases dependentes de ATP, possuem domínios adicionais, localizados nas regiões N-

terminais, demonstrados na Figura 3 (cinza), que promovem interações com proteínas 

específicas (PASCAL, 2004).   

Mesmo células bacterianas expressarem NDLs, algumas DNA ligases dependentes de 

ATP já foram encontradas em microrganismos procarióticos, como proteínas acessórias 

adicionais a suas ligases dependentes de NAD+ (CHENG e SHUMAN, 1997; WILKINSON et 

al, 2001).   

ADLs bacterianas, ou bADLs, são exemplos de proteínas com domínios adicionais na 

região N-terminal, possuem alta diversidade em suas reações enzimáticas, variando desde a 

união de pontos de quebra no esqueleto fosfodiéster do DNA, até a capacidade de formação de 

complexos multiproteicos para junção de duas extremidades de DNA de cadeia dupla. A 

caracterização funcional desses domínios pode demonstrar duas subclassificações de bADLs 

com domínios extras; LigB, com domínio de ligação adicional a DNA e LigD com domínios 
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múltiplos para DNA primase/polimerase e podendo conter um domínio para fosfodiesterase 

(GONG et al, 2004; PERGOLIZZI, 2016; WILLIANSON, 2016; ZHU e SHUMAN, 2005;). 

Embora muitas DNA ligases tenham sido caracterizadas e evidenciados seus domínios 

extras, a forma como a enzima reconhece pontos de quebra no DNA e sítios danificados para 

início do sistema de reparo, ainda não é esclarecido (DOHERTY E SUH, 2000). 

Desde sua descoberta em 1967, por WEISS e RICHARDSON, estudos envolvendo a 

caracterização funcional e estrutura de muitas DNA ligases foi performada com o objetivo de 

elucidar os mecanismos envolvidos na catálise. Ao longo dos últimos 30 anos, a utilização 

dessas enzimas em áreas de biotecnologia e biologia molecular tem se tornado extensiva devido 

a algumas propriedades básicas dessas enzimas na junção de extremidades não homólogas e/ou 

de pontos de quebra no DNA (BOWATER et al, 2015; KEPPETIPOLA e SHUMAN, 2005; 

LOHMAN et al, 2011; MARTIN e MACNEILL, 2002; PASCAL et al, 2004). 

 

1.1.3 DNA LIGASES EM BIOTECNOLOGIA E SEU IMPACTO EM PESQUISAS 

 

 

A formação de ligações fosfodiéster entre nucleotídeos para manutenção da integridade 

da cadeia dupla de DNA são essenciais para processos biológicos celulares centrais, incluindo 

recombinação, reparo e replicação, como já discutido anteriormente. A aplicação destas 

enzimas in vitro também foi explorada, tornando-as um recurso crítico na biotecnologia 

moderna (CHAMBERS e PATRICK, 2015).  Algumas enzimas foram testadas quanto ao seu 

potencial de atividade enzimática na união de cadeias duplas de DNA com extremidades coesas, 

abruptas, homólogas e não homólogas. As enzimas testadas foram caracterizadas a partir de 

diversos microrganismos, como Archeas, bactérias e vírus (AL-MANASRA e AL-RAZEM, 

2012; BARANY e GELFAND, 1991; KEPPETIPOLA e SHUMAN, 2005; NAKATANI et al, 

2000; ONDA et al, 2001; SRISKANDA e SHUMAN, 2002).  

Ensaios envolvendo a ligação de oligonucleotídeos curtos ou de cadeias longas em 

vetores permitem a clonagem molecular de moléculas recombinantes, expressão de proteínas 

heterólogas e mutações sítio-induzidas. Nestes processos, a enzima mais comumente difundida 

e requerida para a ligação desses fragmentos, é a enzima T4 DNA ligase do bacteriófago T4, 

caracterizada em 1979, por MURRAY e colaboradores, a enzima é especializada em realizar as 

funções de reparo, recombinação e replicação do vírus (AL-MANASRA e AL-RAZEM, 2012; 

DELAHUNTY et al, 1995; TAYLOR, 2014).  
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Além de sua potencial aplicação em estudos envolvendo vetores de clonagem, as 

múltiplas vias das quais participam tornam as DNA ligases enzimas importantes como objetos 

de estudos. A sobreposição das funções de DNA ligases em um mesmo organismo ressalta a 

possibilidade de redirecionamento de suas atividades enzimáticas celulares (TAYLOR, 2014).  

Por estarem presentes em todos os organismos, as sequências variáveis ao longo de sua 

sequência de aminoácidos, estão permitindo o desenvolvimento de inibidores seletivos para sua 

função, com a perspectiva de diminuir a viabilidade de um patógeno e contribuindo para a 

seleção de novas drogas terapêuticas contra microrganismos patogênicos (CHEN et al, 2008; 

ZHONG et al, 2008).  

   

Neste contexto a caracterização de novas DNA ligases provenientes de 

tripanosomatídeos também poderiam resultar em uma novas ferramentas com utilidades em 

biologia molecular e biotecnologia, bem como o desenvolvimento de novas moléculas com 

potencial terapêutico.   

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DE TRIPANOSOMATÍDEOS 

 

A manutenção da integridade e a preservação do DNA são essenciais para manter a 

homeostasia celular adequada durante o desenvolvimento em todos os organismos. Danos 

durante os ciclos celulares devem ser prontamente reparados a fim de evitar a passagem de 

DNA danificado para as novas células filhas. Os conjuntos de proteínas especializadas e 

envolvidas nesse aparato devem estar aptas a reconhecer e reparar estes danos. Os mecanismos 

de reparo agem protegendo o genoma contra mutações, mas também operam em mesmo um 

mecanismo adaptativo para gerar resistência múltiplas à drogas (GENOIS, 2014; KARANJA, 

2009).  

Os tripanosomatídeos pertencem à Família Trypanosomatidae e a Ordem 

Kinetoplastida, são classificados como um conjunto de protozoários flagelados que infectam e 

causam doenças em quase todas as ordens de animais vertebrados. A distribuição geográfica 

dos parasitos é ampla, são encontrados em diversos países abrangendo o continente Africano, 

Asiático e a América do Sul (BUSCHER, 2014; COMINETTI, 2010; DESQUENES et al, 2013; 

DESQUENES, 2004; GENOIS, 2014; HABILA et al, 2011; SILVA et al, 2009; SIMPSOM et 

al, 2006;).   

Os parasitos cinetoplastidas, divergiram no início do ramo eucariótico da vida, são 

pontuados pela presença de uma organela mitocondrial organizada sob a forma de maxi e 
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minicírculos de DNA concatenados, chamada de cinetoplasto ou kDNA . Esta organela auxilia 

no critério de classificação das formas morfológicas que os Trypanosomas podem assumir 

durante o parasitismo das diferentes espécies de organismos. A posição do cinetoplasto anterior 

ou posterior ao núcleo, a presença ou ausência de flagelo, membrana ondulante e ponto de 

origem do flagelo distinguem os estágios de vida do parasito em formas morfológicas distintas 

(GENOIS, 2014; MORETO, 2010). 

A transmissão pode ocorrer por transferência mecânica que acontece de um mamífero 

para outro, através de diversas espécies de insetos sugadores de sangue, tais como moscas da 

Família Tabanidae, Stomoxys spp e Glossinia spp em Tripanosomas de origem africana. No 

decurso de um repasto sanguíneo, o inseto vetor, inocula o parasito no hospedeiro vertebrado 

através de suas glândulas salivares (forma inoculativa) ou contamina-o através de suas fezes 

durante o hematofagismo (forma contaminativa). Outras formas de infecção também podem 

ocorrer incluindo coito (Trypanosoma equiperdum) e a contaminação artificial por perfuro 

cortantes entre os animais contaminados e saudáveis (ALMEIDA, 2010; HAMILTON, 2004; 

FINEILE, 1983).  

 A diferença encontrada na forma de contágio durante o hematofagismo do vetor, por 

saliva ou por dejetos, permite a classificação dos Trypanosomas ssp em duas Seções, Salivaria 

e Stercoraria, respectivamente. Os Trypanosomas patogênicos de importância pecuária são 

conhecidos na Seção Salivaria, e dentre os únicos encontrados na América do Sul estão T. 

evansi, T. vivax e T. equiperdum (HABILA, 2011; HAMILTON, 2004; SILVA et al, 2009). 

 O experimento realizado com tripanosomas africanos, por PHILIP et al (1994), 

demonstrou os danos neurológicos ocasionados pelos parasitos após a invasão controlada em 

organismos hospedeiros. Os danos são decorrentes da capacidade de penetração na barreira 

hematoencefálica e em virtude de hemorragias e/ou edemas cerebrais. As infecções crônicas 

foram acompanhadas do aumento de água e outros constituintes do plasma no encéfalo, 

ocasionado edema vasogênico nas cobaias do experimento.  

 A evolução da doença sofre variações conforme a espécie de hospedeiro animal, 

espécie de tripanosoma e cepa encontrada em cada região acometida pelo parasita (FINEILE, 

1983). Surtos das doenças podem atingir homens e animais e ocasionar alta morbidade e lesões 

irreversíveis. Estes microrganismos podem ser combatidos com a interferência em um dos 

aspectos dos ciclos epidemiológicos da infecção, parasita, hospedeiro ou vetores. Essa 

intercessão pode ser feita com o uso de drogas tripanocidas, acompanhamento dos animais 
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acometidos, profilaxia e controle de vetores (BARRETT, 2003; FINEILE, 1983; 

RODRIGUES, 2006). 

As enfermidades acarretam graves problemas à saúde pública e ao sistema financeiro de 

países em desenvolvimento. O desconhecimento das taxas e das áreas de risco de contágio 

aliados ao livre comércio de animais, facilita a disseminação do protozoário em regiões antes 

alheia a surtos da doença (PEREIRA et al, 2014). 

A tripanossomose leva ao acometimento do animal, diminuição de seu uso na 

agropecuária e de sua produção. Os subgêneros de grande impacto socioeconômico 

compreende três espécies, T. brucei, T. equiperdum e T. evansi (GENOIS, 2014; SILVA et al, 

2012). 

Descoberto na Índia em 1885 por Griffith Evans, o Trypanosoma evansi foi o primeiro 

tripanosoma patogênico a ser identificado. Foi visualizado em sangue periférico de camelos e 

equinos doentes e ocasionou a morte de centenas de animais que compartilhavam os mesmos 

sinais clínicos, dentre eles a paralisia gradual dos membros pélvicos inferiores, a qual resultava 

em andar cambaleante dos animais e dificuldades locomotoras.  A doença foi então chamada e 

popularizada como “Surra” e o número crescente de óbitos gerou uma preocupação instantânea 

sob a forma de transmissão ou propagação da doença pelo ambiente (FALLIS, 1986).  

Na década de 80, o parasito foi identificado em diferentes espécies de mamíferos, 

incluindo, búfalos, cabras, ovelhas, porcos e gado domesticados. É importante ressaltar que 

esses animais são utilizados não somente para consumo, mas também para a produção industrial 

com seu transporte auxiliando na propagação da doença. As perdas econômicas são atribuídas 

a diminuição da produção de carne e leite, desempenho reprodutivo fraco, custo do trabalho e 

medicação. Os esforços para tratamento dos animais infectados são voltados para a profilaxia 

com a administração de quimioterápicos para conter a doença (LUCKINS, 1988; ZHANG, 

1992; MANUEL, 1998).  

Apesar das formas morfológicas variarem durante os estágios de transmissão entre os 

tripanosomatídeos, o T. evansi assume apenas uma forma tripomastigota sanguínea delgada e 

delicada, a qual o torna indistinguível de outras espécies. A diferenciação entre as espécies é 

realizada somente por diferenças bioquímicas e moleculares encontradas entre os parasitos. 

(BRUN et al, 1998). HOARE (1972), postulou a semelhança morfológica de T. evansi e T. 

brucei como uma proximidade evolutiva, gerada pela adaptação da forma não cíclica de 

transmissão do parasito.  
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Uma característica que difere T. evansi, de outros tripanosomas, é a ausência ou a 

presença de pequenas quantidades do conteúdo de seu cinetoplasto (SILVA et al, 1995). 

Parasitos que não apresentam essa organela independem da transformação morfológica e 

bioquímica no inseto vetor para as formas ativas de transmissão e também não necessitam da 

propagação de seu vetor para transmitirem a doença. Dessa forma, como T. evansi não conclui 

seu ciclo de infecção no hospedeiro intermediário, inúmeros triatomíneos podem servir de 

veículo para transmissão deste patógeno de um mamífero a outro (SILVA et al, 2009). 

Uma das drogas mais utilizadas para tratamento da doença “Surra” relatada por 

FINEILE (1983) e relatada até os dias atuais por DESQUENES (2013) é o sulfato de 

quinapiramina de caráter preventivo e curativo. Um dos fatores que interferem na eficácia da 

droga durante o tratamento, são as formações de lesões nos locais de aplicação tecidual nos 

animais. Muitas vezes a formação dessas lesões impede a difusão do fármaco pelo organismo 

com distribuição de quantidades insuficientes para a eliminação do parasito. Essas variações 

nas concentrações de fármacos disponíveis predispõem a geração de novas cepas resistentes do 

parasito. Outras drogas podem ser utilizadas concomitantes ao tratamento, como aceturato de 

diaminazeno (DA), cloreto isometamídio (IMC) e dicloridrato melarsomina, embora não 

eliminem 100% do parasito no hospedeiro, podem ser usadas desde que a concentração seja 

efetiva e não haja resistência induzida aos tripanocidas. A ausência de vacina e medicamentos 

eficazes contra T. evansi, resulta em seu controle através de basicamente métodos de gestão e 

medidas preventivas (DESQUENES, 2013). 

Um estudo in vitro realizado por DOWNEY et al (2005) com a aplicação de iRNA para 

o mRNA de DNA ligase kα do cinetoplasto de T. brucei induziu a uma drástica redução do 

conteúdo de kDNA do parasito. As células continuaram em uma taxa constante de crescimento 

mesmo após o silenciamento da enzima, no entanto durante as divisões celulares, foi detectada 

células com fragmentos de kDNA e células filhas com ausência da rede de kDNA sugerindo a 

segregação assimétrica.  

DNA ligases são enzimas indispensáveis para a manutenção da integridade do material 

genético celular e participam de processos por excisão de par de bases, recombinação e 

replicação. A caracterização funcional de DNA ligase I de T. evansi pode trazer novas 

informações sobre possíveis aplicações em biotecnologia e o propiciar o desenvolvimento de 

possíveis moléculas inibitórias específicas para a enzima. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS  

 

Amplificar, clonar e expressar a região codificante do gene da DNA ligase dependente 

de ATP de Trypanosoma evansi  com posterior expressão da proteína recombinante.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Infectar camundongos (Balb/c) com T. evansi para obtenção dos parasitos; 

- Purificar os parasitos para realização da extração de DNA; 

-Amplificar a região codificante do gene da enzima DNA ligase utilizando amostras com DNA 

do parasito; 

- Clonar a região codificante do gene da enzima DNA ligase em vetor de clonagem; 

- Sequenciar os clones selecionados contendo a região codificante do gene da enzima DNA 

ligase; 

- Produção de anticorpo policlonal contra DNA ligase de Trypanosoma evansi; 

- Comparar os resultados obtidos com a DNA ligase de Trypanosoma evansi com enzimas 

homólogas de outros microrganismos;  

- Analisar a sequência obtida através da bioinformática e comparar com as já descritas na 

literatura;  

- Avaliar o perfil de expressão da proteína e padronizá-lo; 

- Produção da enzima in vitro para posterior utilização em experimentos e pesquisas científicas 

no próprio laboratório; 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 OBTENÇÃO E PURIFICAÇÃO DO TRYPANOSOMA EVANSI 

 

3.1.1 Obtenção do Trypanosoma evansi  

 

A cepa do T. evansi foi cedida pela Professora Dra. Sílvia Gonzalez Monteiro do 

Laboratório de Parasitologia da Universidade Federal de Santa Maria. O parasito está sendo 

conservado em nitrogênio líquido no Laboratório de Hemoparasitas e Vetores da Universidade 

do Estado de Santa Catarina no Centro de Ciências Agroveterinárias (UDESC / CAV).  

 

3.1.2 Infecção experimental para obtenção dos parasitos 

 

 A cepa de T. evansi criopreservada foi inoculada em camundongos Balb/c por via 

intraperitoneal, contendo 105 tripomastigotas, para replicação do parasito e posterior obtenção 

do sangue com as formas tripomastigotas sanguíneas. A parasitemia foi acompanhada 

diariamente, duas vezes por dia, com a realização de esfregaço sanguíneo periférico da cauda 

do animal.  

O esfregaço foi corado com corante o hematológico Panótipo Rápido® e analisado em 

microscopio óptico, com aumento de 400 vezes e 1000 vezes, para contagem dos parasitos por 

campo.  

Quando a parasitemia alcançou 50 parasitas por campo, o animal foi anestesiado com 

300μl de uma solução contendo Xilazina e Quetamina na proporção 1:2 intraperitoneal no 

camundongo. Em seguida, foram colhidos 2ml de sangue por punção cardíaca com seringa 

contendo EDTA 0,5M pH 8 e o sangue foi transferido para um recipiente contendo 100μl de 

EDTA 0,5M pH 8. 

Após a colheita, 10µl de sangue foram diluídos em 990µl de PBS pH 7,0 e a contagem 

dos parasitos foi realizada em câmara de Neubauer obtendo-se, 4.1 x 105 tripomastigotas de T. 

evansi por mL de solução (sangue/conservante). 

 

3.1.3 Purificação de Trypanosoma evansi do sangue 

 

 Para purificação do T. evansi, o sangue coletado dos camundongos infectados (Balb / c) 

contendo EDTA foi misturado na proporção 1:1 ao gradiente de Percoll (GE Healthcare®) 
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tamponado com HEPES pH 7,4 contendo 8,5% de Sacarose e 2,5% de D-glicose (GRAB e 

BWAYO, 1982). A mistura foi centrifugada a 17.500g por 25 minutos a 4ºC para separação da 

fração celular correspondente as hemácias e a porção celular relativa aos leucócitos.  

 Os parasitas foram recuperados da fase superior e mediana do gradiente de Percol. O 

sobrenadante com os parasitos e leucócitos formaram uma fina camada branca e puderam ser 

transferidos para um novo tubo Falcon. A fração foi suspendida em PBS contendo 1% de D-

glicose. Para retirar vestígeos de Percoll® (GE Healthcare) foram realizadas 3 lavagens 

repetidas com tampão PBS-glicose (0,78 g / L NaH2PO4 1H2O; 13,48 g/L NaH2PO4; 4,25 g/L 

D-glicose, pH 8,0) na proporção de 1: 3, em centrifugação a 6000g durante 15 minutos à 4°C. 

O sobrenadante foi descartado e o pellet contendo o T. evansi e células leucocitárias foi 

suspendido com 10 mL de tampão PBS-glicose. A suspensão foi purificada utilizando 

cromatografia em coluna de troca iônica com DEAE-celulose. 

 

3.1.4 Cromatografia de troca iônica em DEAE-Celulose 

 

Para a preparação da resina, 10 gramas de DEAE-Celulose® (Sigma Aldrich ) foi 

hidratados em 50 mL de água ultrapura durante 45 minutos, seguindo a proporção (1:5). Após 

esse período, houve a formação do precipitado de resina no fundo do recipiente e a água 

excedente da fase superior foi descartada. Foram adicionados 5ml de resina hidratada em coluna 

plástica Poly-Prep Chromatography Column® (Biorad). A resina então foi equilibrada com 

10ml de uma solução contendo NaOH 0,1M e NaCl 0,5M; e após foi equilibrada com 10ml de 

HCl 0,1M contendo NaCl 0,5M. Após a passagem destas duas soluções, água ultrapura foi 

adicionada a resina até que o pH do eluído atingisse o valor 5,0. Em seguida, foram passados 

pela coluna 10ml de NaCl 1M e, por último, 10ml de PBS-glicose.  

O precipitado celular suspendido em 10mL de tampão PBS-glicose foi aplicado a 

coluna, sendo 1 mL da supensão celular aplicada concomitante aplicação de 3 mL de tampão 

PBS-glicose a coluna de DEAE-celulose. As frações eluídas pela coluna foram analisadas 

repetidas vezes em microscópio óptico, com aumento de 1000x. As alíquotas que apresentaram 

parasitas foram reunidas e centrifugadas em um mesmo tubo Falcon® (KASVI), a 6.000g por 10 

minutos. 

O sobrenadante foi descartado e o pellet celular correspondente ao parasito purificado 

foi armazenado a -20°C para posterior extração de DNA genômico. 
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3.2 Extração de DNA genômico de Trypanosoma evansi  

  

Para a extração do DNA genômico de T. evansi, os parasitos foram suspendidos em 

500μl de tampão de lise (TRIS 10mM pH 7,4; EDTA 25mM; SDS 1,8%; 100mM NaCl) 

contendo 5 μl de proteinase K (20mg/mL) (Promega®) e incubados a 42ºC por 8 horas. Os 

tubos foram homogeneizados por inversão 10 vezes consecutivas a cada 1 hora. Após o período 

de incubação, foi adicionado volume igual a amostra de fenol-tamponado pH 8,0, a amostra foi 

homogeneizada por 10 minutos cuidadosamente, e centrifugada a 14.000g por 10 minutos à 

4°C para separação da fase orgânica da fase aquosa.  

A fase aquosa correspondente a porção superior foi retirada e passada a um novo 

microtubo (Eppendorf®).  A extração foi seguida da adição volume igual a fase aquosa de fenol-

clorofórmio (1:1), e a última lavagem com solvente orgânico foi realizada utilizando somente 

clorofórmio. As etapas seguiram o mesmo tempo de homogeneização e centrifugação da 

primeira, repetindo a recuperação da fase aquosa contendo o DNA genômico.   

Foi adicionado 10% do volume da amostra de acetato de sódio 3M pH 6,0 e o dobro do 

volume de etanol absoluto gelado para precipitação do DNA. A amostra foi incubada por 5 

horas a -20°C, e centrifugada a 14.000g por 30 minutos à 4°C, sendo o sobrenadante descartado. 

Logo após, o pellet de DNA formado foi submetido a 3 lavagens com etanol 70%, com descarte 

do sobrenadante e centrifugando a 14.000g por 10 minutos a 4°C, entre as etapas. O álcool foi 

evaporado utilizando secagem a vácuo (SpeedVac®, Eppendorf) a 30ºC por 20 minutos e o 

DNA resultante foi eluído em 100μl de água Milli-Q estéril.  

 

3.3 Dosagem de DNA e Avaliação da pureza 

 

As amostras de DNA obtidas foram quantificadas e avaliadas quanto à sua pureza e 

concentração em espectrofotômetro Nanodrop 2000® (ThermoFisher), observando-se a 

absorbância a 260 e 280nm, além das relações 260 / 280nm e 260 / 230nm. 

A integridade do DNA obtido foi observada por eletroforese em gel de agarose 1% 

corada com GelRed® (Invitrogen). 

 

3.4 AMPLIFICAÇÃO, CLONAGEM EM VETOR DE CLONAGEM E 

SEQUENCIAMENTO DO GENE DA ENZIMA DNA LIGASE 
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3.4.1 Desenho de oligonucleotídeos 

 

As sequências dos primers específicos foram analisadas através da análise de sequencias 

putativas correspondentes ao gene da enzima DNA ligase I descritas na plataforma TriTrypdb 

(The Kinetoplastid Resource) diretamente do genoma de T. evansi sequenciado. Os iniciadores 

posteriormente foram desenhados utilizando o programa Primer Select do pacote DNASTAR® 

(Lasergene). Nas extremidades 5´ dos iniciadores Forward e Reverse foram adicionados sítios 

de clivagem das enzimas de restrição HindIII e XhoI, respectivamente, visando a clonagem em 

vetor de expressão pET30a (+) (Novagen). 

 

Tabela 1 – Iniciadores utilizados para a amplificação do gene DNA ligase de Trypanosoma 

evansi. As sequências contendo os sítios para as enzimas de restrição HindIII 

(primer F) e XhoI (Primer R) foram destacadas.  

NOME DO INICIADOR SEQUÊNCIA 5’-3’ 

TEDLIG F  CAACGTTGCATGATGATCATGTCGCGAG 

TEDLIG R ACTCGAGCTCCATATCGCCCACACCC 

 

Fonte: produzido pelo próprio autor, 2017.  
 

 

3.4.2 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

 

 A região codificante do gene da enzima DNA ligase foi amplificada através da Reação 

em Cadeia da Polimerase utilizando os oligonucleotídeos específicos. 

A reação foi padronizada em termociclador com gradiente de temperatura (Bioer®), 

conforme a Tabela 1, sob as seguintes condições: desnaturação inicial a 95ºC por 5 minutos, 

seguida de uma segunda desnaturação a 95ºC por 30 segundos, anelamento a 56,4ºC por 1 

minuto e extensão a 72ºC por 3 minutos. As últimas 3 etapas foram repetidas 30 vezes e uma 

extensão final a 72ºC por 10 minutos foi adicionada. 
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Tabela 2 –Concentração e volume dos reagentes utilizados para a amplificação do gene da 

enzima DNA ligase I de Trypansoma evansi. ¹desoxinucleotídeos trifosfatados 

(ATP, CTP, GTP e TTP); ² para volume final de 25 μl de reação.  

REAGENTES CONCENTRAÇÃO VOLUME²  

TEDLIGF - Primer F 

(Forward) para DNA ligase I 

de Trypanosoma evansi 

10mM 1 μl 

TEDLIGR - Primer R 

(Reverse) para DNA ligase I 

de Trypanosoma evansi 

10mM 1 μl 

dNTPs¹  10mM 0,5 μl 

Enzima GoTaq®  DNA 

polimerase (Invitrogen) 
5U/μl 0,5 μl 

Tampão 10x GoTaq® DNA 

polimerase 
 2,5 μl 

MgCl2 25mM 2 μl 

DNA de T. evansi 88ng/μl 1 μl 

Água ultrapura estéril (MilliQ) - 15,5 μl 

Fonte: Próprio autor. 

 

3.4.3 Eletroforese e purificação de DNA de gel de agarose 

 

 O produto de PCR foi analisado em gel de agarose 1,5 % utilizando tampão tris-

acetato-EDTA (TAE 1x). Para visualização do DNA amplificado na reação, 7 μl do produto de 

PCR foram misturados com 2 μl de GelRed (Invitrogen®) e 1 μl de Tampão Orange 

(Invitrogen®) de corrida para DNA. O produto foi então aplicado no gel submerso e submetido 

a 80 volts, 400mA por 1 hora, juntamente com controle negativo e padrão de peso molecular 

conhecido para DNA de 1kb (Ludwig).  

 O gel foi exposto a luz UV, em Fotodocumentador,  e as fotografias foram analisadas 

e armazenadas. A banda de interesse com o tamanho correspondente a região codificante do 

gene da enzima DNA ligase (2241pb) foi recortada com lâmina de bisturi estéril, e purificada 

a partir do gel, utilizando o kit Qiaquick Gel Extraction (Qiagen®) de acordo com as instruções 

do fabricante. 
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3.4.4 Clonagem em vetor de clonagem pGEM-T EasyVector Systems do gene da enzima 

DNA ligase 

 

O produto purificado foi inserido em plasmídeo de clonagem “pGEM-T EasyVector 

Systems® (Promega) de 3015pb, de acordo com instruções do fabricante e a reação foi incubada 

a 4°C por 24 horas. Posteriormente o produto desta ligação foi transformado em células E.coli 

DH10B eletrocompetentes,. A transformação foi realizada em um eletroporador Eppendorf 

Eporator® seguindo protocolos padrão com a adição de meio SOC (2% triptona; 0,5% extrato 

de levedura; 10 mM NaCl; 2,5 mM KCl; 10 mM MgCl2; 10 mM MgSO4 ; 20 mM glicose) e 

incubação a 37°C sob agitação de 200 rpm durante 1 hora. Após esse período as bactérias foram 

plaqueadas em meio LB ágar contendo 100mg/ml de ampicilina, 100 mg/ml de IPTG e 100 

mg/ml de X-Gal. 

O vetor permitiu fazer a seleção das células transformantes através da resistência ao 

antibiótico ampicilina (30mg/mL) e pigmentação azul/branca nas colônias crescidas na placa 

de meio de cultivo. A seleção sugeriu as colônias celulares que receberam o plasmídeo fechado 

contendo o inserto, e para a confirmação da presença do gene clonado foi realizada a reação em 

cadeia da polimerase diretamente das colônias isoladas na placa de meio de cultivo. 

Um inoculo da colônia foi adicionado a reação de PCR, com auxílio de uma ponteira 

estéril, em seguida as mesmas colônias foram repicadas em meio SOC e mantidas a 37°C 

durante a realização da reação em cadeia da polimerase e a eletroforese em gel de agarose para 

visualização das bandas.  

As colônias que se apresentaram positivas para a presença de inserto, foram 

selecionadas para extração de DNA plasmidial. O meio SOC respectivo para cada colônia 

positiva foi aplicado em 30 mL de meio LB líquido, suplementado com 100 mg/mL de 

ampicilina e incubado a 37°C por 12 horas sob agitação de 200 rpm.  

 

3.4.5 Extração de DNA plasmidial 

Alíquotas dos clones celulares, selecionados para sequenciamento, foram realizadas 

para preparar um estoque de DNA ligase clonada em vetor pGEM-T EasyVector Systems, 

estéril e armazenada a -80ºC para experimentos de expressão. 

Os clones crescidos em meio LB líquido foram centrifugados a 5000 rpm por 20 minutos 

e o pellet celular foi submetido a extração de DNA plasmidial utilizando o kit QIAprep Spin 

Miniprep Kit (Qiagen®), de acordo com as intruções do fabricante, para posterior 
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sequenciamento. O DNA plasmidial extraído foi quantificado e avaliado quanto a sua pureza 

através de espectrofotometria no equipamento NanoDrop 2000® (ThermoFisher) observando a 

absorbância a 260 e 280 nm, além das relações 260/280 nm e 260/230 nm. 

 

3.4.6 Sequenciamento da região codificante do gene da enzima DNA ligase 

 

O sequênciamento dos clones foi encaminhado para a empresa ACTGene (Ludwig 

Biotec®) e realizado com o equipamento ABI-Prism 3500 Genetic Analyser (Applied 

Biosystems). A reação de sequenciamento foi preparada a partir do DNA plasmidial e com os 

primers T7 terminator e T7 promoter conforme instruções do prestador de serviços moleculares. 

A reação foi preparada na presença de 4,5 pmol dos iniciadores e 200 ng do DNA 

plasmidial dos respectivos clones.  

A confirmação da identidade dos fragmentos e a análise da identidade das sequências 

foi realizada utilizando o programa BLAST (“Basic Local Alignment Search”) e as sequências 

dos clones obtidos foram alinhadas com outras sequências utilizando o programa ClustalX. As 

sequências utilizadas para comparação estão disponíveis no “National Center for 

Biotechnology Information”- NCBI. 

 

3.5 SUBCLONAGEM EM VETOR DE EXPRESSÃO  

 

Para a inserção do gene da enzima em vetor de expressão, o plasmídeo pGEM T-easy, 

contendo o inserto, assim como o vetor pET30a (+) foram submetidos a digestão com 5 

unidades de cada enzima de restrição HindIII (10U/μl) e XhoI (20U/μl) (NEB Cutter®). As 

reações da digestão foram mantidas em termociclador Bioer® a 37ºC por 4 horas.   

A digestão foi verificada através de eletroforese em gel de agarose 1 % pela formação 

de duas bandas compatíveis com o tamanho do vetor e do gene de interesse. 

As bandas correspondentes às sequências de interesse, inserto e vetor de expressão, 

foram excisadas do gel com o auxílio de uma lâmina de bisturi estéril, e purificadas a partir do 

gel utilizando o kit Qiaquick Gel Extraction (Qiagen®), de acordo com as instruções do 

fabricante. 

O DNA purificado a partir do gel de agarose 1,5% foi quantificado em 

espectrofotômetro NanoDrop 2000® (ThermoFisher) para padronizar as reações de ligação no 

vetor de expressão de proteínas.  
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As reações de ligação foram padronizadas variando as proporções de inserto e vetor, de 

modo a maximizar as chances de sucesso do experimento, conforme a tabela abaixo: 

 

Tabela 3 -  Reações de ligação com o vetor de expressão pET30a+ (Invitrogen®). * Proporção  

de inserto e vetor utilizada para a reação de ligação. 

Fonte: Próprio autor.  

 

As reações de ligação foram mantidas a 4°C durante 18 horas. Após a incubação, 6uL 

das ligações foram utilizadas para transformação, em bactérias hospedeiras, Escherichia coli 

DH10B eletrocompetentes, conforme descrito no item 3.4.3. As células bacterianas 

transformadas foram plaqueadas em meio LB ágar contendo 30 mg/ml de kanamicina e as 

placas incubadas a 37°C por 24 horas. 

As colônias transformadas e crescidas no meio foram selecionadas aleatoriamente e 

analisadas através da reação em cadeia da polimerase para verificar a presença do inserto. Um 

inóculo de cada colônia selecionada foi aplicado a um microtubo de 0,2 mL contendo todos os 

componentes da reação de PCR para amplificação do gene da enzima DNA ligase, com auxílio 

de uma ponteira estéril.  Em seguida as mesmas colônias foram repicadas em meio SOC 

contendo 100 µg/ml de ampicilina e incubadas a 37ºC por 6 horas. 

As colônias que se apresentaram positivas para a presença de inserto através de PCR, 

foram selecionadas para crescimento total em 25ml de meio LB líquido, contendo 30mg/ml de 

kanamicina e incubadas a 37°C por 24 horas sob agitação de 200 rpm. O crescimento foi 

centrifugado a 5000g por 20 minutos para extração de DNA plasmidial, utilizando o kit 

 Ligação 1 (1:1)* Ligação 2 (1:3)* Ligação 3 (3:1)* 

pET30a+ (78ng/μl) 2 μl 2 μl 3 μl 

Gene da enzima 

DNA ligase de 

Trypansoma evansi 

2 μl 6 μl 1 μl 

T4 DNA ligase 

1U/μl 
1 μl 1 μl 1 μl 

Tampão T4 DNA 

ligase 10x 
1 μl 1 μl 1 μl 

Àgua MilliQ 

ultrapura estéril 
4 μl - 4 μl 

Volume Final  10 μl 10 μl 10 μl 
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QIAprep Spin Miniprep Kit® (Qiagen), para posterior procedimento de expressão da proteína 

em bactérias hospedeiras, Rosetta-Gami 2 (DE3) (Novagen)  

 O DNA plasmidial extraído foi quantificado e avaliado quanto à sua pureza e 

concentração em espectrofotômetro Nanodrop 2000® (ThermoFisher), observando-se a 

absorbância a 260 e 280nm, além das relações 260/280nm e 260/230nm. 

 

3.6 EXPRESSÃO DA PROTEÍNA RECOMBINANTE DNA LIGASE DE TRYPANOSOMA 

EVANSI EM VETOR DE EXPRESSÃO pET30a+ 

 

O DNA plasmidial extraído foi transformado na linhagem celular Rosetta-Gami 2 (DE3) 

por eletroporação, conforme descrita previamente, utilizando 2 µl do DNA plasmidial extraído. 

As células eletroporadas foram plaqueadas em meio LB ágar suplementado com 30mg/ml de 

kanamicina e 30 mg/ml de cloranfenicol, crescido a 37°C por 24 horas.  Para realização do pré-

inoculo, uma colônia de cada clone foi aplicada em 25ml de meio LB líquido suplementado 

com 30mg/mL de kanamicina e 30mg/ml de cloranfenicol, corretamete identificados e 

incubados a 37°C por 12 horas sob agitação de 200 rpm. Juntamente com este crescimento foi 

realizado o pré-inóculo do vetor de expressão pET30a+ sem inserto, previamente transformado 

por eletroporação em Rosetta-Gami 2 (DE3), para correta comparação das proteínas expressas 

em gel de poliacrilamida- SDS-PAGE. 

Para a indução da expressão da proteína DNA ligase, foi transferido de cada pré-inóculo 

1ml do crescimento total para 25ml de meio LB líquido contendo as mesmas suplementações 

dos antibióticos. Os inóculos foram incubados a 37°C sob agitação de 200 rpm e a densidade 

óptica dos crescimentos bacterianos foi mensurada até atingir a 0.D. de 0,6. Em seguida, foi 

adicionado concentrações diferentes de IPTG e submetidas a diferentes temperaturas. A 

padronização dos procedimentos de expressão da proteína DNA ligase I de Trypanosoma evansi 

seguiram as condições descritas na tabela abaixo. 
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Tabela 3 – Expressão da enzima DNA ligase I de Trypanosoma evansi. ¹ vetor de expressão 

pET30a (+) ligado ao gene da enzima DNA ligase I. ² Plasmídeo fechado sem 

inserto. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Após a aplicação do indutor de expressão, IPTG, o crescimento foi incubado a 37°C por 

24 horas sob agitação de 200rpm. Em seguida, as bactérias foram coletadas por centrifugação 

a 6000g por 20 minutos. O sobrenadante foi retirado cuidadosamente, e o pellet celular foi 

suspendido em 10 ml de tampão PBS pH 7,4 (0,78 g/L NaH2PO4 1H2O; 13,48 g/L NaH2PO4). 

 

3.6.1 SONICAÇÃO 

 

Para o teste de solubilidade da proteína heteróloga, as bactérias recombinantes foram 

submetidas à lise por sonicação (Ultrasonic dismembrator®, FISHER), em banho de gelo, 

utilizando 10 pulsos (amplitude de 85%) de 30 segundos cada, com intervalo de 1 minuto entre 

cada pulso. Em seguida, o lisado foi centrifugado a 8000 rpm por 20 minutos a 4°C, sendo o 

sobrenadante (porção solúvel) transferido para novo tubo e o sedimento (porção insolúvel) 

suspendido com 3 ml de PBS pH 7,4. 

 

3.6.2 GEL DE POLIACRILAMIDA – SDS PAGE 

 

As porções solúvel e insolúvel de cada teste de expressão foram incubadas com tampão 

de amostra 2x (10% SDS; 0.05% 2-mercaptoetanol; 20% glicerol; 2% azul de bromofenol; 

100mM de Tris-HCl pH 6,8) a 95°C por 5 min. As frações proteicas foram igualmente 

resolvidas em gel de poliacrilamida SDS-PAGE 12% submetidos a voltagem constante de 300 

Identificação Concentração de IPTG Temperatura de 

crescimento 

Frasco 1 – pET30a+:DNA 

ligase I ¹ 
0,1 mM 37°C 

Frasco 2 – pET30a+² 0,1 mM 37°C 

Frasco 3 – pET30a+:DNA 

ligase I 
0,5 mM 18°C 

Frasco 4 –  pET30a+ 0,5 mM 18°C 
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mA em aparato de eletroforese, posteriormente coradas com azul de bromofenol e 

fotodocumentadas digitalmente. 

 

3.7 TESTES DE EXPRESSÃO DA PROTEÍNA RECOMBINANTE EM VETOR DE 

EXPRESSÃO pET28a (+) 

 

Após diversas tentativas de clonagem em vetor de expressão e diversas modificações 

nos testes de expressão da proteína heteróloga, o gene da enzima DNA ligase de Trypanosoma 

evansi ligado a vetor de expressão para proteínas foi desenvolvido artificialmente pela empresa 

BioMatik e adquirido para dar continuidade nos procedimentos experimentais. A construção do 

plasmídeo fechado contendo o inserto foi realizada utilizando a sequência total do pET28a (+) 

de 5369pb, incluindo as sequências para as enzimas de restrição. Este plasmídeo já era utilizado 

pela empresa na síntese de outros genes de interesse ligados a vetores de expressão.  

 O gene inserido em vetor de expressão foi diluído em 50 μl de tampão TE (Tris HCl 

10mM; EDTA) e armazenado a -20°C. Para procedimentos de expressão, uma alíquota para 

manipulação foi diluída na proporção de 1:10 e mensurada por espectrofotometria no aparelho 

NanoDrop 2000® (ThermoFisher).  

A transformação foi realizada utilizando 1 μl do produto diluído aplicado em células 

hospedeiras Rosetta-GamiTM 2 (DE3) eletrocompetentes, seguida de incubação por 10 minutos 

em gelo. A eletroporação seguiu como descrita previamente no item 3.4.3. Após as 24 horas de 

incubação do meio LB ágar, foi realizado a reação em cadeia da polimerase diretamente das 

colônias, conforme exemplificada na tabela 1, para avaliar o sucesso da transformação e 

presença do inserto.  

O produto da PCR foi resolvido em gel de agarose 1,5%, exposto a luz UV em 

transiluminador e fotodocumentado. 

Para realização do pré-inóculo, as colônias positivas foram selecionadas para serem 

repicadas em 20 ml de meio LB líquido suplementado com 30mg/ml de kanamicina e 30 mg/ml 

de cloranfenicol. O meio foi incubado a 37°C por 10 horas sob agitação de 100 rpm. Após 1 ml 

de cada meio liquido foi aplicado em novos meios estéreis, respectivos para cada colônia, para 

verificação da O.D. até atingir o valor de 0.6, para indução com indutor de expressão. 

A padronização dos testes de expressão, seguiu os itens especificados na tabela 2. Após 

as 24 horas de crescimento, o meio foi centrifugado a 5000 rpm por 15 minutos. O sobrenadante 

remanscente foi descartado e o pellet celular foi suspendido em 20 mL de tampão PBS.  
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A suspensão foi submetida a sonicação (Ultrasonic dismembrator, FISHER), em banho 

de gelo, utilizando 10 pulsos (amplitude de 85%) de  1 minuto cada, com intervalo de 1 minuto 

entre cada pulso. Em seguida, o lisado foi centrifugado a 8000 rpm por 20 minutos a 4°C, sendo 

o sobrenadante (porção solúvel) transferido para novo tubo e o sedimento (porção insolúvel) 

suspendido com 4 ml de Tris-base 100mM pH 8,0.  

As frações foram preparadas para serem resolvidas em gel de poliacrilamida 12%, sendo 

incubadas com tampão de amostra 2x (10% SDS; 0.05% 2-mercaptoetanol; 20% glicerol; 2% 

azul de bromofenol; 100mM de Tris-HCl pH 6,8) a 99°C por 5 minutos. Após, as amostras 

foram aplicadas no gel, no aparato de eletroforese, e submetidas a 300mM, 10V por 

aproximadamente 3 horas. O gel de poliacrilamida foi corado com azul de bromofenol para 

comprovar a eficácia da expressão da proteína heteróloga. 

Uma nova tentativa de expressão foi realizada conforme WILLIAMSON et al (2014). 

Ocorrendo mudanças na temperatura, concentração de indutor e volume de meio LB líquido. 

Um inóculo das células armazenadas a -80°C foi aplicado em 5 ml de meio LB líquido 

suplementado com 50µg/ml de kanamicina e 50µg/ml de cloranfenicol. para realizar o pré-

inóculo, a cultura foi crescida a 37°C por 12 horas. Em seguida, 25 µl do crescimento foi 

aplicado em 5 ml de meio LB para tentativas de expressão em pequena escala, com controle da 

densidade óptica do crescimento mensurada até atingir a O.D. 0,6. Após a cultura foi induzida 

com 1mM de IPTG. A cultura foi crescida a 37°C por 4 horas, a densidade celular foi 

quantificada a cada hora. Após dois meios foram mantidos a 37°C e outros 2 meios contendo 

as mesmas proporções foram transferidos a estufa com temperatura já estável de 22°C por 9 

horas. Para recuperação celular, o meio foi centrifugado a 500 rpm por 15 minutos e o pellet 

celular foi armazenado a -20°C. 

O agregado celular foi suspendido em 1ml de tampão de lise celular (50 mM de Tris-

HCl pH 8; 30mM de EDTA pH 8; 2% de SDS; 1Mm de DTT; 200 mM de NaCl; 10% de 

glicerol) com 0.02 mg/ml de lisozima e incubadas a 37°C por 4 horas. A lise celular foi seguida 

de sonicação, utilizando 10 pulsos, com amplitude de 20%, de 1 minuto cada, com intervalos 

de 1 minuto em gelo. As frações solúveis e insolúveis foram separadas por centrifugação a 

17.500rcf por 10 min a 4°C. 

As amostras foram incubadas na proporção de 1:1 de tampão de amostra 2x (10% SDS; 

0.05% 2-mercaptoetanol; 20% glicerol; 2% azul de bromofenol; 100mM de Tris-HCl pH 6,8) 

para proteínas, a 99°C por 5 minutos. Em seguida as amostras foram aplicadas no gel de 

poliacrilamida, com a fase de separação a 12% e a fase de corrida a 4% de poliacrilamida. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 ANÁLISE IN SILICO 

 

Com o conhecimento da sequência gênica putativa da enzima DNA ligase I de T. evansi, 

foi realizado um alinhamento das sequências correspondente aos 2241 pares de bases que 

compõem a região codificante do gene da enzima, localizada no cromossomo 6 da estirpe 805 

de T. evansi. Foi utilizada a ferramenta BLAST, contra sequências que produziam alinhamentos 

significativos de alta homologia dentre os organismos eucarióticos. A análise revelou alta 

identidade (99%) entre regioes gênicas preditivas encontradas em Trypanosoma brucei, 

Trypanosoma brucei gambiense e Trypanosoma brucei brucei, conforme descrição na Tabela 

4. 

 

Tabela 4 – Alinhamentos significativos para o gene da enzima DNA ligase 

Fonte: Próprio autor. 

  

 A semelhança entre T. evansi e T. brucei já foi discutida  por alguns autores 

(BARRETT et al, 2003; BRUN et al, 1998; CARNES et al, 2015; LAI et al, 2008). 

Identificação ID da sequência Identidade (%) Identidades 

T. brucei AC007863.15 99% 2223/2241 

T. brucei brucei XM_840502.1 99% 2096/2100 

T. brucei gambiense 

DAL 972 

XM_01177966 99% 2240/2241 

T. congolense 

IL300 

HE575319.1  76% 1509/1976  

T. vivax Y486 HE573022.1 72% 1425/1966 

 T. grayi  XM_009308010.1  72% 1346/1874  

T. cruzi XM_808459.1 70% 

 

1303/1852 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/62358777?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=3&RID=RYHCPWVH015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/72390600?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=4&RID=RYHCPWVH015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/342181295?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=5&RID=RYJRMAX1015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/686621469?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=7&RID=RYJRMAX1015
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 O flagelado cinetoplasta T. brucei é o agente causador da doença do sono em seres 

humanos e da doença nagana em animais. O genoma mitocondrial encontrado em T brucei e 

em outros tripanosomatídeos consiste de uma enorme rede de moléculas de DNA representadas 

sob a forma de maxicirculos (~23kb) e minicirculos (~1kb) concatenados e interligados entre 

si. O mtDNA encontrado em tripanosomas também recebe o nome de Kinetoplasto ou kDNA. 

Os maxicírculos codificam moléculas de RNAs mitocondriais clássicos nessários a organela, 

enquanto que minicírculos de DNA codificam pequenos RNAs guia necessários para 

decodificar RNAs de maxicírculos criptografados. O parasito possui vários estágios de vida 

complexos, com intensa regulação mitocondrial em reflexo as condições fisiológicas em que é 

exposto em inseto vetor ou em animal hospedeiro (BARRETT et al (2003); CARNES et al, 

2015; LAI et al, 2008).  

 A perda parcial ou ausência de kDNA em tripanosomas impede o estágio de vida da 

forma pró-cíclica encontrada em insetos vetores tsé-tsé. A redução deste estágio de vida 

permitiu com que tripanosomas com perda parcial (diskinetoplastidas – Dk) e com perda total 

(akinetoplastidas - Ak) de kDNA se propagassem em outros vetores de transmissão 

invetebrados aumentando a difusão da doença (CARNES et al, 2015; LAI et al, 2008).  

 Existem 2 tripanosomatídeos classificados quanto a perda e ausência de kDNA, 

Trypanosoma equiperdum (Dk) e Trypanosoma evansi (Ak). A capacidade de disseminação 

rápida na natureza, de T. evansi,  facilitada principalmente por vetores, torna-o parasito de 

extrema importância veterinária.  A infecção ocasionada pelo acinetoplastida, é responsável por 

um intenso impacto econômico pela patogenicidade desencadeada em diversas espécies de 

mamíferos, principalmente equinos, camelos, bufalos e ruminantes, ocasionando milhares de 

óbitos por ano na Ásia, África e América do Sul (BRUN et al, 1998; HOARE, 1972; STEPHEN, 

1986). Segundo BARRETT et al (2003), T. brucei é classificado em 3 subgêneros: T. brucei 

brucei, T. brucei rhodesiense e T. brucei gambiense.  O sequenciamento da cepa STIB805 de 

T. evansi (kD), realizado por CARNES e colaboradores (2015), e a respectiva comparação com 

a cepa de refência TREU 927/4 de T. b. brucei revelou uma semelhança de 94.9% entre as 

sequências preditivas para CDS encontradas entre os dois tripanosomatídeos e ampla 

semelhança nas sequencias N-terminais das glicoproteínas variáveis de membrana (VSGs). A 

comparação entre os dois genomas sequenciados revelou 92% de similaridade entre o conteúdo 

gênico de T. b. brucei e T. evansi. Os achados encontrados revelaram poucas diferenças críticas 

entre ambos os parasitos, mesmo na cepa de T. evansi com perda total de kDNA, e ressaltam 
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que as alterações fenotípicas encontradas entre os parasitos, de morfologia e patogenicidade são 

sustentadas por pequenas alterações genômicas sutis. 

 Não há um consenso exato sobre o fator evolutivo que impulsionou a perda total de 

kDNA por T. evansi. Algumas evidências indicam que T. evansi e T. equiperdum evoluíram 

várias vezes a partir de cepas de T. brucei brucei, com pequenas perdas e alterações em seu 

genoma (CARNES et al, 2015). 

 O alinhamento entre as sequências gênicas da proteína DNA ligase I de T. evansi, T. 

brucei e seus subgêneros, revela alta identidade e demonstra a proximidade evolutiva entre as 

espécies analisadas. A alta conservação da enzima indica um papel importante na manutenção 

da integridade do DNA nuclear independente de perda parcial ou total de kDNA. 

 A árvore filogenética representativa demonstrada na Figura 4, realizada com a 

concatenação ordenada das sequências gênicas para a enzima entre T. evani, T. brucei brucei, 

T. b. gambiense, T. congolense, destaca uma maior proximidade entre T. evansi e T. brucei 

brucei, dentre os organismos correlacionados nesta análise. 

 Uma sequência putatita adicional codificante para enzimas DNA ligases foi identicada 

no cromossomo 7 na mesma estirpe utilizada para a análise in silico de Trypansoma evansi 805. 

Enzimas DNA ligases formam um conjunto de enzimas relacionadas entre si durante a evolução 

e foram classificadas em alguns subtipos, como já mencionado anteriormente. A sequência 

gênica putativa foi obtida na plataforma TriTrypbd, e apresenta um transcrito com comprimento 

de 1542 pares de bases, com a produção de uma proteína de 513 de comprimento. O 

alinhamento desta sequência revelou alta identidade (99%) com as sequências putativas de 

DNA ligase mitocondrial de T. brucei, T. brucei brucei e T. brucei gambiense.  
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Figura 4 - Árvore filogenética resultante da análise concatenada dos genes codificantes para a 

enzima DNA ligase I de de tripanosomatídeos filogeneticamente relacionados gerada 

através do programa MEGA7® utilizando o método de Neighbor-Joining com 

análise por Bootstrap (1.000 replicatas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

4.1.1 PARÂMETROS PREDITIVOS 

 

De posse da sequência gênica da proteína, realizamos uma análise preditiva dos 

parâmetros físico-químicos da proteína utilizando o software PBrowse v2.48 do pacote de 

programas disponíveis na plataforma TriTrypdb (The Kinetoplastids Genomics Resourse). A 

sequência de aminoácidos da proteína apresentou um comprimendo de 746 aminoácidos, com 

peso molecular de 82655, aproximadamente 83 kDa, e ponto isoelétrico de 6,57. 

A proteína apresenta nas sequências de suas regiões terminais três domínios Pfam. Esse 

domínio quando encontrado em ADLs, frequentemente é encontrado em outras proteínas 

também envolvidas no metabolismo do DNA nuclear e mitocondrial em um mesmo organismo. 

Mesmo em DNA ligases dependentes de ATP a estrutura destes domínios e seu arranjo sofrem 

variações entre as espécies. Em ADLs , domínios ou motivos extras podem ser encontrados 

para maximizar a ligação ao DNA, melhorar a atividade enzimática ou possibilitar a interação 

com outras proteínas na formação de multicomplexos proteicos. Essas regiões podem 

compartilhar sequências de aminoácidos com outras proteínas e serem agrupadas conforme 

semelhanças em suas sequências (PERGOLIZZI et al, 2016; WILLIAMSON et al, 2016).  Os 

motivos Pfam encontrados na enzima DNA ligase I de Trypansoma evansi, PF01068, PF04679 

e PF04675 correspondem respectivamente a um domínio OB-fold (encontrado em regiões C-
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terminais de DNA ligases dependentes de ATP), domínio predito por fazer parte do núcleo 

catalítico (nem sempre presente em enzimas ADLs),  e a um domínio N-terminal envolvido na 

catálise e selamento de pontos de quebra no esqueleto fosfodiéster do DNA (a presença melhora 

atividade catalítica, porém não é encontrado em todas as enzimas ligases). Esses motivos foram 

analisados utilizando a plataforma de dados Pfam DataBase31.0 disponibilizado digitalmente 

por EMBL-EBI (The European Bioinformatics Instituto).  

A análise aminoacídica também propiciou a identificação do domínio “SSF50249” 

conservado e pertencente a uma superfamília de proteínas ligantes de ácidos nucleicos. O OB-

domínio assume uma conformação em forma de “barril” para envolver seus substratos, podendo 

ser oligossacarídeos, ácidos nucleicos (DNA ou RNA) e proteínas. Este domínio é formado por 

5 folhas beta antiparalelas e uma alfa-hélice localizada entre a 3 e 4 cadeia beta. foi identificado 

segundo GINALSKI et al (2004) em tRNA sintetases de ligação a anticodon, proteínas de 

ligação de fim de telômero, proteínas ligadoras de ssDNA de fago, proteínas de choque térmico, 

RNA polimerase e primases.  

 

4.2 AMPLIFICAÇÃO E CLONAGEM/SUBCLONAGEM DO GENE DA ENZIMA DNA 

LIGASE I 

 

A sequência que codifica para a proteína DNA ligase I foi amplificada via PCR 

utilizando os iniciadores descritos na Tabela 1. Após variações na temperatura de anelamento 

dos iniciadores, concentração de DNA purificado de T. evansi e concentrações de MgCl2, o 

produto das reações analisadas em transiluminador apresentaram a amplificação de mais de um 

fragmento nas reações. O anelamento a 56,4°C foi escolhido para compor a pesquisa. O produto 

da amplificação do gene de DNA ligase fortemente corado pelo intercalante de DNA GelRed®, 

de acordo com o esperado, continha aproximadamente 2241  pares de bases (pb), conforme 

comparação qualitativa com padrão de peso molecular (Figura 5). 

Após verificar a amplificação do gene, foi realizada uma nova corrida de eletroforese 

com gel de Agarose Low Melting 1,5%, a 90V, 400mA por 1 hora, para recorte da banda 

correspondente ao tamanho de 2241pb do gene da enzima e purificação de DNA de gel 

utilizando o Kit Qiaquick Gel Extraction® (Qiagen) de acordo com as instruções do fabricante. 

 O produto foi quantificado com espectrofotometria, onde foi verificada a concentração 

de 14,5 ng/µl de DNA. 
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   1      2       3       4       5       6      7 

Figure 5 -  Eletroforese em gel de agarose com fragmento de 2241 pares de bases, amplificado 

por PCR.  Agarose 1,5%; 1- Padrão de peso molecular 1kb (Ludwig); 2- Controle 

negative; 3- Produto amplificado por PCR com anelamento de 56,4°C; 5- 

anelamento a 55°C; 6- anelamento a 54°C; 7- anelamento a 53,5°C. *Foi utilizado 

88ng de DNA genômico de Trypanosoma evansi em todas as reações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Próprio autor. 

 

A ligação do produto purificado no vetor de clonagem pGEM-T Easy® (Promega) foi 

bem sucedida, assim como a transformação em bactérias hospedeiras eletrocompetentes E. coli 

DH10B (Figura 6). As colônias utilizadas no PCR de colônia foram triadas pelo auxílio da 

coloração das colônias, utilizando-se apenas colônias brancas. O vetor de clonagem possui em 

sua sequência plasmidial um gene codificador para a enzima B-galactosidase, enzima 

hidrolítica que cliva as moléculas de XGal adicionado ao meio de cultivo, gerando o 

aparecimento de pigmentação azul nas unidades formadoras de colônias. A localização do gene 

da enzima está situada em sítios específicos reconhecidos por enzimas de restrição, e usados 

para ligação de insertos de diversos comprimentos de pares de bases. O sucesso da ligação de 

um fragmento em um vetor de clonagem nesta região impede a expressão da enzima B-

galactosidase e consequentemente provoca a ausência da coloração azul em colônias crescidas 

no meio, sugerindo os possíveis clones de interesse. 

Após a clonagem inicial em vetor pGEM T-EASY, as colônias brancas foram escolhidas 

aleatoriamente e confirmadas através de PCR (Figura 7), seguindo as condições descritas na 

Tabela 1. Após confirmação, os clones foram submetidos a extração plasmidial e uma dupla 

digestão foi realizada com as enzimas HindIII e XhoI para a excisão do gene DNA ligase I do 

vetor de clonagem. 

 

2500 pb 

2000 pb 
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CP     2       3       4      5      M      6       7       8       9    CN 

Figura 6 - Células hospedeiras E.coli DH10B, após a transformação por eletroporação com o 

produto da ligação do pGEM T-EASY vector e o gene da DNA ligase, com o 

crescimento de colônias brancas e azuis sob o meio de cultivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 
 

 

 

 

Figura 7 –  Identificação dos clones bacterianos com o inserto compatível com o tamanho da 

enzima DNA ligase. Produto analisado em eletroforese em gel de agarose 1%. M- 

Marcador de DNA 1kb Sigma. 2,3,4,5 e 6 – Colônias sem inserto. 7,8 e 9 – clones 

bacterianos com inserto de tamanho aproximado de 2241pb. CP – Controle 

Positivo. CN – Controle Negativo. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 Após visualização dos fragmentos de interesse, os clones celulares 8 e 9 foram 

selecionados para extração de DNA plasmidial, obtendo uma concentração de 120 ng/µl e 78 

ng/µl de DNA purificado. Alíquotas contendo 200 ng de DNA plasmidial e 4.5 pmol dos 

primers T7 promoter e T7 terminator foram enviadas para sequenciamento conforme instruções 

do prestador de serviçoes moleculares.  
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 O resultado do sequenciamento demonstrou um produto parcial do gene 

codificante de DNA ligase I de T.evansi. A sequência conhecida de comprimento de 1130 pares 

de bases foi alinhado com a sequência putativa da enzima DNA ligase I de T. brucei, 

demonstrando identidade de 96% (Figura 8). 

 

Figura 8 – Alinhamento entre a sequência obtida com o sequenciamento do clone 9 e a 

sequência putativa codificante do gene da enzima DNA ligase I de Trypanosoma 

brucei. O alinhamento mostrou uma identidade de 96% entre as sequências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Próprio autor.  

 A alta similaridade entre as sequências evidencia a proximidade evolutiva entre as duas 

espécies de tripanosomatídeos.  

 

4.3 EXPRESSÃO DA PROTEÍNA HETERÓLOGA DNA LIGASE EM VETOR DE 

EXPRESSÃO pET30a(+) 

 

 Após a clonagem em vetor pGEM T-EASY Vector, os plasmídeos contendo o gene de 

interesse foram submetidos a dupla digestão com as enzimas HindIII e XhoI e subclonados em 

vetor pET30a (+) para as posteriores etapas de testes de expressão heteróloga. 
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As localizações dos sítios específicos para as enzimas de restrição são mostradas na 

Figura 9 e 10. As enzimas HindIII e XhoI reconhecem os sítios 5’- AAGCTT-3’ e 5’- CTCGAG 

-3’ e clivam a molécula criando extremidades coesivas, a região intermediária entre os dois 

sítios é liberada e as bandas correspendentes ao pET30a clivado e gene DNA ligase com as 

respectivas regiões coesivas também é liberado pelo vetor de clonagem e todas são excisadas 

do gel de agarose. Para a correta tradução da proteína durante os procedimentos de expressão, 

dois nucleotídeos foram desenhados a mais na sequência do primer senso para garantir a 

incorporação correta de aminoácidos na sequência primária da proteína. 

Algumas tentativas de reações com as respectivas enzimas de restrição foram 

perfomadas com intuito de liberar o fragmento de interesse. A reação que liberou com sucesso 

foi realizada sob as seguintes condições: 1 µl de HindIII e 0,5 µl de XhoI, 16,5 µl de DNA 

plasmidial, e 2 µl de Buffer Rapid Ligation 2.0 10X, para um volume final de 20 µl. A reação 

foi incubada à 37°C em termociclador por 4 horas. O produto liberado na reação é demonstrado 

na Figura 11. 

Figura 9 – Mapa do vetor de expressão pET30a (+), utilizado para a expressão da proteína 

heteróloga, com as sequências para enzimas de restrição, sítio de origem e região 

gênica que confere resistência a kanamicina a célula hospedeira transformada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Novagen.  
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Figura 10 - Vetor de expressão pET30a(+). A região em vermelho mostra a localização 

submetida a clivagem pelas enzima de restrição HindlII e XhoI. Toda a região 

sublinhada em vermelho é retirada da sequência do vetor de expressão pET14b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Novagen®. 

Figura 11 – Eletrofore em gel de agarose 1% com os produtos das reações de digestão dos 

clones 8 e 9 e pET30a(+) (Novagen). P- Padrão de peso molecular conhecido 1kb 

(Ludwig); 1- clone 8 digerido; 2- clone 8 não digerido; 3- clone 9 digerido; 4- 

clone 9 não digerido; 5- pET30a digerido; 6- pET30a não digerido. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Próprio autor. 

  

 A banda correspondente ao tamanho aproximado de 2241 pares de base do clone 9, e a 

banda única relativa ao pET30a da canaleta 5, foram recortadas com auxílio de bisturi estéril e 

purificadas utilizando o Kit Qiaquick Gel Extraction® (Qiagen) de acordo com as instruções do 

fabricante.  

 O DNA purificado foi utilizado para realizar uma reação de ligação entre o inserto 

digerido e o vetor de expressão também digerido pelas enzimas de restrição. A padronização 

     P        1       2        3        4         5       6 
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          P             1            2           3             4   

das ligações descrita na Tabela 3. E foram transformadas em células E. coli DH10B para 

procedimento de subclonagem. Esta etapa utiliza novamente as células eletrocompetentes de E. 

coli DH10B, células específicas para clonagem e possui baixas taxas de expressão de proteína, 

permitindo o aumento do número de cópias plasmidiais do vetor de clonagem ligados ao inserto, 

pela própria célula hospedeira. O aumento do número de cópias é necessário para testes de 

expressão heteróloga. 

 O crescimento bacteriano respectivo ao clone 9 foi centrifugado e posteriormente 

submetido a extração de DNA plasmidial. O produto foi mensurado por espectrofotometria e 

foram detectados 60 ng/µl resultantes da purificação. 

 Para confirmação do fragmento de interesse ligado ao vetor de expressão pET30a (+) 

(Novagen) o DNA plasmidial foi reproduzida uma reação em cadeia da polimerase, conforme 

condições descritas na Tabela 2, e um produto compatível com o tamanho de 2241 pares de 

bases da enzima DNA ligase I foi visualizado (Figura 12). 

Figura 12 – Confirmação da presença do inserto de 2241 pares de bases ligado no vetor de 

expressão pET30a (+) amplificado por PCR.  P- Padrão de peso molecular 

conhecido de 1 kb (Ludwig); 1- Clone 9; 2- Controle Positivo; 3 e 4 - Controle 

negativo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 Para testes de expressão, 2µl do DNA plasmidial do clone 9 foram transformados em 

células hospedeiras Rosetta-Gami® eletrocompetentes. As células transformadas foram 

plaqueadas em meio LB ágar suplementado com 30mg/ml de kanamicina e 30 mg/ml de 

cloranfenicol. Uma colônia foi aplicada e crescida em 20 ml de meio LB líquido  contendo as 

mesmas proporções dos antibióticos.  
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 Várias tentativas de expressão da proteína foram perfomadas, no entanto a proteína não 

foi visualizada em gel de poliacrilamida SDS-PAGE 12%, conforme as condições estabelecidas 

na Tabela 3. O DNA plasmidial correspondente ao clone 9 em vetor de expressão pET30a foi 

sequenciado, e a análise da sequência não identificou as regiões compatíveis com o gene da 

enzima DNA ligase I de Trypanosoma evansi. O sequenciamento demonstrou a ausência de um 

inserto clonado no vetor de expressão, mesmo este inserto ser amplificado pela reação em 

cadeia da polimerase com iniciadores específicos para o gene. Desta forma, os procedimentos 

de amplificação gênica, clonagem e subclonagem foram reiniciados. Os resultados posteriores 

destas etapas se demonstraram semelhantes aos já descritos neste estudo. Com exceção das 

sequências obtidas por sequenciamento que demonstraram baixa identidade com a sequência 

gênica putativa da enzima DNA ligase I, disponibilizada na plataforma TriTrypbd.  

 Durante as tentativas de expressão da proteína heteróloga, o gene da enzima DNA ligase 

I de Trypanosoma evansi ligado em vetor de expressão pET28a (+) foi adquirido pelo 

Laboratório de Hemoparasitas e Vetores, CAV/UDESC. A construção do plasmídeo já 

contendo o gene de 2241 pares de base em sua estrutura, foi desenvolvido pela empresa 

BioMatik Corporation, EUA, especializada em customização de genes e construção de 

plasmídeos para estudos de expressão heteróloga utilizando a incorporação sintética de 

nucleotídeos. 

  A região inserida no vetor de expressão continha os sítios específicos para as enzimas 

de restrição HindIII e XhoI, nas sequências senso e antisenso, respectivamente. A escolha do 

plasmídeo foi baseada unicamente pelo uso constante da empresa deste vetor específico.  

  

4.4 GENE DA ENZIMA DNA LIGASE I LIGADO EM VETOR DE EXPRESSÃO pET28a

  

 O plasmídeo pET28a (+) contendo a região gênica de interesse foi  diluída com TE 

Buffer (10 mM Tris ; 1mM de EDTA pH 8)  a uma concentração final de 10g/µl. As soluções 

foram armazenadas a -20°C para posterior experimentos de expressão. Os testes de expressão 

da proteína foram descritos na Tabela 3. Duas colônias foram submetidas a PCR e após 

confirmação da presença do tamanho do inserto, as colônias foram armazenadas a -80°C, em 

glicerol 50% , para produzir um estoque da região gênica já clonada. 

 A análise do gel de poliacrilamida SDS-PAGE da porção solúvel e insolúvel crescidas 

a 37°C por 24 horas e induzidas com a concentração de 1mM de IPTG, não evidenciou uma 

banda específica e maior correspondente ao tamanho de 83 kDa da proteína de DNA ligase I 

(Figura 13). Segundo experimentos realizados por WILLIAMSON et al (2014), a expressão de 



48 
 

DNA ligase I do microrganismo Aliivibrio salmonicida, demonstrou nas primeiras tentativas de 

expressão moderada e alta toxicidade para as células hospedeiras E. coli BL21 pLysS pRare, 

reduzindo as taxas de crescimento bacteriano e reduzindo ainda mais o extrato de proteína 

produzido ao final da expressão. Um segundo fator que influenciou a produção e purificação 

da proteína foi a alta quantidade de DNA bacteriano remanescente encontrado nos extratos 

proteicos quais foram submetidos.  

 Desta forma, para maximizar os resultados obtidos, os testes de expressão sofreram 

mudanças de temperatura, concentração de indutor e volume de meio LB líquido. Um inóculo 

das células armazenadas a -80°C foi aplicado em 5 ml de meio LB líquido suplementado com 

50µg/ml de kanamicina e 50µg/ml de cloranfenicol. para realizar o pré-inóculo, a cultura foi 

crescida a 37°C por 12 horas. Em seguida, 25 µl do crescimento foi aplicado em 5 ml de meio 

LB para tentativas de expressão em pequena escala, com controle da densidade óptica do 

crescimento mensurada até atingir a O.D. 0,6. Após a cultura foi induzida com 1mM de IPTG. 

A cultura foi crescida a 37°C por 4 horas, a densidade celular foi quantificada a cada hora. Após 

dois meios foram mantidos a 37°C e outros 2 meios contendo as mesmas proporções foram 

transferidos a estufa com temperatura já estável de 22°C por 9 horas. Para recuperação celular, 

o meio foi centrifugado a 500 rpm por 15 minutos e o pellet celular foi armazenado a -20°C. 

 O pellet celular foi submetido a tampão de lise lise e sonicação, conforme descritos no 

item 3.8, para a obtenção das frações solúvel e insolúvel.  

 As frações foram resolvidas em eletroforese em gel de poliacrilamida SDS-PAGE, 12%. 

A confirmação por Western Blot da presença da proteína está sendo padronizada, junto ao seu 

controle positivo. As bandas visualizadas utilizando anticorpo monoclonal anti-His-Tag não 

foram específicas para a enzima. 
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Figura 13 - Análise da expressão da proteína DNA ligase em células Rosetta-

Gammi.Eletroforese em gel de poliacrilamida SDS-PAGE 12% das frações 

solúvel e insolúvel do lisado da bactéria. Indução da expressão utilizando 1mM 

de IPTG. P- Padrão de peso molecular para proteínas conhecido; 1- Fração 

solúvel da proteína; 2- Fração solúvel pET28a; 3- Fração insolúvel da proteína; 

4- Fração insolúvel pET28a. 

  

      P          1            2          3          4   
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5 CONCLUSÕES 

 

 A DNA ligase I de Trypanosoma evansi possui maior similaridade com a enzima DNA 

ligase de Trypanosoma brucei, reforçando uma maior proximidade filogenética entre ambos 

os tripanosomatídeos do que com os demais parasitos. 

 O gene da enzima DNA ligase I de comprimento de 2241 pares de bases codifica  uma 

proteina de 83 kDa. No entanto a análise dos extratos das frações solúveis indicam uma 

proteína com peso molecular inferior a 70 kDa, sugerindo modificações pós-transducionais. 

 A expressão da proteína DN ligase I de T. evansi gerou moderada toxicidade as células 

hospedeiras Rosetta-Gami; 
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6 PERSPECTIVAS  

 

 Confirmação da identidade das proteínas reconhecidas por Western Blot ; 

 Produção de anticorpo policlonal contra a enzima DNA ligase de Trypanosoma evansi; 

 Superexpressão da proteina heteróloga para experimentos de cinética enzimática; 

 Produção da proteina heteróloga para procedimentos laboratoriais in house; 
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