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Introdução
A
leishmaniose
é
uma
doença
tropical
negligenciada, causada por parasitas da família
Trypanosomatidae, gênero Leishmania. Atualmente,
não existem fármacos eficientes para o tratamento
das leishmanioses, tornando-se de extrema
relevância a busca de novos alvos terapêuticos.
Recentemente, o estudo dos telêmeros tem sido
considerado de grande importância, dada sua
capacidade na manutenção da estabilidade
genômica do parasita. O tamanho dos telômeros é
mantido por um complexo enzimático denominado
telomerase.¹ Esta, por sua vez, tem dois
componentes principais, uma proteína (TERT),
subdividida em diversos domínios proteícos e um
molde de RNA (TER). O domínio RT da telomerase
é responsável pela ação catalítica da enzima,
portanto, este trabalho tem como objetivo a
expressão em um modelo heterólogo e a obtenção
de um protocolo eficiente de purificação deste
domínio para fututos ensaios in vitro.

Objetivos
Este trabalho tem o objetivo de obter um protocolo
eficiente de purificação do domínio RT da
telomerase de L. major, para a realização de
ensaios in vitro.

Material e Métodos
Bactérias das linhagens: Bl21 DE3, BL21 Plys e Artic
Express Pril foram transformadas com o plasmídeo
recombinante PET28A(+)-RT. Para os ensaios de
mini-indução todas as linhagens recombinantes
foram cultivadas em 100 ml de meio LB contendo
canamicina e cloranfenicol e a expressão da
proteína foi induzida com 1mM de IPTG em
diferentes temperaturas (25º, 30º e 37º C graus). Os
extratos proteicos foram obtidos através da lise
celular por sonicação na presença de tampão de lise
e lisozima. As frações solúveis e insolúveis de cada
extrato foram fracionadas em géis de poliacrilamida
12% SDS- PAGE corados com azul de Comassie.
Em seguida a fração insolúvel do extrato bacteriano
obtido em Artic Express Pril, contendo a proteína
expressa a 25 ºC, foi purificada em coluna de troca
iônica Q-sepharose na presença de 7M ureia. Como
uma segunda alternativa para a purificação da
mesma, submetemos a fração insolúvel do extrato
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bacteriano a várias etapas de lavagem dos
corpúsculos de inclusão. Foram realizadas lavagens
sucessivas nos tampões Tris 0,1M - EDTA 1mM
pH7,6, EDTA 60mM – Triton 6% - Nacl 1,5M pH7,6
e Tris –HCl 0,1M – 20 mM EDTA pH 7,6, na
presença de 3mM MgCl2, 10mg/µl lisozima e
10µg/ml DNAse. Ao final das lavagens os
corpúsculos contendo a proteína foram solubilizados
em 8M de ureia e fracionados em gel de
poliacrilamida 12% SDS – PAGE corado com azul
de Comassie.

Resultados e Discussão
Os ensaios de mini – indução da expressão do
domínio RT da telomerase de L. major, mostraram
que a proteína está sendo expressa em maior
quantidade na fração insolúvel do extrato proteico
em todas as linhagens bacterianas. Porém, há uma
maior expressão da proteína a 25 ºC, após 4 horas
de indução com 1mM IPTG, quando se utiliza a
linhagem Artic Express pRIL. Como as tentativas de
purificação da proteína em coluna de troca iônica
não foram bem sucedidas optamos por utilizar a
lavagem dos corpúsculos de inclusão. O intuito foi o
de se conseguir um extrato proteico da fração
insolúvel contendo o menor número possível de
contaminantes. Os resultados confirmaram nossa
hipótese e após as lavagens dos corpúsculos ficou
evidente a redução dos contaminantes presentes na
fração.

Conclusões
Através dos testes realizados, conclui-se que, entre
todas as linhagens testadas, a que melhor expressa
o domínio RT da telomerase de L. major foi a
linhgem Artic Express Pril na temperatura de 25°
graus, após 4 horas de indução. As lavagens dos
corpúsculos de inclusão mostraram-se uma
alternativa
importante
na
redução
dos
contaminantes, podendo facilitar a purificação da
proteína utilizando-se colunas cromatográficas.
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