Leptospira interrogans: CLONAGEM MOLECULAR E EXPRESSÃO DO GENE lemA EM Escherichia coli
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1	INTRODUÇÃO

 A leptospirose é uma zoonose de caráter agudo e endêmico, causada por bactérias do gênero Leptospira spp. É uma doença considerada reemergente que afeta pessoas em todos os continentes, tanto em zonas urbanas como em rurais, de países de clima tropical ou temperado. 
Sua prevenção depende especialmente de controle sanitário, já que a contaminação humana costuma ocorrer por contato direto à urina de animais portadores, ou através de solo ou água contaminados [2], produzindo uma ampla variedade de manifestações clínicas como febre, calafrios, dor de cabeça e mialgias, podendo evoluir para um quadro mais grave com complicações sistêmicas, como falhas renais e hemorragias.
Nos principais centros urbanos de países em desenvolvimento, como o Brasil, o aumento de moradias em áreas impróprias e sem condições sanitárias adequadas acompanha o desenvolvimento das cidades, onde o contato com urina de ratos seria o principal modo de contaminação. Desta maneira a leptospirose costuma ocorrer como epidemia urbana com índices de mortalidade, principalmente durante os períodos de chuva [6]. No estado do Rio Grande do Sul a incidência de leptospirose fica em torno de 10 casos por 100.000 habitantes, sendo superior à média do país que é de 3,5 casos por 100.000 habitantes. Na região sul cerca de 69% dos casos ocorrem na zona rural, principalmente em áreas com atividade agrícola [1]. 
O desenvolvimento de vacinas vem sendo proposto como estratégia na prevenção da leptospirose. Contudo, as vacinas até então desenvolvidas se baseiam em porções da célula ou da membrana de leptospiras patogênicas, que desencadeiam resposta imune contra o LPS [3], embora a proteção nestes casos seja curta, não conferindo imunidade contra outros sorovares.
Leptospira interrogans sorovar Copenhageni é uma espiroqueta altamente patogênica de caráter invasivo, que causa uma série de infecções em maníferos. O estudo molecular das sequências que compõem seu genoma contribui para uma melhor compreensão de sua fisiologia e mecanismos de patogenicidade, o que auxilia na identificação de possíveis candidatos ao desenvolvimento de vacinas [5]. 
No ano de 2003 foi publicado o mapa referente ao seqüenciamento do genoma de Leptospira interrogans, o qual contém uma ampla listagem de genes envolvidos na biologia deste microrganismo e cujo estudo permitirá uma melhor compreensão de sua fisiologia, mais especificamente sua patogenicidade, que apresenta especial importância para nosso grupo de pesquisa, o qual vem pesquisando tais genes com o intuito de encontrar candidatos em potencial para o desenvolvimento de uma vacina mais eficiente na prevenção da leptospirose.
 
2	MATERIAIS E MÉTODOS

O gene lemA foi amplificado através da técnica de PCR, utilizando a enzima Taq DNA Polymerase (Invitrogen) e clonado no plasmídeo pQE 30 que permite a expressão da proteína de interesse fusionada a uma cauda de histidina. 
Os primers foram desenhados a partir da seqüência depositada no GeneBank sob o número de acesso NC005823, derivada do seqüenciamento de Leptospira interrogans sorovar Copenhageni L1 130 (Fiocruz), com o auxílio do programa VectorNTI 8.0 (Informax inc.). 
Cepas de E. coli TOP10 competentes foram transformadas através de eletroporação [7] e cultivadas em placas contendo ágar Luria-Bertani (LB-Difco) com 100 g/mL de ampicilina. Das colônias que cresceram nas placas foi feita uma triagem rápida com fenol clorofórmio [4], para verificar a presença de clones recombinantes. Dos clones identificados extraíu-se o plasmídeo, o qual foi digerido com as enzimas de restrição HindIII e BglII para comprovar a presença do inserto. Os clones recombinantes foram cultivados até a fase log de crescimento, sendo uma amostra da cultura (cerca de 5 mL) induzida com 1 mM IPTG.
As amostras foram submetidas a um SDS-PAGE, com concentração  de 15%, no qual foi utilizado o marcador de massa molecular SeeBlue® Plus Pre-Stained Standard 1x (Invitrogen), e também a um Western blot utilizando um anticorpo monoclonal anti- histidina (Sigma) para confirmar a expressão da proteína recombinante. 
A proteína recombinante LemA será, posteriormente, purificada através de um sistema de cromatografia de afinidade, em um equipamento automático denominado AKTAPrimer. As amostras da proteína de interesse obtida na purificação serão avaliadas quanto à pureza, através de um SDS-PAGE e concentração, através do método Bradford.

 
3	RESULTADOS E DISCUSSÃO
 
O gene lemA amplificado, que possui 424 pares de bases (pb) (Figura 1), foi purificado e ligado ao vetor pQE 30. Dos clones recombinantes obtidos extraiu-se o DNA plasmidial, que foi digerido com as enzimas de restrição HindIII e BglII para confirmar a presença do inserto. Dois clones recombinantes foram selecionados e denominados pQE/lemA. O mapa do plasmídio destes clones encontra-se na Figura 2. 
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Figura 1 – Eletroforese em gel de agarose 1% do produto de PCR. Coluna 1, marcador de massa molecular 1Kb DNA Ladder; coluna 2, gene lemA amplificado (424 pb). 
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Figura 2 – Mapa de restrição do plasmídeo pQE/lemA.
Nas amostras de pQE/lemA induzidas com IPTG e submetidas ao SDS-PAGE com concentração de 15%, pode-se observar, com base no marcador de massa molecular, uma banda mais intensa na altura de 15 kDa, que indica a proteína LemA (Figura 3). A proteína LipL32 purificada foi utilizada como controle positivo.
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Figura 3 – SDS-PAGE 15% corado com Comassie Blue. Coluna 1, marcador SeeBlue® Plus Pre-Stained Standard 1x; Coluna 2 e 4, clones recombinantes pQE/lemA induzidos com IPTG; coluna 3 e 5, clones recombinantes pQE/lemA não induzidos; coluna 6, LipL32 purificada (32 kDa);
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Para comprovar a presença da proteína LemA os clones foram submetidos a um Western blot, no qual utilizou-se um anticorpo monoclonal anti-histidina (Figura 4). Verificou-se uma banda na altura desejada (15 kDa) para os dois clones de pQE/lemA induzidos, o que indica seu reconhecimento pelo anticorpo anti cauda de histidina. No entanto, em um dos clones não induzidos também foi verificada a presença de uma banda na altura de 15 kDa, resultado este não esperado e que pode ter sido causado pelo vazamento das amostras adjascentes.  A presença de bandas acima da altura de 15 kDa será posteriormente analisada por novo Western blot, utilizando diferentes controles.

Figura 4 – Western blot . Coluna 1, marcador SeeBlue® Plus Pre-Stained Standard 1x; Coluna 2 e 4, clones recombinantes pQE/lemA induzidos com IPTG; coluna 3 e 5, clones recombinantes pQE/lemA não induzidos; coluna 6, LipL32 purificada (32 kDa);
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4	CONCLUSÕES

Foi possível expressar o gene lemA de Leptospira interrogans em Escherichia coli utilizando o sistema de expressão baseado em pQE 30, o qual permite a expressão deste gene fusionado a uma cauda de seis histidinas. Esta proteína será posteriormente purificada por um sistema de cromatografia de afinidade para avaliar  sua imunogenicidade para uso em diagnóstico e produção de vacinas.
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