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Resumo1

A tecnologia do DNA recombinante tem revolucionado a forma de ob-
tenção de diversos produtos imunobiológicos, entre eles produtos que 
podem ser ut ilizados na medicina veterinária prevent iva de um conjunto 
de doenças infecciosas. Com o advento desta tecnologia, proteínas de 
organismos procarióticos e eucariót icos podem ser produzidas em sis-
temas heterólogos a part ir da introdução de vetores recombinantes ca-
pazes de codif icar o gene de interesse in vivo e podem ser purif icadas 
para análise e posterior ut ilização. Um conjunto de proteínas produzidas 
por Anaplasma marginale e Babesia sp, agentes et iológicos da Tristeza 
parasitária Bovina (TPB), uma importante enfermidade de bovinos, tem 
sido apresentadas na literatura científ ica como potenciais candidatas 
ao desenvolvimento de produtos imunobiológicos que possam auxiliar 
na prevenção da infecção e/ou da doença. Assim, objet ivou-se neste 
estudo produzir e purif icar uma proteína recombinante cuja sequencia 
foi previamente selecionada a part ir da análise de  genes presentes em 
A. marginale e Babesia sp. Para a produção da proteína recombinante, 
uma sequencia de DNA contendo frações de genes de A. marginale e 
Babesia sp. foi sintet icamente confeccionada e inserida em vetor co-
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mercial o qual foi ut ilizado para transformar Escherichia coli da linha-
gem Rosetta. Foi utilizado IPTG para a indução da expressão do gene 
durante o cult ivo da bactéria transformada. A produção da proteína 
recombinante foi analisada por SDS-PAGE seguido de Western-Blott ing. 
A purif icação foi realizada pelo uso de cromatograf ia de af inidade. A 
proteína recombinante assim produzida apresentou tamanho molecular 
compatível com o esperado, como demonstrado pela análise da mi-
gração em gel de poliacrilamida. A pureza do material e a quant idade 
obt ida foram sat isfatórias o suf iciente para permit ir sua ut ilização em 
avaliações posteriores.
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