
 

XII Salão de Iniciação Científica – PUCRS, 03 a 07 de outubro de 2011 

 
XII Salão de 

Iniciação Científica 
PUCRS  

  

 
Superexpressão da enzima adenine fosforibosiltransferase 

(APRT) de Mycobacterium tuberculosis 

 

Bruno Lopes Abbadi
1
, Zilpa Adriana Sánchez Quitian

2
, Luiz Augusto Basso

1,2,3
, Diógenes Santiago 

Santos
2,3
 

 
1
Faculdade de Biociências – Curso de Ciências Biológicas, 

2
Faculdade de Biociências - Programa de Pós-

Graduação em Biologia Celular e Molecular, PUCRS,
3
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em 

Tuberculose (INCT-TB) - Centro de Pesquisas em Biologia Molecular e Funcional (CPBMF) 
  

 

 

RESUMO 

A tuberculose humana é uma doença atual causada principalmente pelo 

Mycobacterium tuberculosis. Cerca de nove milhões de pessoas morrem todos os anos devido 

a essa infecção. Para combater essa doença, novos alvos contra o bacilo precisam ser 

encontrados, somados ao desenvolvimento de novas drogas anti-TB. Neste trabalho nós 

propomos superexpressar a APRT de Mycobacterium tuberculosis – uma importante enzima 

no metabolismo de purinas da micobactéria – usando Escherichia coli como hospedeira. O 

conhecimento sobre essa enzima pode levar ao desenho de drogas contra este alvo. Foi 

realizada a amplificação do gene apt, clonagem em vetores plasmidiais e superexpressão da 

enzima APRT.  

 

Introdução 
 

 A tuberculose (TB) é uma doença infecto-contagiosa causada, sobretudo, pelo bacilo 

patogênico Mycobacterium tuberculosis, o qual infecta especialmente o sistema respiratório 

humano (Ducati, 2006). O bacilo é responsável por dois milhões de mortes no mundo e 

provoca o desenvolvimento da doença em nove milhões de pessoas por ano. Atualmente, o 

tratamento usado para curar a doença é baseado nos DOTS (do inglês Directly Observed 

Treatment Short-course), o qual é composto por quarto drogas anti-tuberculose (anti-TB) 

(Organization, 2010). No entanto, esse tratamento é lento e muitos pacientes o abandonam no 

início. A consequência desta negligência é o desenvolvimento de cepas resistentes às drogas 

de primeira e de segunda-linha anti-TB (Ducati, Breda et al., 2011). Portanto, é extremamente 

importante encontrar novos alvos e drogas para tratar a tuberculose, as quais precisam ser 

mais baratas e efetivas, além de proporcionarem um tratamento mais curto. (Koul, Arnoult et 
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al., 2011). Este trabalho mostra um importante alvo relacionado ao metabolismo da bactéria. 

A adenine fosforibosiltransferase (APRT) é uma enzima que participa na via de salvamento 

de purinas, catalisando a formação de adenosina monofosfato (AMP) e pirofosfato (PPi) como 

produtos de adeninas livres e do composto 5-fosfo-D-ribosil-α-1-pirofosfate (PRPP) (Ducati, 

Breda et al., 2011). A APRT de M. tuberculosis contém 223 aminoácidos, uma massa 

molecular de 23,1 kDa e é codificada por um gene não-essencial apt com 672 pares de base 

(Cole, 2008). Nosso objetivo é superexpressar a adenine fosforibosiltransferase de M. 

tuberculosis.  

 

Metodologia 
 

 Dois primers complementares a sequência do gene apt foram desenhados contendo 

dois sítios específicos para enzimas de restrição (BamH1 e NdeI). O gene apt foi amplificado 

por uma Reação em Cadeia da Polimerase com a Pfu DNA Polimerase. O gene foi 

sequenciado pelo sequenciamento automatizado de DNA para confirmar sua identidade e 

integridade. A sequência gênica amplificada foi ligada a um vetor plasmidial (pCR-Blunt) e 

clonada em células de Escherichia coli, usando meio LB e o antibiótico ampicilina. O gene 

foi então removido do vetor de clonagem por enzimas de restrição e ligado a dois vetores 

plasmidiais diferentes (pET-23a(+) e pColdIII), os quais foram responsáveis por 

superexpressar a proteína. Os testes de expressão foram feitos utilizando diferentes cepas de 

E. coli em diferentes condições de incubação. A superexpressão foi analisada por eletroforese 

em SDS-PAGE. A sequência protéica foi analisada por espectrometria de massa. A 

solubilização da proteína foi feita com uréia em diferentes molaridades (8, 6, 4, 3 e 2). 

 

Resultados 
 

 Nossos resultados mostraram que o gene apt foi amplificado com sucesso e clonado 

em vetores plasmidiais. Nós também confirmamos a sua identidade com a sequência gênica 

da base de dados. A proteína foi superexpressa em quatro diferentes cepas de E. coli (BL21, 

C41, C43, BL21 NH) usando ambos os vetores de expressão. Além disso, a identidade da 

enzima foi confirmada usando a espectrometria de massa. Em todos os testes de expressão, a 

enzima foi expressa na sua forma insolúvel – como corpos de inclusão. Testes de 

solubilização foram feitos usando uréia como um forte agente solubilizante. A APRT foi 
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solubilizada em todas as concentrações de uréia (8 M, 6 M, 4 M, 3 M). O ensaio de atividade 

e a purificação da enzima estão atualmente em andamento no nosso laboratório. 

 

Conclusão 

 A APRT de M. tuberculosis foi superexpressa com sucesso usando E. coli como 

hospedeira. Além disso, a enzima foi solubilizada com o agente desnaturante uréia. No 

entanto, mais estudos são necessários para assegurar que a enzima não está inativa, devido ao 

uso do desnaturante.  
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