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RESUMO

As doenças infecciosas e parasitárias causam perdas importantes em vários setores da 

produção da pecuária mundial. Estima-se que mais de 600 milhões de bovinos de países 

tropicais e subtropicais estejam expostos à infecção por Babesia spp., gerando um prejuízo 

econômico de mais de 1,3 bilhão de dólares por ano. Parte significativa dessa soma destina-

se a defensivos e insumos veterinários, os quais poderiam ser substituídos por tecnologias 

mais eficazes e econômicas, como, por exemplo, animais geneticamente resistentes a 

parasitas. Os gêneros Babesia e Plasmodium são hemoparasitas pertencentes ao filo 

Apicomplexa e apresentam características comuns no processo de invasão eritrocitária. A 

babesiose bovina causada por Babesia bigemina e Babesia bovis apresenta sinais clínicos 

similares a malária humana causada por Plasmodium vivax e Plasmodium falciparum. O 

antígeno Duffy é o único receptor para o P. vivax em humanos. A maioria dos indivíduos 

negros africanos é resistente a este parasita devido a uma mutação que provoca a ausência 

de expressão deste antígeno na superfície das hemácias.Tendo em vista esse fato, e que 

animais da subespécie Bos taurus taurus são mais susceptíveis à babesiose quando 

comparados à animais Bos taurus indicus, este projeto foi desenvolvido com o objetivo de 

averiguar se essa maior resistência dos animais zebuínos está associada ao fato do 

antígeno Duffy estar ausente ou expresso em menor quantidade nas hemácias desses 

animais. Para detecção e quantificação do antígeno Duffy, na superfície das hemácias de 

bovinos dessas subespécies, foi produzido um anticorpo policlonal anti-Duffy bovino, visto 

que sua detecção não é possível pelos anticorpos desenvolvidos para a proteína humana, 

em função dessa diferir da proteína bovina, principalmente na seqüência de aminoácidos da 

região N-terminal. Para tanto, foi utilizado um decapeptídeo sintético (YNETDVEAAA)

correspondente à porção do aminoácido 34 ao 43 da região extracelular N-terminal da 

proteína bovina. Ensaios de ELISA competitivo mostraram que o anticorpo produzido foi 

capaz de reconhecer o antígeno Duffy presente nas membranas das hemácias de animais 

Bos taurus taurus e Bos taurus indicus. A análise quantitativa não demonstrou diferença 

significativa na presença do antígeno Duffy nas membranas eritrocitárias de bovinos dessas 

subespécies, dados que vão ao encontro dos obtidos anteriormente, em que não foram 

observadas diferenças nos níveis de transcritos do gene Duffy em animais Bos taurus taurus 

e Bos taurus indicus. Estes resultados sugerem que a resistência maior dos zebuínos à 

babesiose não se deve à ausência de expressão, ou à presença em menor quantidade do 

antígeno Duffy na superfície de suas hemácias. Portanto, conclui-se que a princípio, a 

utilização do antígeno Duffy como fator de seleção para a característica de resistência à 

babesiose, não se apresenta promissora para programas de melhoramento genético de 

bovinos.  
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ABSTRACT 

 Cattle business worldwide has been affected by all sorts of infections. It´s estimated that 

more than 600 million bovines from tropical and sub-tropical areas are exposed to 

Babesia spp. infection causing loss of more than US$ 1,3 billion a year. An important 

part of this amount is spent on veterinarian drugs and vaccines. However this scenario 

could be changed if cheaper and more efficient technologies such as animal breeding for 

resistance to parasites were used. The genera Babesia and Plasmodium are 

hemoparasites which belong to phylum Apicomplexa and share features such as the 

RBCs invasion process. Clinic signs presented by cattle infected with Babesia bigemina

and Babesia bovis are very similar to those presented by human beings infected with 

Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum. The glycoprotein Duffy is the only human 

erythrocyte receptor for P.vivax. The majority of black African people are resistant to this 

parasite due to a mutation which abolishes expression of the Duffy antigen on its 

erythrocytes surfaces. Detailed information on molecular interaction between Babesia 

parasite and its receptors on the bovine host cells surface is limited. Moreover, animals 

from subspecies Bos taurus taurus are more susceptible to babesiosis infection than 

those from Bos taurus indicus. This project investigated if this higher resistance of Bos 

taurus indicus animals is due to the fact that the Duffy antigen is absent or less 

expressed on its RBC surface. Aiming at detecting and quantifying Duffy antigen on 

erythrocyte surfaces of Bos taurus indicus and Bos taurus taurus, a polyclonal antibody 

against bovine Duffy was produced, because antibodies against human Duffy can not 

recognize this bovine protein which has different aminoacid sequence at N-terminal. 

Synthetic decapeptide (YNETDVEAAA) corresponding to aminoacid 34 to 43 of the N-

terminal extracelullar domain of the bovine protein, was used. Competitive ELISA 

showed that the antibody elicited was capable of recognizing the presence of the Duffy 

antigen in RBC ghosts from both Bos taurus taurus and Bos taurus indicus. Quantitative 

analyses did not show significant difference on the amounts of Duffy antigen on the 

erythrocyte membranes from these subspecies. These data are additional to previous 

ones, where differences at Duffy gene transcript levels in bovines from both subspecies 

could not be observed. These results suggest that B. taurus indicus higher resistance to 

babesiosis is not due to the absence or lower expression of Duffy antigen on their RBC 

surfaces. Considering these results Duffy antigen would not be useful as an effective 

selection feature for resistance to babesiosis in bovine breeding programs.
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1. INTRODUÇÂO 

1.1. Taxonomia dos bovinos 
Os bovinos pertencem ao Gênero Bos, Família Bovidae, Ordem Artiodactyla, sendo 

encontrados em praticamente todos os países do mundo, com uma estimativa de que 

existam mais de 1,2 bilhões de animais de aproximadamente 780 raças (FRIES & 

RUVINSKY, 1999), sendo a criação de gado a maior atividade pastoril do mundo 

(MAcHUGH, et al.1997). A evolução humana tem sido influenciada pela bovinocultura, 

que representa importante fonte de alimento (CUNNINGHAM, 1992), couro e tração 

animal (MAcHUGH,1997).  

De acordo com a nomenclatura clássica de Linnaeus, os bovinos são divididos em 

duas espécies do gênero Bos, Bos taurus e Bos indicus. A espécie Bos taurus (taurinos)

engloba as raças européias e africanas, sem cupim e a Bos indicus (zebuínos) engloba as 

raças indianas e africanas, com cupim (DEL LAMA, 1991). Esta classificação é 

sustentada pela alta diversidade genética, estimada a partir de polimorfismos protéicos 

(MANWELL � BAKER, 1980), do polimorfismo morfológico do cromossomo Y, geralmente 

submetacêntrico em taurinos e acrocêntrico em zebuínos (KIEFFER � CARTWRIGTH, 

1968) e polimorfismos de microssatélites em cromossomos autossômicos (MAcHUGH et

al., 1997). Entretanto, muitos autores consideram inadequada a proposta de classificação 

das raças européias e indianas como espécies diferentes em razão da completa inter-

fertilidade e por não ter existido isolamento geográfico entre elas, sugerindo assim, a 

classificação destes grupos como subespécies. 

Há duas hipóteses principais para explicar a origem desses grupos. Uma afirma que 

o gado domesticado primeiro se desenvolveu de um único ancestral selvagem, o 

Aurorque (Bos primigenius primigenius), durante a fase Neolítica. Posteriormente foi 

produzida a população de Bos indicus por meio de cruzamento e seleção do gado Bos

taurus (EPSTEIN, 1971; EPSTEIN & MASON, 1984; PAYNE, 1991). A hipótese 

alternativa sugere que a população de zebu foi desenvolvida independentemente no 

Neolítico, sendo o provável progenitor a subespécie de Aurorque encontrada no sul da 

Ásia (Bos primigenius namadicus). Esta interpretação é suportada por achados 

arqueológicos e evidências genéticas (MEADOW, 1993; LOFTUS et al., 1994; BRADLEY 

et al., 1996, MAcHUGH et al., 1997). 

Devido às diversas teorias de origem dos bovinos, na literatura são encontradas 

várias classificações e nomenclaturas: Bos primigenius taurus e Bos primigenius indicus 
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(HENKS et al., 2005), Bos taurus taurus e Bos taurus indicus (BARUSELLI et al., 2003;

FERREIRA et al., 2006), Bos indicus e Bos taurus (MAcHUGH et al.,1997; REGE, 1999). 

Este trabalho adotará a nomenclatura Bos taurus taurus e Bos taurus indicus.

1.2. A Bovinocultura no Brasil 
A criação de bovinos é uma vocação natural do Brasil onde as condições de solo e 

clima permitem que a atividade seja explorada em todo o seu vasto território. 

O rebanho brasileiro é composto por aproximadamente 80% de animais da 

subespécie Bos taurus indicus de origem indiana (também chamados zebuínos) e por 

produtos de seu cruzamento com animais da subespécie Bos taurus taurus de origem 

européia (GARCIA, 1995). Apesar da proximidade filogenética, essas duas subespécies 

apresentam características fenotípicas bastante distintas com reflexos marcantes nas 

eficiências produtiva e reprodutiva.  

De maneira geral, os zebuínos apresentam grande rusticidade caracterizada pela 

adaptação às condições climáticas das regiões tropicais e pela resistência/tolerância aos 

endo e ectoparasitas, bem como a algumas doenças infecto-contagiosas (SANTIAGO, 

1985). Os taurinos, por sua vez, são menos adaptados ao clima tropical, pois apresentam 

dificuldade em eliminar o excesso de calor corporal em função de deficiências de seu 

aparelho termo regulador e são mais susceptíveis às doenças infecciosas e infestações 

parasitárias, especialmente a babesiose e anaplasmose. Por outro lado, são 

significativamente mais eficientes no que se refere aos parâmetros produtivos e 

reprodutivos, especialmente na qualidade de acabamento de carcaça e precocidade 

sexual.

As doenças infecciosas e parasitárias causam perdas importantes em vários setores 

da produção pecuária no Brasil e no mundo. Dados do Sindicato Nacional da Indústria de 

Produtos para Saúde Animal (Sindam) indicam que o Brasil é o terceiro maior mercado de 

defensivos e insumos veterinários. Parte significativa dessa soma destina-se a produtos 

que poderiam ser substituídos por tecnologias mais eficazes e baratas, como, por 

exemplo, animais geneticamente resistentes a parasitas (SANTOS, 2001). 

1.2.1. Aspecto econômico
De acordo com a FNP Consultoria e Agroinformativos, o plantel nacional conta, 

atualmente, com 165 milhões de animais (efetivo do rebanho em 31 de dezembro de 

2006) (Anualpec, 2007) e, segundo resultados preliminares do Censo Agropecuário de 

2007, com 169,9 milhões de cabeças (IBGE, 2008) representando o maior rebanho 
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comercial do mundo. Em 2005 o Brasil passou a ser o maior exportador mundial de carne 

bovina em toneladas (Abiec, 2007). No ano de 2006, de uma produção de 8.581.686 

toneladas de equivalente-carcaça, foram exportadas 2.099.630 toneladas gerando US$ 

3.134.436 (Anualpec, 2007). O PIB do agronegócio brasileiro em 2006 foi da ordem de R$ 

540 bilhões correspondendo a 27,9% do PIB nacional, sendo que, destes, 

aproximadamente R$160 bilhões (8,3% do PIB nacional) são devidos à pecuária bovina 

(CNA, 2006). De janeiro a agosto de 2007, o Brasil exportou 1.128.000 toneladas de 

carne bovina gerando US$ 2,935 bilhões, 56 mil toneladas de produtos lácteos gerando 

US$135 milhões e no setor de couro e seus produtos foram exportados 325 mil toneladas 

com faturamento de US$ 2,421milhões (CNA, 2007). 

A carne brasileira apresenta vantagem frente a de outros países exportadores por 

ter preço competitivo e volume necessário para abastecer os mercados interno e externo. 

Entretanto a manutenção e a conquista de novos mercados estão ligadas à qualidade dos 

produtos e a sanidade do rebanho, o que justifica esforços e investimentos no combate às 

doenças.

1.3. Melhoramento genético na bovinocultura 
O melhoramento das características fenotípicas de interesse produtivo em bovinos 

vem sendo alvo de grandes esforços e, mesmo que praticada empiricamente, vem 

ocorrendo há cerca de 10.000 anos. A domesticação dos animais permitiu ao ser humano 

exercer a seleção artificial para características desejáveis e alterar, mesmo que 

inconscientemente, a constituição genotípica das populações (SANTOS, 1995). O 

conhecimento de que certas características fenotípicas são herdáveis, levou o homem a 

controlar os acasalamentos nas espécies em domesticação, selecionando os 

reprodutores (REED, 1984). O sucesso da seleção depende do valor da herdabilidade do 

caráter, sendo que heranças poligênicas, dominâncias parciais ou completas, a influência 

do ambiente e o tempo necessário para a avaliação fenotípica freqüentemente são fatores 

limitantes (FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 1998). 

Os esforços dos serviços técnicos brasileiros no sentido de introduzir e melhorar as 

raças européias foram, geralmente, mal sucedidos. A fixação das raças européias nas 

zonas tropicais vem se fazendo com notória dificuldade. Diante das condições adversas, o 

gado decai rapidamente e, após algumas gerações, a produção de leite e carne é 

reduzida, a natalidade diminui, enquanto que a mortalidade aumenta. A incapacidade do 

boi europeu em eliminar o excesso de calor corporal, por deficiência de seu aparelho 
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termo-regulador, torna difícil sua acomodação às regiões de clima quente. Outro fator 

desfavorável é a pobreza de recursos forrageiros, situação agravada com a ocorrência de 

zoonoses, especialmente a babesiose, a anaplasmose e a febre aftosa (SANTIAGO, 

1985). O zebu surgiu, então, como opção para nossa pecuária, tornado-a viável 

economicamente e dando condições de rusticidade ao gado europeu aqui presente desde 

o início da colonização. Em função disso, atualmente no Brasil, a maior parte do rebanho 

é composta por animais “azebuados”, ou seja, boa parte de sua composição genética é 

derivada do Bos taurus indicus, trazido da Índia há aproximadamente um século 

(GARCIA, 1995). 

O melhoramento genético dos animais domésticos tem sido direcionado para 

características tais como: produção, eficiência reprodutiva, eficiência alimentar e 

resistência a ecto e endo parasitas aplicando, principalmente, princípios de genética 

quantitativa, de modo que os indivíduos de uma população sejam avaliados por meio de 

métodos estatísticos. A maior parte dos programas de melhoramento genético de bovinos 

utilizou, até meados de 1980, a teoria dos índices de seleção, com ênfase em seleção 

dentro de rebanhos. A partir dessa data, a metodologia dos modelos mistos para estimar 

o valor genético dos animais, expresso em termos de Diferença Esperada na Progênie 

(DEP), vem apresentando grande destaque (HENDERSON, 1988). Apesar dos 

progressos obtidos, algumas limitações tornaram-se aparentes. A eficiência das técnicas 

tradicionais de seleção é bastante limitada em relação à características de difícil 

mensuração ou que não podem ser diretamente mensuradas (resistência a doenças, 

características de carcaça e de produção de leite de touros), de baixa herdabilidade 

(fertilidade), ou que apresentam correlações genéticas negativas (produção de leite e 

concentração de gordura no leite) (SCHWERIN et al., 1995).  

Em vista disso, análises que possibilitem detectar variações, ou polimorfismos de 

DNA que levem à características fenotípicas favoráveis, podem contribuir para solucionar 

algumas destas limitações. A precisão das predições e a intensidade de seleção aplicada 

ao rebanho podem ser incrementadas, diminuindo assim, o intervalo entre gerações. 

Os polimorfismos são resultantes de mudanças ocorridas na seqüência de 

nucleotídeos do DNA e podem ser classificadas do ponto de vista molecular em três 

principais tipos: substituições de um único nucleotídeo (Single Nucleotide Polymorphism -

SNPs), inserções/deleções (InDels) que podem variar em comprimento desde uma até 

centenas de pares de bases, e variações no número de repetições das seqüências 

repetitivas do genoma (VIGNAL et al., 2002). Essas variações podem ocorrer tanto nas 
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regiões codificantes como nas não codificantes (HARTL & JONES, 1998; GRIFFITHS et

al., 2006). São consideradas mutações quando ocorrem em menos de 1% da população e 

polimorfismos quando ocorrem em mais de 1% da população (VIGNAL et al., 2002). 

O tipo mais simples é a substituição em que um nucleotídeo é substituído por outro de 

mesma natureza química (transição) ou de natureza química diferente (transversão); 

sendo que as transições são mais comuns que as transversões (HARTL & JONES, 1998). 

A simples substituição de uma base por outra numa região codificante pode não acarretar 

mudanças no fenótipo quando altera o códon original para outro códon do mesmo 

aminoácido (silenciosa ou sinônima), ou resultar numa troca de aminoácido na proteína 

expressa (não sinônima). No caso das mutações não sinônimas, também chamadas 

mutação de sentido trocado, quando a troca é feita por um aminoácido quimicamente 

semelhante ao aminoácido original é chamada substituição conservativa, tendo assim, 

menos probabilidade de afetar a estrutura e a função da proteína. Alternativamente, as 

substituições de aminoácidos quimicamente diferentes, chamadas de substituições não 

conservativas são mais prováveis de produzir mudanças de estrutura e função da cadeia 

polipeptídica. As substituições podem ainda suprimir ou gerar códons de término de 

tradução (mutações sem sentido) levando a produção de produtos protéicos inativos, 

causando assim, grandes efeitos no fenótipo. Já a deleção ou inserção de uma base 

ocasiona uma mudança na matriz de leitura do RNA mensageiro gerando a partir do sítio 

mutante uma cadeia polipeptídica sem relação com a seqüência original de aminoácidos 

da proteína, ou uma proteína truncada sem função (GRIFFITHS et al, 2006). Segundo 

Guimarães & Costa (2002), embora polimorfismos sinônimos não alterem a seqüência 

protéica, eles podem modificar a estrutura e a estabilidade do RNA mensageiro e, 

conseqüentemente,afetar a quantidade de proteína produzida. 

Quando as mutações ocorrem em nucleotídeos que estão fora das regiões 

codificantes como aquelas que intercalam os sítios de ligação a proteínas reguladoras, 

são geralmente silenciosas não tendo efeito detectável no fenótipo (HARTL & JONES, 

1998; GRIFFITHS et al, 2006). No entanto, quando ocorrem em seqüências não 

codificantes com funções essenciais como, por exemplo, seqüências regulatórias não 

transcritas como os promotores, os acentuadores (enhancers) (ALBERTS et al, 2004) e 

regiões dos sítios de corte 5’ e 3’ para junção de éxons do RNA mensageiro causam 

efeitos no fenótipo (GRIFFITHS et al, 2006). A conseqüência funcional de qualquer 

mutação de ponto nas seqüências regulatórias depende de sua localização e se esta 

perturba ou cria um sítio-alvo particular para a ligação de uma proteína, como por 
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exemplo, os sítios de ligação da RNA polimerase em promotores. Mutações em tais sítios 

têm o potencial de mudar o padrão de expressão de um gene em relação à quantidade do 

produto expresso, mas não altera a estrutura da proteína (GUIMARÃES & COSTA, 2002; 

GRIFFITHS et al, 2006). Esta quantidade também pode ser afetada quando ocorrem 

alterações nas regiões não traduzidas do RNA mensageiro (5’ UTR e 3’ UTR) (WILKIE et

al, 2003; GRIFFITHS et al, 2006).

 Um primeiro estudo dos polimorfismos de base única SNPs em genes humanos 

demonstrou que cada gene contém uma média de 4 SNPs e que metade dos SNPs 

causam mutação silenciosa, enquanto a outra metade causa mutações de sentido trocado 

(não sinônimas) nas proteínas correspondentes, as quais podem ser neutras e não causar 

alterações detectáveis no fenótipo, ou podem resultar em diferenças nas características 

individuais de resposta a drogas ou susceptibilidade a doenças (WANG & MOULT, 2001). 

Da mesma forma que em humanos, embora os estudos sejam menos numerosos, 

algumas regiões codificantes de bovinos, podem apresentar grande número de SNPs. Ao 

seqüenciarem fragmentos dos genes da leptina e da APP (amiloide precursor protein) de 

Bos taurus taurus e Bos taurus indicus, Vignal et al. (2002), observaram que a subespécie 

Bos taurus taurus apresentava um número maior de SNPs e, ao compararem indivíduos 

Bos taurus taurus dentro da mesma subespécie, observaram que a região do gene da 

leptina apresentava um SNP a cada 434bp, e região da APP, um SNP a cada 104pb. 

Atualmente, a busca de genes relacionados a características desejáveis está 

voltada para o estudo da expressão gênica diferencial, baseando-se no princípio de que 

animais, que apresentam características fenotípicas diferentes, diferem qualitativa e/ou 

quantitativamente na produção de RNA mensageiros específicos e, conseqüentemente, 

na produção das respectivas proteínas. 

1.4. Babesiose bovina 
A babesiose bovina é causada pelos parasitas intraeritrocitários Babesia spp (B.

bovis, B. bigemina, B. divergens e B. major) (McCOSKER, 1981). O primeiro parasita foi 

descrito por Babes, em 1888, que o encontrou no sangue de um animal com 

hemoglobinúria, e o nome Babesia foi adotado em sua homenagem (RISTIC & LEVY, 

1981). No Brasil, a babesiose é causada pela B. bovis e B. bigemina, sendo o carrapato 

do gênero Rhipicephalus (Boophilus) microplus, o único vetor (PAIVA-NETO, 2004). 

Gomes (2000) estimou que este ecto-parasita cause à pecuária brasileira prejuízos que 

superam US$ 1,0 bilhão/ano tanto pelos danos causados pelas doenças transmitidas 
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(anaplasmose e babesiose), como pela redução da qualidade do couro do animal devido 

as cicatrizes irreversíveis aí deixadas. 

Montenegro (1992) observou que 70% dos casos de doenças hemotropicais dos 

bovinos de países em desenvolvimento são devidos à Babesia spp.. Em 1981, McCosker 

estimou que mais de 600 milhões de bovinos, de países tropicais e subtropicais, estariam 

expostos à infecção por Babesia spp.. A babesiose, juntamente com a anaplasmose, 

causa a chamada tristeza parasitária dos bovinos que, segundo dados de 1983 do 

Ministério da Agricultura, provoca prejuízos econômicos consideráveis à pecuária de corte 

e leite (em torno de US$ 250 milhões/ano), causando mortalidade de bezerros e gastos 

com medicamentos no tratamento de animais acometidos pela doença. As perdas 

econômicas são devido à: redução na produção de leite e carne; infertilidades temporárias 

de machos e fêmeas; gastos com tratamentos e com medidas preventivas necessárias 

para introdução do animal de áreas livres em áreas endêmicas e, sobretudo, devido à 

mortalidade (GONÇALVES, 2000). 

Apesar de não existirem dados atuais que quantifiquem os prejuízos totais 

resultantes dessas parasitoses no Brasil, estima-se que eles sejam consideráveis, uma 

vez que, só no Estado do Rio Grande do Sul, as perdas anuais causadas, apenas pela 

babesiose, foram estimadas em US$ 99 milhões (REGITANO et al., 2006) 

Os sinais clínicos do gado infectado por Babesia bigemina e Babesia bovis e da 

malária apresentado por humanos infectados por Plasmodium vivax e Plasmodium 

falciparum são muito similares sendo inevitável a comparação (COOKE et al., 2005). 

Os gêneros Babesia e Plasmodium pertencem ao filo Apicomplexa e apresentam 

características comuns no processo de invasão eritrocitária, sendo possível que 

reconheçam os mesmos receptores (DUBREMETZ, 1998). Nesse sentido, Taylor et al.

(1990) e Menard (2001) sugeriram a presença de antígenos conservados nos estágios de 

invasão dos eritrócitos para todo o filo Apicomplexa.  

As variações raciais e individuais de susceptibilidade ou resistência bovina à 

Babesia spp. são conhecidas, sendo as raças taurinas mais susceptíveis e as raças 

zebuínas mais resistentes à infecção por este protozoário (ZWART & BROCKLESBY, 

1979; BOCK et al., 1999a, 1999b). Bock et al. (1999a), em trabalho de desafio de bovinos 

contra a B. bigemina, constataram que tanto animais Bos taurus indicus quanto cruzados 

(Bos taurus indicus x Bos taurus taurus), são mais resistentes que animais Bos taurus 

taurus. Entretanto, foram observadas variações individuais dentro de cada grupo. Em 

outro estudo realizado com animais Bos taurus indicus e cruzados (Bos taurus indicus x 
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Bos taurus taurus), que não tiveram contato prévio com carrapatos, Bock et al. (1999b) 

observaram que animais puros têm alto grau de resistência à babesiose, enquanto que 

animais cruzados são susceptíveis o suficiente para garantir o uso de medidas 

preventivas.

Em geral, de acordo com a literatura, os animais indianos são mais resistentes aos 

carrapatos do que os taurinos (VILARES, 1941, UTECH et al., 1978; PAIVA-NETO, 2004), 

fato este, que poderia explicar a maior resistência destes animais à babesiose. Porém 

Bock et al. (1997), por meio de inoculação intravenosa de sangue contendo parasitas B.

bovis e B. bigemina, verificaram que os animais indianos eram mais resistentes aos 

parasitas, independentemente da resistência ao carrapato.  

Uma possível explicação para os zebuínos serem menos susceptíveis à 

babesiose, é que estes convivem com hemoparasitas de Babesia spp. e carrapatos há 

milhares de anos sendo que indivíduos susceptíveis sofrem uma maior pressão de 

seleção e, portanto, se mantêm em uma baixa freqüência nas populações. Por outro lado, 

os taurinos estão expostos a estes hemoparasitas e carrapatos há pouco mais de 

algumas centenas de anos, não tendo sofrido igual pressão de seleção (DALGLIESH, 

1993).

1.5. Antígeno Duffy 
A descoberta do antígeno Duffy em humanos ocorreu em 1950, por Cutbush et al.

(1950) que detectaram o anticorpo no soro de um paciente hemofílico multitransfundido e 

o chamaram de anti-Fya, em homenagem ao paciente em questão, o Sr. Duffy. No ano 

seguinte, Ikin et al. (1951) descreveram o anti-Fyb, anticorpo que define o par antitético do 

antígeno Fya. Posteriormente, Sanger et al. (1955) observaram que a ausência do 

antígeno Duffy era mais comum em afro-americanos e que provavelmente representava o 

produto de um alelo silencioso.  

Os anticorpos anti-Fya e anti-Fyb são clinicamente significantes na transfusão 

sanguínea, pois foram associados com reações hemolíticas transfusionais imediatas ou 

tardias (BOYLAND et al., 1982) e com a doença hemolítica do recém-nascido (VESCIO et 

al., 1987). 

Em humanos, o loco Duffy está localizado no cromossomo 1q22-q23 (DONAHUE 

et al. 1968; MATHEW et al., 1994). Inicialmente, acreditava-se que esse gene consistia de 

apenas um exon que codificava um polipeptídeo de 338 aminoácidos (CHAUDHURI et al.,

1995). Estudos posteriores revelaram a presença de um pequeno exon anterior (exon 1) 
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que contém seqüências não traduzidas e seqüências codificantes. Este exon pode ser 

unido, após splicing, ao segundo exon (exon 2) para dar origem ao transcrito mais 

abundante, chamado transcrito maior, que codifica uma proteína de 336 aminoácidos 

(IWAMOTO et al., 1996a). As isoformas diferem nos aminoácidos da região amino-

terminal (N-terminal), onde o transcrito maior tem 6 aminoácidos e o menor tem 9, porém 

eles não diferem na ligação com anticorpos anti-Duffy, nem na ligação com quimiocinas 

(YASDANBAKHSH et al., 2000). 

O gene Duffy apresenta alelos múltiplos, entre os quais os alelos codominantes 

FY*A e FY*B, que codificam os dois antígenos principais, Fya e Fyb, respectivamente 

(CUTBUSH et al., 1950; IKIN et al., 1951). Estes alelos diferem por substituição de uma 

guanina por uma adenina na posição 131 do cDNA do transcrito menor ou 125 do 

transcrito maior, alterando o códon 44 ou 42, dependendo da isoforma, o qual codifica o 

aminoácido glicina no antígeno Fya e o ácido aspártico no antígeno Fyb (CHAUDHURI et

al., 1993; 1995). As combinações dos alelos definem quatro fenótipos: Fy(a+b+),   

Fy(a+b-), Fy(a-b+) e Fy(a-b-), os quais apresentam distribuição diferencial entre as 

populações humanas. Os fenótipos Duffy positivo Fy(a+b+), Fy(a+b-) e Fy(a-b+) 

apresentam maior freqüência nas populações caucasóides e asiáticas, enquanto que o 

negativo Fy(a-b-), se apresenta em maior freqüência nas populações negróides 

(BEATTIE, 1988).  

O fenótipo Fy(a-b-) é devido a uma mutação pontual na região promotora (-33 

T>C) do alelo FY*B, na região GATA box (TOURNAMILLE et al., 1995; IWAMOTO et al.,

1996b), que altera o sítio de ligação do fator de transcrição eritróide GATA-1, resultando 

na ausência de expressão do antígeno Fyb apenas nos eritrócitos, não alterando a 

expressão desta proteína em outros tecidos. Esta mesma mutação foi encontrada no alelo 

FY*A de indivíduos da região endêmica de Plasmodium vivax na Papua-Nova Guiné 

(ZIMMERMAN et al., 1999).

A expressão reduzida do antígeno Fyb em brancos foi associado à mutação 265 

C>T na região codificante do exon 2 do FY*B que promove a troca 89 Arg>Cys na cadeia 

peptídica (TOURNAMILLE, et al.,1998), e caracteriza o alelo FY*X postulado por Chown 

et al. (1965). Esta mutação, quando presente, acompanha-se da mutação 298 G>A no 

mesmo alelo FY*B, que leva à substituição 100 Ala>Thr na cadeia peptídica, podendo 

esta última também ser encontrada isoladamente (OLSON et al., 1998; PARASOL et al.,

1998). Porém, de acordo com Yazdanbakhsh et al. (2000) a mutação 100 Ala>Thr não 

influencia na quantidade de proteína expressa.  
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O antígeno sanguíneo Duffy também foi identificado como um receptor promíscuo 

de quimiocinas pois é capaz de se ligar tanto a quimiocinas de classe CC como as CXC 

portanto, foi renomeado DARC (Duffy Antigen Receptor Chemokine) (CHAUDHURI et al.,

1994; MURPHY, 1994; NEOTE et al., 1994). Trata-se de uma glicoproteína de 35-43 kDa 

(HADLEY et al., 1984) transmembrana multipassagem que atravessa com sete alças a 

membrana plasmática, constituindo assim três domínios intracelulares, três extracelulares 

(ECD2: aminoácidos 119 a 129, ECD3: 189 a 206, ECD4: 267 a 288) (WASNIOWSKA et

al.2004), um domínio carboxi-terminal intracelular e um domínio amino-terminal 

extracelular (extracellular domain 1- ECD1). No domínio N-terminal, formado pelos 60 

primeiros aminoácidos, está localizado um sítio eficientemente glicosilado no aminoácido 

16 (asparigina) (TOURNAMILLE et al, 2003), e mais outros dois prováveis sítios de 

glicosilação nas aspariginas 27 e 33 (CZERWINSKI, et.al., 2007). É também nesta porção 

amino-terminal (ECD1) que residem os epítopos antigênicos maiores Fya e Fyb

(WASNIOWSKA et al., 2000; TOURNAMILLE et al., 2003), e o epítopo Fy6 

(TOURNAMILLE et al., 1997, 2005), pelo qual se dá a interação com o P.vivax e o P. 

knowlesi (CHITNIS et al., 1996; TOURNAMILLE, 2003). Embora estes epítopos sejam 

também responsáveis pelo caráter promiscuo da ligação do DARC à quimiocinas, é 

necessário que haja uma associação estreita do ECD1 com o quarto domínio extracelular 

(ECD4), através de pontes dissulfeto, para que isto ocorra (TOURNAMILLE et al., 1997, 

2003; BREVERN et al., 2005). 

Além dos eritrócitos, a glicoproteína Duffy também é encontrada nas células 

endoteliais de veias pós-capilares em diferentes órgãos e em outros tipos celulares, 

incluindo as células de Purkinje no cerebelo, células epiteliais dos túbulos coletores do rim 

e pneumócitos tipo I dos pulmões (HADLEY et. al., 1994; HADLEY & PEIPER., 1997; 

HORUK et al., 1997; PEIPER et al., 1995; CHAUDHURI et al., 1997; GIRARD et al.,

1999).

É postulado que sua função nos eritrócitos seja a de neutralizar níveis elevados de 

quimiocinas na circulação (DARBONNE et al., 1991) e, apesar de sua função nas células 

endoteliais não ser bem entendida, tem sido sugerido que este receptor facilitaria o 

transporte de quimiocinas do tecido para o lúmen vascular. Entretanto, a ligação com 

quimiocinas não transduz nenhum sinal nem altera a função da célula endotelial (LEE et

al., 2003). 

Miller et al. (1975) e Mason et al. (1977) descreveram correlação entre o antígeno 

Duffy e a malária, em que portadores do fenótipo Fy(a-b-) eram resistentes à infecção 
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pelo parasita malárico símio Plasmodium knowlesi. Esses mesmos autores observaram 

que, in vivo, somente portadores dos antígenos Fya e Fyb contraíam malária por P. vivax

(MILLER et al., 1976), concluindo que o antígeno Duffy era determinante para a invasão 

dos eritrócitos pelos merozoítas do P. knownlensi e P. vivax.

Recentemente algumas associações têm sido feitas entre a ausência do antígeno 

Duffy nos eritrócitos e a angiogênese tumoral (MOORE et al., 1999; LENTSH, 2002; 

SHEN et al., 2006), que seria favorecida pelo excesso de quimiocinas na circulação 

devido à ausência do receptor nos eritrócitos. Aproximadamente 70% dos afro-

americanos não expressam os antígenos Duffy nos eritrócitos e a incidência do câncer de 

próstata nesses indivíduos é 60% maior do que aquela encontrada em caucasianos, com 

taxa de mortalidade duas vezes mais elevada (STANFORD et al., 1999). 

O gene Duffy em Bos taurus taurus (GenBank: BT021079.1) está localizado no 

cromossomo 3 e é composto por dois éxons de 21 e 972 nucleotídeos, respectivamente, e 

um íntron de 426 nucleotídeos. Sua porção funcional (993pb) codifica um polipeptídeo de 

330 aminoácidos (GenBank: AAX09096) (Figura 1) de aproximadamente 37KDa que 

assim como a proteína humana homônima possui sete regiões transmembrana e quatro 

extracelulares sendo uma destas composta por 56 aminoácidos que correspondem à 

porção N-terminal da proteína bovina (Figura 2). Embora as seqüências codificantes dos 

genes Duffy humano e de B. taurus taurus apresentem homologia de 75,3%, o produto 

destes têm somente 64,1% de homologia (TOURNAMILLE et al, 2004). Esta diferença é 

mais pronunciada na região N-terminal da proteína justamente onde residem os epítopos 

que são reconhecidos pelos anticorpos desenvolvidos para detecção das aloformas 

humanas, conseqüentemente, não sendo possível a detecção do antígeno bovino por 

estes anticorpos (TOURNAMILLE et al., 2004) (Anexo 8.1). 

Apesar de algumas hipóteses terem sido levantadas e estudos estarem sendo 

realizados nesse sentido, as bases bioquímicas, fisiológicas e genéticas dessas variações 

de resistência e susceptibilidade bovina à babesiose ainda não foram totalmente 

esclarecidas. Diante disso, a hipótese levantada a partir da revisão apresentada é que, a 

exemplo do que ocorre em humanos em relação à malária vivax, a resistência ou 

susceptibilidade dos bovinos à babesiose pode estar relacionada, entre outros fatores, à 

ausência ou presença em menor ou maior quantidade do antígeno Duffy na superfície dos 

eritrócitos.
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Figura 1. Seqüência total do cDNA do gene Duffy de Bos taurus taurus e sua proteína (Duffy)
depositadas no GenBank sob número de acesso BT021079 (gi|59858522|gb|BT021079.1| Bos taurus Duffy 
blood group (FY), mRNA, complete cds). Em cinza: seqüências 5’ e 3’ UTR, respectivamente. Sublinhado: 
códons de início (nucleotídeo 47) e de término da transcrição (nucleotídeo 1037). Em vermelho: seqüência da 
proteína traduzida na ORF +1 pelo Servidor BMC Seach Launcher 
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N-terminal 
ECD3

ECD4

C-terminal

ECD2

   Figura 2. Modelo 2D da proteína Duffy de Bos taurus taurus (AAX09096.1) construído pelo servidor 
SOSUI. Domínio extracelular N-terminal com 57 aminoácidos (Met 1 à Pro 57), ECD2, 3 e 4: Domínio 
Extracelular (Extra Celular Domain) 2, 3 e 4. Domínio intracelular C-terminal. Destacado em verde: 7regiões 
transmembrana. 
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2. OBJETIVO 

 Diante do exposto, este trabalho tem por objetivo desenvolver um anticorpo 

policlonal contra a glicoproteína Duffy bovina, para utilização em ensaios de 

imunodiagnóstico possibilitando análise qualitativa e quantitativa da glicoproteína Duffy 

nas hemácias destes animais. 

Dessa forma, em caso de confirmação da hipótese do antígeno Duffy como 

receptor para o parasita Babesia spp., poder-se-ia  no futuro utilizar este anticorpo na  

fenotipagem de bovinos resistentes ou susceptíveis à babesiose. 

.
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi desenvolvido nas dependências do Laboratório de Biotecnologia e 

Genética Molecular (BIOGEM) e do Laboratório de Biologia Molecular Animal (LBMA), 

ambos pertencentes ao Departamento de Genética do Instituto de Biociências da 

Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Botucatu/SP. 

 

3.1. Obtenção do cDNA do gene Duffy de Bos taurus taurus

Para a análise experimental da expressão das proteínas Duffy recombinantes foi 

adquirido junto ao C.H.O.R.I. (Children´s Hospital Resources Oakland Research Institute- 

BACPAC Resources, Oakland, Califórnia, USA) o clone de cDNA da seqüência 

correspondente ao mRNA do gene Duffy de Bos taurus taurus (5BOV4705), cujo número 

de acesso no  GenBank é BT021079. 

Os clones se encontravam em 1,5 mL meio de cultura Luria Bertani (LB) ágar stab e 

foram repicados para tubos estéreis contendo meio líquido LB com ampicilina 100 μg/mL. 

Após incubação de 14 horas a 37°C, alíquotas de 400 μL foram semeadas em LB/agar 

contendo ampicilina 100 μg/mL para o isolamento de colônias. Algumas colônias isoladas 

foram utilizadas para a preparação de cultura permanente conforme descrito no item 3.11. 

 

3.2. Minipreparação dos Plasmídeos 

A extração do DNA dos plasmídeos contidos em Escherichia coli DH5� foi feita por 

meio de lise alcalina conforme protocolo proposto por Sambrook et al. (2001) com 

modificações. Em tubos contendo 3 mL de meio líquido LB composto de peptona 1%, 

extrato de levedura 0,5%, NaCl 1% em pH 7,0 acrescido do antibiótico de seleção do 

plasmídeo (ampicilina 100 μg/mL ou kanamicina 100 μg/mL) pequenas porções de 

culturas permanentes ou colônias isoladas de placas de LB/agar foram inoculadas e 

incubadas a 37°C sob agitação de 230-250 rpm por  aproximadamente 12 horas. Após 

este período, porções de 1,4 mL destas culturas foram transferidas para micro tubos de 

1,5 mL os quais foram centrifugados a 12000 x g durante 5 minutos em temperatura 

ambiente (TA). O sobrenadante foi descartado e cada pellet resultante foi ressuspendido 

em 300 μL da solução P1 (TrisHCl 50 mM pH 8,0; EDTA 10 mM; RNase 100 μg/mL). Os 

tubos foram agitados com o auxílio de um agitador (vortex) até a total dissolução dos 

pellets. As amostras foram então incubadas por 5 minutos a TA ou por 15 minutos a 

37°C. Foi adicionado a cada tubo 300 μL da solução de lise P2 (NaOH 200 mM ; SDS 
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1%) e este agitado suavemente por 5 minutos. Seguiu-se adicionando em cada tubo 300 

μL da solução P3 (acetato de potássio 3 M pH 5,5 mantido a 4° C). As amostras foram 

agitadas suavemente e incubadas por 30 minutos no gelo e então centrifugadas a 12000 

x g por 30 minutos a 4°C. Os sobrenadantes foram coletados e transferidos para um novo 

tubo. Centrifugou-se novamente por 5 minutos a 12000 x g a 4°C. Coletou-se 650 -700 μL 

do sobrenadante e transferiu-se para novo tubo onde foi adicionado 500 μL de 

isopropanol 100% gelado. Após homogeneização, incubou-se a -20°C por 12 horas. Após 

este período as amostras foram centrifugadas a 12000 x g por 20 minutos a 4°C, o 

sobrenadante foi totalmente descartado e o restante de líquido retirado com uma 

micropipeta. Foi adicionado ao precipitado resultante 1mL de etanol 70%. Após 

homogeneização, as amostras foram centrifugadas a 12000 x g por 5 minutos a 4°C e o 

etanol foi descartado totalmente. Os tubos foram mantidos abertos em TA ou em estufa a 

37°C até a completa secagem do material. Cada amostra foi reidratada com 50 μL de 

água ultra pura autoclavada.  

 

3.3. Eletroforese em gel de agarose 
As amostras de DNA foram adicionadas de 3 a 4% de tampão de carregamento 

(azul de bromofenol 0,25% e glicerol 30%) e submetidas à eletroforese em gel de agarose 

1% corado com brometo de etídeo (0,5 μg/mL) em Tampão TBE 1X pH 8,3 (Tris-base 

0,89 M, ácido bórico 0,89 M, EDTA 0,02 M) numa corrente constante de 80 a 100V por 1; 

2 e 4 horas, ou  até o azul de bromofenol atingir a borda inferior do gel. 

 

3.4. Quantificação do DNA 

A quantificação de DNA das amostras foi realizada por eletroforese em gel de 

agarose a 1% por comparação com DNA de concentração conhecida (DNA Lambda) ou 

em espectrofotômetro NanoDrop® ND-1000 Spectrophotometer a uma absorbância de 

260 nm. 

3.5. Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 
A reação de amplificação dos fragmentos de cDNA foi padronizada e ficou assim 

definida: 1,25 unidades da enzima Pfu DNA Polymerase recombinant (Fermentas, USA), 

PCR Buffer com MgSO4 [1X], dNTPMix [0,2 mM] , oligonucleotídeo Forward [0,2 μM], 

oligonucleotídeo Reverse [0,2 μM], 50 ng DNA molde (plasmídeo pCMV Sport-6 contendo 

 30



seqüência de cDNA/Duffy) e água ultra pura autoclavada em quantidade suficiente para 

um volume total de reação de 50 μL. 

As amplificações foram realizadas em termociclador Mastercycler personal 

(Eppendorf AG, Germany) consistindo de 5 passos: (1) desnaturação inicial da fita dupla a 

95°C por 5 minutos; (2) desnaturação a 95°C por 1 minuto; (3) anelamento dos 

oligonucleotídeos a 58°C por 1 minuto; (4) extensão a 72°C por 2 minutos e (5) extensão 

final a 72°C por 10 minutos. Os passos 2, 3 e 4 constituem um ciclo que foi repetido por 

35 vezes. Após o último ciclo ter sido completado pelo passo 4 a temperatura se 

conservou a 4°C para preservação dos produtos gerados. 

Os oligonucleotídeos utilizados para a amplificação dos fragmentos de interesse, 

assim como os sítios de restrição das enzimas utilizadas para a clonagem direcional nos 

vetores de expressão pET28a(+) (Novagen, USA) e pMAL-c2E (New England Biolabs 

Inc., USA) estão descritos na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Sequência dos oligonucleotídeos utilizados na amplificação dos fragmentos de interesse - Os 
sítios de enzimas de restrição adicionados aos oligonucleotídeos para digestão dos fragmentos amplificados 
estão sublinhados e o códon de início ATG (start codon) está destacado em cinza, F: forward e R: reverse. FL1 
e FL2: Podutos da amplificação do gene Duffy correspondente a proteína Duffy total. Nt1 e Nt2: Produtos da 
amplificação dos fragmentos correspondentes à porção N-terminal da proteína Duffy. 

 

Oligonucleotídeo Produto Direção Seqüência Enzima Vetor

DfBt_F_Nde/FL 

DfBt_R_Xho/FL 
FL1

F

R 

 
 

5´CATGTTGCATATGGGGAACTGTCTTTACC 3 
 

5´CTACTCGAGCTAGGATTTGCCTCCAAG 3´ 

Nde I

Xho I

 

pET28a(+) 

DfBt_F_Nde/FL 

DfBt_R_Xho/Nt 
Nt1

F

R 

 

5´CATGTTGCATATGGGGAACTGTCTTTACC 3’ 

5’CCGCCTCGAGCAGTGAGGAGTAGTTGAGC3’ 

Nde I 

Xho I 

 

pET28a(+) 

DfBt_F_Eco/FL 

DfBt_R-Xba/FL 
FL2

F

R 

 

5’CCGGAATTCATGGGGAACTGTCTTTACC 3’ 

5’CTAGTCTAGACTAGGATTTGCCTCCAAG 3’ 

EcoRI

Xba I 

 

pMAL-c2E 

DfBt_F_Eco/FL 

DfBt_R_Xba/Nt 

Nt2 F

R 

 

5’CCGGAATTCATGGGGAACTGTCTTTACC 3’ 

5’CTAGTCTAGACAGTGAGGAGTAGTTGAGC 3’ 

EcoRI

Xba I 

 

pMAL-c2E 

 31



3.6. Digestão
3.6.1. Digestão pCMVSport6/Duffy

Para a reação de digestão tomou-se 1 μg de DNA plasmidial, TampãoO+ [1X] 

(Fermentas, USA), 5 unidades de enzima de restrição SalI (Fermentas, USA), 5 unidades 

de enzima de restrição NotI (Fermentas, USA) e água ultrapura autoclavada em 

quantidade suficiente para completar 30 μL de volume total de reação. Incubou-se em 

banho-maria a 37°C por 4,5 horas.  

3.6.2. Digestão do plasmídeo de expressão pET28(+) e dos produtos de PCR 
para clonagem 

O plasmídeo pET28a(+) (Novagen, USA) foi submetido à digestão dupla pelas 

enzimas de restrição NdeI e XhoI (Fermentas,USA). Para a reação utilizou-se Tampão R+ 

[1X] (Fermentas,USA), 2 unidades de XhoI, 2 unidades de NdeI, 500-1000 ng de DNA 

plasmidial e água ultrapura autoclavada em quantidade suficiente para um volume total de 

reação de 50 μL. A reação foi incubada em banho-maria a 37°C de 12 a 16 horas. As 

mesmas concentrações de reagentes foram usadas para a reação de digestão de 400 ng 

dos produtos de PCR FL1 e Nt1 correspondentes à amplificação da seqüência codificante 

do cDNA do gene Duffy bovino e da seqüência codificante da porção N-terminal da 

proteína bovina Duffy respectivamente.  

3.6.3. Digestão do plasmídeo de expressão pMal-c2E e dos produtos de PCR 
para clonagem 

A reação de digestão do plasmídeo pMAL-c2E (New England Biolabs Inc., USA) 

com as enzimas EcoRI e XbaI (Invitrogen,USA) foi realizada em 2 etapas. Primeiramente 

utilizou-se Tampão REact® 2 (Invitrogen,USA) [2X] 2 unidades de XbaI, 800 a 1000 ng de 

DNA plasmidial e água ultrapura autoclavada em quantidade suficiente para um volume 

total de reação de 100 μL. As amostras foram mantidas em banho-maria a 37°C por 20 

horas. Após este período, seguiu-se a segunda etapa da digestão que constou da 

preparação de uma solução contendo 2 unidades de EcoRI, Tampão REact® 3 

(Invitrogen,USA) [1X] e 1 μL de NaCl 5 M para ajustar a molaridade da reação anterior de 

50 mM para 100 mM e água ultrapura autoclavada em quantidade suficiente para um 

volume total de 20 μL. Adicionou-se então esta última na reação anterior. A reação foi 

mantida por mais 18 horas em banho-maria a 37°C. O mesmo procedimento e as 

mesmas concentrações de reagentes foram empregados para a reação de digestão de 

400 ng dos produtos de PCR FL2 e Nt2 correspondentes à amplificação da seqüência 
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codificante do cDNA do gene Duffy bovino e da seqüência codificante da porção N-

terminal da proteína bovina Duffy respectivamente. 

 

3.7. Purificação de Fragmento de DNA em Gel de Agarose 
Os produtos de digestão adicionados de 4% de tampão de carregamento (azul de 

bromofenol 0,25% e glicerol 30%) foram submetidos à eletroforese em gel de agarose a 

1% corado com brometo de etídeo até o azul de bromofenol atingir a borda inferior. Um 

padrão de peso molecular GeneRuler DNA Mix, ready-to-use (Fermentas, USA) foi usado 

para a comparação do tamanho das bandas correspondentes ao inserto e ao plasmídeo, 

as quais foram recortadas do gel e transferidas para um microtubo. O DNA embebido em 

agarose foi purificado empregando o kit Quiagen QIAquick Gel Extraction Kit (Quiagen, 

USA), conforme instruções do fabricante e recuperado em 50 μL de água ultrapura 

autoclavada previamente aquecida a 65°C. Os produtos de digestão purificados foram 

quantificados em espectrofotômetro NanoDrop® ND-1000 Spectrophotometer, e as 

amostras foram armazenadas a -20°C.

3.8. Ligação 
Os plasmídeos foram ligados a seus respectivos insertos utilizando-se 60-80 ng de 

DNA do vetor, 65-75 ng do produto de PCR FL e 25-45 ng do produto Nt, Tampão de 

ligação Ligation Buffer (Fermentas,USA) [1X], 2 unidades de T4 DNA ligase 

(Fermentas,USA) e água ultrapura autoclavada em quantidade suficiente para um volume 

final de 30-40 μL. Foram feitas também reações de ligação nos moldes das anteriores 

contendo os plasmídeos duplamente digeridos sem os insertos, para servir de controle da 

eficiência da dupla digestão. As reações foram mantidas em termociclador Mastercycler 

Personal (Eppendorf AG, Germany) a 22°C por 16 horas, seguidas de 10 minutos a 65°C 

para inativação da enzima T4 ligase.  

 

3.9. Preparação de Células Competentes 

Com a ajuda de um palito estéril, pequenas alíquotas de culturas de diferentes 

cepas de E.coli (DH5�, BL21(DE3), BL21(DE3)pLysS (Invitrogen, USA); 

BL21(DE3)CodonPlus, BL21(DE3)CodonPlus-RP, ArcticExpressTM(DE3) (Stratagene, 

USA); Rosetta(DE3) (Novagen, USA); BL21(Invitrogen, USA) ou BL21-SITM(Life 

Technologies) mantidas em placas com meio LB/ágar ou em cultura permanente a -80°C, 
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foram inoculadas em 3 mL de meio líquido SOB (Triptona 2%, Extrato de levedura 1%, 

NaCl 17 mM, MgCl2 10 mM e KCl 5 mM) e incubadas a 37ºC sob agitação de 250 rpm por 

14 horas. Após este período, 500 μL destas culturas foram usados para inocular 50 mL de 

meio SOB os quais foram incubados a 37ºC sob agitação de 250 rpm até atingir a 

absorbância de 0,6 a 600nm. As culturas foram então mantidas no gelo por 15 minutos e 

adicionadas de 1 mL de MgCl2 1 M previamente filtrado. A seguir, as células foram 

centrifugadas a 4000 x g por 5 minutos a 4ºC e os sobrenadantes foram desprezados. Os 

precipitados de células foram ressuspendidos em 20 mL de solução gelada de KCl 100 

mM, MnCl2 50 mM, KAC 30 mM pH 6,9, CaCl2 10 mM, glicerol 15%, pH 5,8 e incubadas 

no gelo por mais 15 minutos. Procedeu-se então nova centrifugação a 4000 x g por 5 

minutos a 4ºC. Os sobrenadantes foram descartados e os precipitados foram 

ressuspendidos com 2 mL da solução gelada de NaMOPS 10 mM pH7,0, KCl 10 mM, 

CaCl2 74 mM, glicerol15%, pH 6,2. Porções de 100 μL destas preparações foram 

transferidas para microtubos de 1,5 μL e armazenadas a -80ºC.  

 

3.10. Transformação 

 Os plasmídeos contendo os insertos de interesse foram primeiramente utilizados 

para transformar células de E. coli DH 5� e posteriormente linhagens de células de 

expressão. Para cada reação de transformação foram utilizados 100 μL de células 

competentes e o volume total da reação de ligação (30-40 μL) ou entre 100 e 200 ng de 

DNA plasmidial. As reações foram incubadas por 30 minutos em gelo, e posteriormente 

submetidas a um choque térmico de 90 segundos a 42°C seguidos de 5 minutos em gelo. 

A seguir, as células foram recuperadas por 1 hora a 37°C sob agitação (180 rpm) após a 

adição de 800 �L de meio LB líquido sem antibiótico. As reações de transformação foram 

então plaqueadas em meio LB/ágar contendo os antibióticos de seleção dos plasmídeos 

e/ou das cepas bacterianas (kanamicina 100 �g/mL, ampicilina 100 �g/mL, cloranfenicol 

50 �g/mL, gentamicina 20 �g/mL) As placas foram mantidas a 37ºC por 16 horas. Como 

controle negativo foram utilizadas as reações de ligação contendo somente os 

plasmídeos duplamente digeridos (sem inserto), e como controle positivo amostras de 

plasmídeos fechados. Quando a cepa de bactéria utilizada foi a BL21-SI a recuperação 

das células foi feita em tubo plástico de 12mL contendo 900 μL de meio SOC (triptona 

2%, extrato de levedura 1%, NaCl 17 mM, MgCl2 10 mM, KCl 5 mM e glicose 0,02 M) sem 

antibiótico e foi semeada em placas contendo meio LBON/ágar (LB sem sal). 
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3.11. Preparo de cultura permanente 
As colônias de interesse foram transferidas com o auxílio de um palito de madeira 

estéril para tubos contendo 3 mL de meio líquido LB acrescido do antibiótico de seleção 

da cepa bacteriana e/ou do plasmídeo (ampicilina 100 �g/mL, kanamicina 100 �g/mL, 

cloranfenicol 50 �g/mL e gentamicina 20 �g/mL). As amostras foram incubadas por 

aproximadamente 14 horas a 37°C sob agitação de 230-250rpm. Alíquotas de 850 μL 

foram transferidas para microtubos acrescidas de 150 μL de glicerol e estocadas a -80°C. 

 

3.12. Seqüenciamento dos fragmentos de DNA 

Para o seqüenciamento de amostras de DNA plasmidial extraídos por 

minipreparação foi empregado o kit BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing (Applied 

Biosystem, USA). Seguindo as recomendações do fabricante, utilizou-se o tampão Save 

Money [1x], oligonucleotídeo forward (T7 Promoter) ou oligonucleotídeo reverse (Sp6) [0,5 

pmol], 400-500 ng de DNA plasmidial, o mix Big Dye 3,1(1,5 μL) e água ultrapura 

autoclavada em quantidade suficiente para completar um volume de reação de 10 μL.  

As reações foram processadas em termociclador Mastercycler personal (Eppendorf, 

German) consistindo de quatro passos: (1) desnaturação inicial da fita dupla a 96°C por 2 

minutos; (2) desnaturação a 96°C por 45 segundos; (3) anelamento do oligonucleotídeo a 

52°C por 30 segundos; (4) extensão a 60°C por 6 minutos (1 minuto/kb do plasmídeo). Os 

passos 2, 3 e 4 constituem um ciclo que foi repetido por 35 vezes. Após o último ciclo ter 

sido completado pelo passo 4 a temperatura foi mantida a 4°C para preservação dos 

produtos gerados. O seqüenciador usado foi o modelo ABI PRISM 377 (Applied 

Biosystem, USA). 

 

3.13. Indução da expressão das proteínas recombinantes  

Colônias de E.coli transformadas com os clones de interesse foram inoculadas com 

o auxílio de um palito estéril em tubos falcon de 15 mL contendo 3 mL de meio LB líquido 

e o antibiótico de seleção do plasmídeo correspondente (kanamicina 100 μg/mL para 

pET28a(+) e ampicilina 100 μg/mL para pMAL-c2E) e/ou da cepa bacteriana 

(cloranfenicol 50 μg/mL para BL21(DE3)pLysS (Invitrogen, USA); BL21(DE3)-CodonPlus, 
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BL21(DE3)-CodonPlus-RP (Stratagene, USA) e Rosetta(DE3) (Novagen, USA) e 

gentamicina 20μg/mL para  ArcticExpressTM(DE3) (Stratagene, USA)). Quando as células 

utilizadas foram BL21(DE3) (Invitrogen, USA) ou BL21-SITM (Invitrogen, USA)) houve 

adição somente do antibiótico de seleção do plasmídeo. As culturas foram mantidas a 

37°C sob agitação de 230 rpm a 250 rpm por 14 horas. Após este período, alíquotas de 

250 μL foram transferidas para tubos contendo 5 mL (1:20 v/v) de meio líquido LB 

acrescido dos antibióticos de seleção adequados, e as células incubadas de 30° a 37°C 

sob agitação de 230rpm-250rpm até atingir a absorbância entre 0,6 e 0,8 a 600 nm. A 

seguir, foi retirado 1 mL destas amostras para controle (não induzido) e foi adicionado ao 

restante IPTG a uma concentração final de 1 mM ou NaCL a uma concentração final de 

0,3 M quando a cepa utilizada era BL21SI contendo plasmídeos pET28a(+) (DONAHUE 

& BEBEE,1999). As células foram incubadas a temperatura de 13ºC 

(ArcticExpressTM(DE3)) , 30 ou 37°C (demais cepas) sob agitação de 250 rpm por mais 

2,5; 3 ou 24 horas quando foi retirado mais 1 mL para averiguação da indução em gel 

SDS-PAGE. Quando a cepa utilizada foi a BL21 SI, as colônias foram mantidas em meio 

LBON. 

As amostras retiradas (não induzidas e induzidas) foram centrifugadas por 5 minutos 

a 10000 x g, ressuspendidas em 100 μL de tampão de amostra (Tris-HCl 50 mM pH 6,8; 

SDS 2%; glicerol 10%, DTT 100 mM, de azul de bromofenol 0,1%) e fervidas por 10 

minutos antes da aplicação no gel. O experimento de indução na célula 

ArcticExpress(DE3) seguiu o protocolo proposto pelo fabricante: Stratagene. 

 

3.14. Eletroforese em gel de poliacrilamida contendo SDS (SDS-PAGE) 
O procedimento foi feito segundo método de Laemmli (1970). O gel de resolução foi 

de 10 a 15% de acrilamida e o de empilhamento de 5%, ambos com espessura de 0,75 

mm. O tampão de corrida usado foi Tris-glicina 1X (Tris base 50 mM, glicina 260 mM e 

SDS 0,1%).O aparelho de eletroforese utilizado foi o MiniProtean® 3 System BioRad e a 

amperagem empregada foi primeiramente de 16 mA até o total empilhamento das 

proteínas e de 20 mA assim que as amostras alcançaram o gel de  resolução. Após a 

eletroforese o gel foi corado com “coomassie blue” 0,25% (metanol 50%, ácido acético 

glacial 10% e coomasie blue 0,25%) durante 1 hora e depois descorado com uma solução 

de metanol 30% e ácido acético glacial 10% até a visualização das bandas. 
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3.15. Obtenção do Soro anti-Duffy bovino 
3.15.1. Peptídeo sintético  

Um peptídeo sintético foi desenhado no programa HHpred 

(http://toolkit.tuebingen.mpg.de/hhpred) pelo Dr. Antonio Sérgio Kimus Braz do 

Departamento de Genética IB-UNESP-Botucatu/SP. Utilizando a seqüência da proteína 

Duffy de Bos taurus taurus depositada no GenBank (AAX09096.1) foi criado um modelo 

2D pelo servidor SOSUI (http://bp.nuap.nagoya-u.ac.jp/sosui), e a seqüência de 

aminoácidos da região de interesse N-terminal foi analisada nos programas PeptGen 

(http://www.hiv.lanl.gov/content/hiv-db/PEPTGEN/PeptGenSubmitForm.html) e Peptide 

property calculator (http://www.innovagen.se/custom-peptide-synthesis/peptide-property-

calculator/peptide-property-calculator.asp). O peptídeo sintetizado (Invitrogen, USA) 

constou de 10 resíduos de aminoácidos: YNETDVEAAA e teve seu peso molecular 

estimado pelo servidor ProtParam (http://www.expasy.org/tools/protparam.html) em 1,082 

kDa. O peptídeo liofilizado (5 mg) foi diluído em água ultrapura autoclavada a uma 

concentração de 5 μg/μL, aliquotado em porções de 120 μL e armazenado a -80°C. 

3.15.2. Imunização dos camundongos 
Utilizou-se 100 μg de peptídeo sintético diluído em 100 μL de adjuvante de Freund 

completo (1:1, v/v) para imunizar por via intraperitonial cada uma das cinco fêmeas de 

camundongo com 8 semanas de vida da linhagem High IV-A (IBANEZ et al.,1988). Após 

15 e 25 dias, foram aplicadas a segunda e a terceira injeções respectivamente com a 

mesma quantidade de peptídeo diluído em adjuvante de Freund incompleto (1:1, v/v). 

Após 15 dias os animais foram sangrados por punção cardíaca. Deste sangue foi feito um 

pool o qual foi incubado a 37°C em banho-maria por 1 hora, e depois centrifugado a 4000 

x g por 15 minutos. O soro obtido foi armazenado a -20°C.  Outras cinco fêmeas de 

mesma idade e mesma linhagem não foram injetadas e serviram para obtenção do soro 

controle. 

 

3.16. Processamento do sangue dos bovinos  

Amostras de sangue de 12 animais puros Bos taurus indicus e 12 Bos taurus taurus 

foram fornecidas pela Fazenda Experimental São Manuel e pelo Departamento de 

Produção e Exploração Animal ambos pertencentes a Faculdade de Medicina Veterinária 

e Zootecnia, Unesp campus de Botucatu, pela Central Bela Vista Ltda e Agropecuária 

W2R  ambas situadas no município de  Pardinho, SP. 
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O sangue dos animais foi colhido por venopunção da jugular externa em tubos com 

vácuo de 5 mL contendo EDTA. As amostras foram mantidas refrigeradas em gelo até 

seu processamento. Foi feito um pool com o sangue dos animais Bos taurus taurus e 

outro com o sangue dos Bos taurus indicus (exceção feita a amostras de sangue de três 

animais de cada subespécie que foram identificadas e processadas separadamente). As 

amostras foram centrifugadas a 600 x g por 5 a 10 minutos a TA. O plasma foi separado e 

congelado a -20°C. Da papa de hemácias resultante foi transferido 3 mL para um tubo 

falcon de 15 mL contendo 9 mL de solução isotônica pH 7,4 (NaCl 150 mM, Na2HPO4 5 

mM, EDTA 0,1 mM) e centrifugado a 600 x g por 10 minutos a 4°C. O sobrenadante foi 

desprezado. Esse processo de lavagem foi repetido mais duas vezes. As hemácias 

lavadas foram armazenadas a 4°C por no máximo 3 dias. 

3.17. Extração da membrana dos eritrócitos 
As membranas eritrocitárias foram extraídas segundo protocolo proposto por 

Mordacq & Ellington (1994) com modificações. 

Porções de 3 mL de papa de hemácias de B.taurus taurus e de B. taurus indicus 

foram lavadas 3 vezes com 9 mL de tampão isotônico pH 7,4 (NaCl 150 mM, Na2HPO4 5 

mM, EDTA 0,1 mM) e centrifugadas a 600 x g por 5 minutos a 4°C. Porções de 1 mL 

destas hemácias lavadas foram lisadas com 19 mL de tampão de hemólise pH 8,0 

(Na2HPO4 5 mM e EDTA 0,1 mM) e centrifugadas a 11000 x g por 30 minutos a 4°C. O 

sobrenadante foi descartado com o auxílio de pipeta Pasteur plástica e um pellet branco 

opaco leve e difuso correspondente às membranas dos eritrócitos foi formado. Este 

procedimento foi repetido por mais dois ciclos de centrifugação a 11000 x g por 30 

minutos a 4°C ou até que o sobrenadante ficasse transparente (sem hemoglobinas). A 

concentração de proteínas das amostras foi medida em espectrofotômetro (A280nm) 

Nanodrop® ND-1000 Spectrophotometer. As amostras foram mantidas a 4°C por 5 dias 

ou -20°C. 

3.18. ELISA 
3.18.1. ELISA - placa sensibilizada com o peptídeo 
Uma microplaca (Immuno Plate MaxiSorp Surface NUNC, USA) contendo 96 poços 

foi sensibilizada com 1 μg/poço de peptídeo sintético diluído em 100 μL/poço de tampão 

carbonato pH 9,6 (Na2CO3 50 mM e NaHCO3 50 mM). A placa foi incubada por 18 horas a 

4°C e depois por 1 hora a 37°C. Após os poços terem sido lavados três vezes com 
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Tampão PBS contendo tween 20 PBS/T (NaCl 136 mM, KCl 2,6 mM, Na2HPO4 10 mM, 

KH2PO4  4,2 mM, 0,05% Tween 20) os mesmos foram bloqueados com 200 μL/poço de 

solução de bloqueio (PBS/T) contendo BSA 3% (Amresco, USA). A placa foi então 

incubada em estufa por 2 horas a 37°C. Seguiram-se três novas lavagens dos poços com 

PBS/T e estes foram incubados com 100 μL/poço de diluições seriadas do soro dos 

camundongos contendo anticorpos anti-peptídeo em tampão PBS/T acrescido de 1% de 

BSA. A placa foi incubada por 14 -18 horas a 4°C e depois por 1 hora em estufa a 37°C. 

Após três novas lavagens dos poços com PBS/T, seguiu-se nova incubação a 37°C de 1 

ou 2 horas com 100 μL/poço de anticorpo anti-IgG de camundongo conjugado com 

peroxidase diluído em PBS/T contendo 1% de BSA na proporção de 1:1000. A seguir 

fizeram-se mais três lavagens com PBS/T e foi adicionado 100 μL/poço da solução de 

substrato da enzima 0,4 mg/mL de o-phenilediamina dihidrocloreto (OPD) em tampão 

fosfato-citrato 0,05 M pH 5,0 acrescida de 1 μL/mL de H2O2. A reação foi interrompida com 

50 μL/poço da solução H2SO4 30% e a absorbância foi lida a 492 nm em leitor de 

microplaca Biotrak II Plate Reader (Amersham, USA). 
3.18.2. ELISA – placa sensibilizada com membrana dos eritrócitos  
Uma microplaca (Immuno Plate MaxiSorp Surface NUNC, USA) contendo 96 poços 

foi sensibilizada com membranas eritrocitárias (100 μL/poço) em diluição seriada de 

tampão carbonato pH 9,6 e incubada por 18 horas a 4°C e depois por 1 hora a 37°C. 

Após os poços terem sido lavados três vezes com Tampão PBS/T, os mesmos foram 

bloqueados com 200 μL/poço de solução de bloqueio (PBS/T) contendo BSA 3% 

(Amresco, USA). A placa foi então incubada em estufa por 2 horas a 37°C. Seguiram-se 

três novas lavagens dos poços com PBS/T e estes foram incubados com 100 μL/poço de 

soro anti-peptídeo (1:200) em tampão PBS/T contendo 1% de BSA. A placa foi incubada 

por 14 -18 horas a 4°C e depois por 1 hora em estufa a 37°C. Após três novas lavagens 

dos poços com PBS/T seguiu-se nova incubação a 37°C por 1 ou 2 horas com 100 

μL/poço de anticorpo anti-IgG de camundongo conjugado com fosfatase alcalina diluído 

em PBS/T contendo 1% de BSA na proporção de 1:1000. A seguir, mais três lavagens 

com PBS/T foram feitas e adicionado 100 μL/poço da solução de substrato da enzima 1 

mg/mL de p-nitrophenyl fosfato em diethanolamine 9,7% pH 9,8. A reação foi interrompida 

com NaOH 3 M (50 μL/poço) e a absorbância foi lida a 405 nm em leitor de microplaca 

Multiskan EX (Labsystems Genesis V.3.03). 

O mesmo procedimento descrito no item anterior foi utilizado com o anticorpo 

secundário conjugado com peroxidase. 
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3.18.3. ELISA Competitivo 
Da mesma maneira como descrito anteriormente, microplacas foram sensibilizadas 

com membrana eritrocitária dos três animais B. taurus taurus e dos três animais B. taurus 

indicus (100 μL/poço) diluída em tampão carbonato 50 mM pH 9,6 a uma concentração 

de 100 μg/poço. Algumas placas também foram sensibilizadas com membranas extraídas 

do pool feito com o sangue dos animais Bos taurus taurus e dos Bos taurus indicus. Cada 

placa foi incubada por 18 horas a 4°C e depois por 1 hora a 37°C e então lavada três 

vezes da mesma maneira descrita no item anterior. Após a lavagem, cada placa foi 

bloqueada por 2 horas a 37°C com 200 μL/poço de tampão de bloqueio PBS/T contendo 

BSA 3% Após três novas lavagens, adicionou-se 100 μL/poço de solução contendo 

anticorpo anti-peptídeo (1:50) e uma diluição seriada de peptídeo iniciando-se com 10 ou 

5 μg/poço em PBS/T contendo BSA1%. Cada placa foi incubada por 18 horas a 4°C e 

depois por 1 hora a 37°C. Três novas lavagens foram seguidas de uma incubação por 2 

horas a 37°C com 100 μL/poço de anticorpo anti-IgG de camundongo conjugado com 

fosfatase alcalina diluído em PBS/T contendo 1% de BSA na proporção de 1:1000. Após 

três outras lavagens foi adicionado a cada poço 100 μL da solução de substrato da 

enzima 1 mg/mL de p-nitrophenyl fosfato em diethanolamine 9,7% pH 9,8. A reação foi 

interrompida com NaOH 3 M (50 μL/poço) e a absorbância foi lida a 405 nm em leitor de 

microplaca Multiskan EX (Labsystems Genesis V.3.03). 

3.19. Western Blotting

O procedimento usado foi basicamente o descrito por Towbin et al. (1979). Após a 

eletroforese em gel de poliacrilamida-SDS 15%, os polipeptídeos contidos no gel foram 

transferidos para uma membrana de nitrocelulose utilizando um aparato tipo sanduíche 

MiniTrans-Blot® Electrophoretic Transfer Cell (Bio Rad, USA) submerso em tampão de 

transferência (Tris-base 25 mM, glicina 126 mM e metanol 20%) e submetido a uma 

voltagem de 100V por 1 hora. Um marcador de peso molecular para proteínas Prestained 

(Fermentas, USA) foi utilizado no gel para a visualização da eficiência da transferência. A 

seguir, a membrana foi colocada em 20 mL de uma solução de bloqueio PBS/leite (PBS 

1X acrescido de leite em pó desnatado 5%) por 30 minutos a 37°C sob agitação de 80 

rpm. Após este período, a solução foi desprezada e a membrana incubada com 15 mL de 

solução contendo soro anti-peptídeo (1:100) diluído em PBS/leite1% por 16 horas a 4°C e 

depois por 1 hora a 37°C sob agitação lenta (80 rpm). Após este período, a membrana foi 

lavada três vezes por 10 minutos com PBS/T a 37°C sob agitação lenta. Uma nova 
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incubação foi feita por 2 horas a 37°C sob agitação (80 rpm) com 15 mL de solução 

contendo soro anti-IgG de camundongo conjugado com peroxidase (1:2500) em 

PBS/leite1% seguida de novas três lavagens como descrito anteriormente. As bandas 

foram então reveladas pela adição de 12 mg de 4-cloro 1-naphtol em 4 mL de metanol e 

20 mL de PBS com 12 μl de H2O2 30%. A reação foi interrompida pela lavagem de 

membrana em água destilada. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Obtenção do cDNA do gene Duffy de Bos taurus taurus

O clone correspondente ao cDNA do gene Duffy de Bos taurus taurus 

(BT021079) (Figura 1), foi adquirido do C.H.O.R.I. (Children´s Hospital Resources 

Oakland Research Institute- BACPAC Resources, USA). O mesmo, identificado como 

5BOV4705, contém o cDNA da seqüência correspondente ao mRNA do gene Duffy de 

Bos taurus taurus clonado no vetor pCMVSport6 (Invitrogen, USA) (Figura 3).

 

Figura 1. Seqüência total do cDNA do gene Duffy de Bos taurus taurus e sua proteína (Duffy) 
depositadas no GenBank sob número de acesso BT021079 (gi|59858522|gb|BT021079.1| Bos taurus 
Duffy blood group (FY), mRNA, complete cds). Em cinza: seqüências 5’ e 3’ UTR, respectivamente. 
Sublinhado: códons de início (nucleotídeo 47) e de término da transcrição (nucleotídeo 1037). Em 
vermelho: seqüência da proteína traduzida na ORF +1 pelo Servidor BMC Seach Launcher. 
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Figura 3. Mapa do Plasmídeo pCMVSPORT6/Duffy. Seqüência do Sítio Múltiplo de Clonagem do vetor 
pCMVSPORT6 contendo a inserção do cDNA do gene Duffy (1089pb) de Bos taurus taurus entre os sítios 
NotI e SalI no clone 5BOV4705 adquirido do C.H.O.R.I-BACPAC Resources. 

Para confirmar a presença do cDNA correspondente ao  gene Duffy bovino no 

plasmídeo pCMVSport6 (Invitrogen, USA) foi feita uma digestão dupla com as enzimas 

de restrição NotI e SalI. O tamanho esperado do inserto era de 1089 pares de bases 

correspondente a parte codificante do gene (990 pb - nucleotídeo 47 a 1037) mais as 

seqüências 5´e 3´UTR. O produto de digestão foi submetido à eletroforese em gel de 

agarose 1% corado com brometo de etídeo onde um padrão de peso molecular foi 

utilizado para permitir o cálculo aproximado do tamanho do fragmento digerido, o qual 

tinha aproximadamente 1089 pares de bases como esperado (Figura 4). 
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Figura 4. Análise da digestão do clone pCMVSPORT6/Duffy 5BOV4705 C.H.O.R.I-BACPAC 
Resources. O clone pCMVSPORT6/Duffy foi digerido com as enzimas de restrição NotI e SalI. 1: 
Marcador de peso molecular 1kb (Gibco,USA); 2: Produto da digestão do pCMVSport6 contendo a 
seqüência cDNA-Duffy . 

 
A fim de certificar-se de que o clone adquirido continha toda a seqüência 

codificante do gene Duffy de B. taurus taurus, foi feito seqüenciamento do DNA 

plasmidial pCMVSPORT6/Duffy com o oligonucleotídeo forward T7promoter e reverse 

(Sp6) (Integrated DNA Technologies - IDT, USA). O resultado do seqüenciamento 

mostrou que a região codificante estava presente de forma completa no inserto 

(resultado não mostrado). 

4.2. Amplificação do cDNA do gene Duffy via PCR 

Foram desenhados conjuntos de oligonucleotídeos específicos para 

amplificação via PCR da região codificante do gene Duffy bovino (990 pb) e para a 

região codificante da porção N-terminal da proteína Duffy (168 pb) (Figura 5). Estes 

oligonucleotídeos receberam em suas extremidades 5’ sítios das enzimas de restrição 

XhoI / NdeI e EcoRI / XbaI para garantir a clonagem dos insertos em fase de leitura 

correta nos Sítios Múltiplos de Clonagem dos vetores de expressão pET 28a(+) 

(Novagen,USA) e pMAL-c2E (New England Biolabs Inc., USA), respectivamente. 

Assim, os fragmentos FL e Nt correspondentes à proteína Duffy e a sua porção 

amino-terminal Duffy(1-57) a serem clonados em pEt28a(+), foram amplificados pelos 

oligonucleotídeos forward contendo sítio NdeI e reverse contendo sítio XhoI, e os 

fragmentos a serem clonados em pMAL-c2E foram amplificados pelos 

oligonucleotídeos forward contendo sítio EcoRI e reverse contendo sítio XbaI. O DNA 
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molde utilizado para amplificação dos fragmentos desejados foi o plasmídeo 

pCMVSPORT6 contendo cDNA do gene Duffy de Bos taurus taurus. 

O tamanho dos produtos gerados foi confirmado em gel de agarose utilizando-se 

para comparação um marcador de massa molecular (Figura 6 A e B). 

 

 

Figura 5. Representação da seqüência de nucleotídeos do cDNA do gene Duffy de Bos taurus 
taurus (BT021079.1). Seqüência em cinza claro: Regiões 5’ e 3’ UTR do RNA mensageiro. Região 
amplificada pelos oligonucleotídeos 1-2 e 3-4 (nucleotídeo 1-A do ATG inicial ao nucleotídeo 168-G): 
seqüência codificante da porção N-terminal da proteína Duffy(1-57) de Bos taurus taurus. Região 
amplificada pelos oligonucleotídeos 1-5 e 3-6 (nucleotídeo 1-A ao 990-G): seqüência codificante da 
proteína total Duffy de Bos taurus taurus. Realçado em cinza: local de anelamento dos 
oligonucleotídeos. 
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Figura 6. Análise da amplificação via PCR dos fragmentos FL (A) e Nt (B). Amplificação do 
pCMVSPORT6/Duffy pelos oligonucleotídeos DfBt_F_Nde/FL-DfBt_R_Xho/FL e DfBt_F_Eco/FL-
DfBt_R_Xba/FL (A) e DfBt_F_Nde/FL-DfBt_R_Xho/Nt e  DfBt_F_Eco/FL-DfBt_R_Xba/Nt (B). A. 1 e 2: 
fragmentos FL (~990pb) B. 1 a 4 fragmentos Nt (~168pb). Pb:pares de bases, PM1: Marcador de peso 
molecular 1Kb (MassRuler DNA Ladder Mix ready-to-use, Fermentas,USA), PM100 Marcador de peso 
molecular 100pb (GeneRuler 100bp DNA Ladder Plus, Fermentas,USA). 
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4.3. Clonagem e expressão da proteína Duffy de Bos taurus taurus e sua 
porção N-terminal Duffy(1-57)

4.3.1. Vetor pET 28a(+) 
4.3.1.1. Clonagem
Os produtos de PCR gerados pelo par de oligonucleotídeos DfBt_F_Nde/FL - 

DfBt_R_Xho/FL correspondem à amplificação  do cDNA  correspondente a seqüência 

codificante do gene Duffy bovino e foram nomeados FL1. Os produtos gerados pelo 

conjunto DfBt_F_Nde/FL - DfBt_R_Xho/NT correspondem à porção codificadora da 

região N-terminal da proteína bovina (Duffy(1-57)) e foram nomeados Nt1.  

O vetor pET28a(+) de aproximadamente 5370pb foi submetido à digestão dupla 

pelas enzimas de restrição NdeI e XhoI e após purificação foi ligado aos produtos de 

PCR FL1 (990pb) e Nt1 (168pb) previamente digeridos com as mesmas enzimas e 

purificados. As ligações foram transformadas em E. coli DH5� e, com a finalidade de 

avaliar a presença do fragmento de interesse, foram realizadas PCR de algumas 

colônias (Figura 7 A1 e A2). O DNA plasmidial das colônias positivas foram submetidas 

a uma digestão dupla com as mesmas enzimas de restrição utilizadas na clonagem 

(NdeI e XhoI). As análises foram feitas em gel de agarose (Figura 7 B1 e B2). 
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A1 A2

BB2   B1

 

Figura 7. Análise em gel de agarose da clonagem do cDNa do gene Duffy de B. taurus taurus
correspondente a proteína Duffy e sua porção N-terminal Duffy(1-57) em vetor de expressão pET28a(+). 
(A) Análise por PCR das colônias de E.coli transformadas pelos plasmídeos pET28a(+) recombinantes 
contendo inserto correspondente a proteína Duffy. (A1) ou a sua região N-terminal (A2). A1: 2, 3, 5, 6 e 7: 
Colônias positivas contendo clones HisFL1; 8: Branco (controle negativo); 4: DNA Lambda. A2: 1: Branco 
(controle negativo); 2 e 3: Colônias que não foram amplificadas; 4, 5, 6 e 7: Colônias positivas contendo 
clones HisNt1. (B) Análise dos clones HisFL1 (B1) e HisNt1 (B2) por digestão dupla com as enzimas NdeI e 
XhoI. BB1: 1,2,3 e 4: Clones HisFL1 positivos. B2:B  1, 2 e 3: Clones HisNt1 positivos. PM100: Marcador de peso 
molecular GeneRuler 100bp (Fermentas,USA) e PM1: Marcador de peso molecular GeneRuler 1kb DNA
Ladder (Fermentas, USA).   
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Os clones HisFL1 e HisNt1 considerados positivos por PCR das colônias e 

digestão enzimática, foram seqüenciados. O resultado do seqüenciamento revelou que 

embora os insertos HisFL1 e HisNt1 estivessem íntegros e inseridos na fase de leitura 

correta, o plasmídeo pET28a(+), no qual os fragmentos foram clonados, apresentava 

uma modificação entre os seus sítios NcoI e NdeI que quando comparada com 

seqüências depositadas no GenBank, revelou ser uma seqüência de Xylella fastidiosa 

(Figura 8 A e B) (Anexo 8.2). Estes clones foram descartados e novos fragmentos FL1 e 

Nt1 foram clonados em outro pET28a(+) (Figura 9).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Região de clonagem e expressão do pET28a(+)

B1

B2

B3

Figura 8. Representação da região de clonagem e expressão do pET28a(+) (A) e análise do 
seqüenciamento dos clones HisNt1 e HisFL1 em pET28a(+) (B). BB1. Seqüência da região íntegra do 
plasmídeo pET28a(+) contendo o sítio de reconhecimento ribossomal em negrito (rbs), os sítios das enzimas
NcoI (CCATGG), e NdeI (CATATG) (em negrito e sublinhadas). B2B . Região destacada pela caixa: região não 
correspondente ao pET28a(+) e submetida à comparação no banco de dados no GenBank. BB3. Resultado da 
comparação da seqüência de nucleotídeos desconhecida entre os sítios das enzimas NcoI e NdeI do 
pET28a(+) com as seqüências de nucleotídeos depositadas no GenBank. 

 49



 
 
 
 

 
 

Figura 9. Análise da nova clonagem do cDNa do gene Duffy de B.taurus taurus no vetor de expressão 
pET28a(+). Análise em gel de agarose da digestão dupla dos clones HisFL1-1, 2 e 3 com as enzimas NdeI e 
XhoI . PM1: Marcador de peso molecular 1Kb (Fermentas); 1, 2 e 3: Clones HisFL1 positivos. 
 

4.3.1.2. Expressão 
Cepas de E. coli BL21(DE3)pLysS, BL21(DE3)-CodonPlus, BL21(DE3)-CodonPlus-

RP, Rosetta(DE3), ArcticExpressTM(DE3) e BL21SI transformadas com os plasmídeos 

contendo os insertos de interesse, foram induzidas com IPTG (1mM) ou NaCl (0,3M)  

conforme descrito no item 3.13. Amostras (induzidas e não induzidas) foram aplicadas 

em gel de poliacrilamida-SDS (resultados não mostrados) para a observação de bandas 

de aproximadamente 37 kDa para a proteína Duffy (35,4 kDa + 1,82 kDa do histag) e de 

10kDa  para a porção N-terminal Duffy1-57 (6,3 kDa +1,82 kDa do histag N-terminal e 1,83 

kDa do histag C-terminal) (Tabela 2).   

Tabela 2. Dados básicos das proteínas recombinantes HisFL1 e HisNt1. (pb): Pares de bases, AA: 
Número de aminoácidos, MW: Massa molecular da proteína e da partícula de fusão em kilo Daltons (kDa) 
preditas pelo servidor ProtParam. Obs. Na proteína recombinante HisNt1 as duas partículas de fusão de 
histidina (N-terminal 1,82kDa e C-terminal 1,83kDa) foram mantidas.  
 

Construção Plasmídeo Inserto (pb) AA
MW (kDa) 

Prot+part.fusão 
MW (kDa)  

total 
 

HisFL1
 

pET28a(+) 
 

FL1 (990) 
 

330 
 

35,4  +   1,82 
 

~ 37,2 
 

HisNt1 
 

pET28a(+) 
 

Nt1 (168) 
 

57 
 

6,3  +   3,65 
 

~ 9,95 

As induções das proteínas recombinantes foram testadas em várias temperaturas, 

concentrações de IPTG e valores de absorbância sem sucesso (resultados não 

mostrados). 
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4.3.2. Vetor pMAL-c2E 

4.3.2.1. Clonagem 

Os produtos de PCR gerados pelo par de oligonucleotídeos DfBt_F_Eco/FL - 

DfBt_R-Xba/FL correspondem à amplificação da seqüência total do cDNA do gene Duffy 

bovino codificadora da proteína Duffy de 330 aminoácidos e foram nomeados FL2. Os 

produtos gerados pelo conjunto DfBt_F_Eco/FL - DfBt_R-Xba/NT correspondem a porção 

codificadora da região N-terminal da proteína bovina Duffy(1-57) e foram nomeados Nt2. 

Após digestão dupla com as enzimas XbaI e EcoRI e purificação, o vetor pMALc-2E 

(~6600pb) foi ligado aos produtos de PCR FL2  (990pb) e Nt2 (168pb) também digeridos 

pelas mesmas enzimas e purificados. Os clones obtidos foram denominados MalFL2 e 

MalNt2. Os plasmídeos recombinantes contendo os insertos de interesse foram utilizados 

para transformar células de E. coli DH 5� e algumas colônias resultantes foram testadas 

por PCR para confirmação de clonagem (Figura 10). Os plasmídeos recombinantes 

foram digeridos com as mesmas enzimas de restrição utilizadas na clonagem e análises 

em gel de agarose confirmaram o tamanho dos insertos desejados (resultados não 

mostrados). 
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Figura 10. Análise em gel de agarose da clonagem do cDNA do gene Duffy B. taurus taurus por PCR 
das colônias de E. coli transformadas pelos plasmídeos pMAL-c2E recombinantes. A1: 1, 2 e 3 
Colônias positivas contendo clones MALFL2; 4: Branco (controle negativo). A2: 1: Branco (controle negativo); 
2 a 7: Colônias positivas contendo clones MALNt2. PM1: Marcador de peso molecular 1kb (GeneRuler 1kb 
DNA Ladder  Fermentas, USA) e PM100: Marcador de peso molecular 100pb (GeneRuler 100bp DNA Ladder 
Plus, Fermentas, USA).    

 

4.3.2.2. Expressão 

Para os clones obtidos em pMAL-c2E (MalFL2 e MALNt2), que é um plasmídeo 

dirigido pelo promotor lac, foram utilizadas as células DH5� e BL21SI. As bactérias 

transformadas com os plasmídeos contendo os insertos de interesse foram induzidas 

com IPTG (1mM)  conforme descrito no item 3.13. Amostras (não induzidas e induzidas) 

foram aplicadas em gel de poliacrilamida-SDS para a observação de bandas de 

aproximadamente 78,4 kDa para a proteína Duffy (35,4 kDa + 43 kDa da MBP) e 50,77 

kDa para a porção N-terminal Duffy(1-57) (6,3 porção N-terminal + 43 kDa da MBP+ 7,7 

kDa da porção C-terminal da região de expressão do plasmídeo até o códon de parada) 

(Tabela 3). 
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Tabela 3. Dados básicos das proteínas recombinantes MALFL2 e MALNt2. pb. Pares de bases, AA: 
Número de aminoácidos, MW: Massa molecular da proteína e da partícula de fusão em kilo Daltons (kDa) 
preditas pelo servidor ProtParam. Obs. Na proteína recombinante MalNt2 há um acréscimo de ~7 kDa no 
peso da proteína por conta da tradução da seqüência C-terminal da região de expressão do plasmídeo até o 
códon de parada de transcrição. 

 

Construção Plasmídeo Inserto (pb) AA
MW (kDa) 

Prot+part.fusão 
MW (kDa)  

total 

MALFL2 
 

pMAL-c2E 
 

FL2 (990) 
 

330 
 

35,4  +    43 
 

~ 78,4 
 

MALNt2 
 

pMAL-c2E 
 

Nt2 (168) 
 

57 
 

6,3  +    50,7 
 

~ 57,0 

 
Novamente as induções das proteínas recombinantes foram testadas sem sucesso 

em várias temperaturas, concentrações de IPTG e valores de absorbância (resultados 

não mostrados). 

 

4.4. Produção e caracterização do Soro anti-Duffy bovino 

Devido ao fato do insucesso da expressão da proteína recombinante Duffy, um 

peptídeo sintético constando de 10 resíduos de aminoácidos (YNETDVEAAA) 

correspondentes a seqüência compreendida entre o aminoácido 34 (tirosina) e o 43 

(alanina) da porção N-terminal da proteína Duffy de Bos taurus taurus (Figura 11), foi 

desenhado e sintetizado conforme descrito no item 3.15.1. Este peptídeo (Duffy34-43) foi 

diluído, quantificado e injetado (100 μg/animal) em fêmeas de camundongos da linhagem 

High IV-A (conforme descrito no item 3.15.2) para a obtenção do antisoro anti-Duffy 

bovino. 

  

 
 

Figura 11. Representação da porção extracelular N-terminal da Proteína Duffy de Bos taurus taurus. 
Seqüência que compreende 57 aminoácidos (Met 1- Pro 57). Região destacada em cinza: seqüência 
correspondente ao peptídeo sintético desenhado Tyr 34 a Ala 43. 

A análise da titulação do anticorpo obtido foi feita por ELISA em placas 

sensibilizadas com o peptídeo (Figura 12) onde foi possível observar que o anticorpo 

produzido reconhece o peptídeo e seu título está ao redor de 1:800 (diluição do soro que 

fornece leitura maior que 0,1).  
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Com o intuito de verificar a especificidade do anticorpo, foi realizado um 

experimento de western-blotting utilizando amostras das membranas de eritrócitos de Bos 

taurus taurus e Bos taurus indicus. Entretanto, não foi possível observar presença de 

bandas correspondentes a proteína Duffy (resultado não mostrado) Devido a este fato, 

foram realizados ensaios de ELISA competitivo (conforme descrito no item 3.18.3) a fim 

de averiguar a especificidade do anticorpo pela proteína Duffy nas diferentes 

subespécies. Para tanto, os experimentos foram feitos utilizando placas sensibilizadas 

com membranas de eritrócitos (100-200 μg/poço) das duas subespécies bovinas onde 

diluições seriadas de peptídeo competiram pelo anticorpo anti-Duffy bovino (1:100) com 

uma concentração fixa de proteínas de membrana. Dessa forma foi observado que o 

anticorpo reconhece o antígeno Duffy presente na membrana dos eritrócitos tanto de Bos 

taurus taurus como de Bos taurus indicus (Figura 13). Para quantificar a concentração da 

proteína Duffy presente na membrana dos eritrócitos das duas subespécies bovinas 

foram realizados testes de ELISA utilizando-se placas sensibilizadas com membranas 

eritrocitárias de Bos taurus taurus e de Bos taurus indicus (conforme descrito no item 

3.18.2) onde foi observado que a quantidade de proteína Duffy da membrana dos 

eritrócitos é equivalente em Bos taurus taurus e em Bos taurus indicus (Figura 14). 
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Figura 12. Titulação do anticorpo anti-Duffy bovino por ELISA. A placa foi sensibilizada com 
peptídeo sintético (1μg/poço). Concentrações do anticorpo primário (anti-Duffy) e soro controle 
foram diluídos serialmente (1/50 a 1/6400) e utilizadas para a titulação. Os valores de absorbância 
mostrados no gráfico correspondem à diferença entre o valor obtido e o branco. O símbolo �� indica 
o desvio padrão. 
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Figura 13. Detecção da proteína Duffy nas membranas dos eritrócitos de B.taurus indicus (A) e B.
taurus taurus (B) por ELISA competitivo. Diferentes concentrações de peptídeo competiram pelo anticorpo 
primário anti-Duffy bovino com uma concentração fixa de membranas eritrocitárias ( 100-200 μg/poço) de 
animais das duas subespécies. Abcissas: Concentração de peptídeo (μg). Ordenadas: Valores relativos de
absorbância expressos em porcentagem. 
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Figura 14. Quantificação da proteína Duffy bovina nas membranas eritrocitárias de B.taurus taurus e 
B. taurus indicus por ELISA. A placa foi sensibilizada com diferentes concentrações de membrana 
eritrocitária das duas subespécies bovinas (50, 20 e 10μg/poço). Para detecção da proteína Duffy utilizou-se 
concentração fixa do anticorpo primário anti-Duffy (1:100). Os valores de absorbância mostrados no gráfico 
correspondem à diferença entre o valor obtido com o soro anti-Duffy e o soro controle. 
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5. DISCUSSÃO 

Os gêneros Babesia e Plasmodium são hemoparasitas pertencentes ao filo 

Apicomplexa e apresentam várias características comuns, entre as quais se destacam: 

o processo de invasão eritrocitária (DUBREMETZ, 1998; TAYLOR et al., 1990; 

MENARD, 2001), o ciclo de reprodução assexuada intracelular do parasita, e as 

mudanças morfológicas que provocam na membrana das células parasitadas 

(YOKOYAMA et al., 2006; HUTCHINGS et al., 2007). Os sinais clínicos da babesiose 

bovina e da malária humana são muito similares, sendo inevitável a comparação 

(COOKE et al., 2005). Assim, a severidade da doença causada no gado por Babesia 

bovis é comparada à malária humana causada por Plasmodium falciparum ocorrendo, 

inclusive seqüestro dos eritrócitos parasitados pela microcirculação (HUTCHINGS et al., 

2007); e a babesiose mais branda causada por Babesia bigemina (HOMMER et al. 

2000) é comparada à malária vivax (COOKE et al., 2005). Para a invasão dos eritrócitos 

hospedeiros por estes parasitas é crucial que haja uma interação entre um receptor 

específico na membrana da célula e um ligante na superfície do parasita (LOBO, 2005; 

YOKOYAMA, 2006).  

O antígeno Duffy é o único receptor para o Plasmodium vivax causador da malária 

vivax em humanos (MILLER et al., 1976). A maioria dos indivíduos negros africanos e 

seus descendentes são resistentes a este parasita devido a uma mutação na região 

promotora do gene Duffy que impede a sua transcrição apenas nos eritrócitos 

(TOURNAMILLE et al., 1995; IWAMOTO et al., 1996b). Ao contrário do que ocorre com 

a malária, pouco se sabe a respeito das moléculas usadas pelas babésias para se fixar 

e invadir os eritrócitos do hospedeiro vertebrado (LOBO, 2005). Em relação à babesiose 

bovina, sabe-se que animais de raças taurinas são mais susceptíveis à infecção pelo 

parasita quando comparados aos animais de raças zebuínas (ZWART & 

BROCKLESBY, 1979; BOCK et al., 1999a, 1999b). 

Com o intuito de avaliar se esta maior resistência à babesiose dos animais 

zebuínos está relacionada ao fato do antígeno Duffy estar ausente ou expresso em 

menor quantidade nas hemácias destes animais, este trabalho objetivou a produção de 

anticorpos policlonais anti-Duffy bovino para detecção e quantificação deste antígeno 

em eritrócitos bovinos. 

Com este propósito, resolveu-se expressar tanto a proteína Duffy total como 

apenas a sua região amino-terminal Duffy(1-57) em Escherichia coli, utilizando para isso, 

dois tipos diferentes de vetor de expressão: pET28a(+) e pMal-c2E. 

O vetor pMAL-c2E possui o gene MalE de E. coli  (que codifica para a MBP- 

maltose-binding protein, proteína ligadora de maltose) em fase de leitura com o sítio 
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múltiplo de clonagem, produzindo uma proteína de fusão com esta. A proteína MBP 

possibilita a recuperação da proteína de interesse por cromatografia de afinidade por 

amilose. O vetor contém também uma seqüência que codifica para cinco aminoácidos 

(4 Asp e 1 Lys) os quais constituem um sítio de clivagem para enteroquinase que 

permite a separação da proteína de interesse da MBP. A vantagem do uso de 

plasmídeos contendo MBP é o fato desta geralmente aumentar a solubilidade da 

proteína recombinante expressa (TOLIA & JOSHUA-TOR, 2006). O pMal-c2E é um 

vetor controlado pelo promotor lac/tac indutível por IPTG (Isopropyl �-D-1-

thiogalactopyranoside). Neste promotor forte (híbrido do promotor trp e do promotor 

lacUV5) a transcrição do gene de interesse, se dá pela RNA polimerase da E. coli 

hospedeira e é regulada pelo repressor lac, que em resposta ao IPTG libera o sítio de 

reconhecimento da enzima no promotor, possibilitando assim a transcrição (AMANN et 

al.,1988; LEBENSOHN, 2007). Desta forma, para as seqüências clonadas em pMAL-

c2E (MALNT2 e MALFL2) utilizou-se  a cepa de E.coli DH5� (SCHMITT, et al. 1999) e

E. coli BL21SI (DONAHUE & BEBEE,1999), e as células foram induzidas com IPTG.  

O vetor pET28a(+) possui uma seqüência que codifica uma cauda para 6 

histidinas (poli-histidina His6) nas porções N-terminal e C-terminal da proteína de 

interesse, a qual tem a propriedade de se ligar fortemente à resina de níquel em 

cromatografia de afinidade em metal imobilizado (IMAC -Immobilized Metal Affinity 

Chromatography), o que possibilita o isolamento das proteínas recombinantes dos 

extratos celulares (WOESTENENK, et al., 2004). A cauda de histidina (His6) é a 

proteína de fusão mais utilizada nos sistemas de expressão heterólogo por trazer 

vantagens como: ser compatível com todos os sistemas de expressão utilizados 

atualmente; poder ser produzida com sucesso em organismos procariotos e eucariotos; 

não afetar, na maioria dos casos o folding nem comprometer significativamente a 

função biológica da proteína; não ser muito imunogênica e assim não interferir com a 

produção de anticorpos em animais modelos; e, por ser de pequeno tamanho, 

comumente elimina a necessidade de remoção proteolítica (GABERC-POREKAR & 

MENARD, 2001). 

O controle da transcrição do gene clonado em plasmídeo pET28a(+) é feito pelo 

promotor T7lac (DUBENDORFF et al., 1991; STUDIER et al., 1990), assim nomeado 

por trazer na porção 5’ do seu sítio múltiplo de clonagem, uma seqüência gênica que é 

reconhecida pela RNA polimerase do fago T7 e, na porção 3’ desta (downstream), a 

seqüência do operador lac o qual se encontra reprimido pelo repressor lac. (Anexo 8.3) 

(Novagen, 2005). 

Para a expressão dos clones em pET28a(+) foram utilizadas cepas de E.coli da 

série BL21, as quais são deficientes nas proteases lon e OmpT, o que impede que a 
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proteína recombinante expressa seja degradada (SORENSEN & MORTENSEN, 2005).

As células da série BL21 (DE3) carregam em seu genoma o lisogene lambda DE3 que 

codifica para a RNA polimerase do fago T7, sob o controle do promotor lacUV5 o qual é 

regulado pelo repressor lac (NOVAGEN, 2005; TOLIA & JOSHUA-TOR, 2006). Este 

gene lac operador está localizado na posição 5’ (upstream) do gene da T7RNA 

polimerase no cromossomo bacteriano, de modo que, ao se adicionar o agente indutor 

IPTG, a proteína repressora se solta do operador lac (na bactéria e no plasmídeo) 

permitindo que a RNA polimerase da célula hospedeira transcreva o gene da T7RNA 

polimerase. A maquinaria da célula hospedeira traduzirá este transcrito dando origem a 

enzima T7RNA polimerase que irá se ligar ao promotor T7 do vetor e iniciará a 

transcrição do gene clonado no sítio múltiplo de clonagem do plasmídeo (Anexo 8.3). 

Foram também utilizadas cepas de BL21(DE3) pLysS, as quais possuem um plasmídeo 

contendo a seqüência do gene que codifica a enzima lisozima do fago T7 que é 

inibidora da T7RNA polimerase, suprimindo assim a expressão basal desta enzima 

antes da indução, promovendo, desta maneira, um controle mais rigoroso da transcrição 

do gene de interesse (NOVAGEN, 2005, SORENSEN & MORTENSEN, 2005) (Anexo 

8.4).  

A cepa de E.coli BL21SI induzida com NaCl também foi utilizada para expressão 

dos clones HisFL1. Esta cepa contém em seu genoma um gene da T7RNA polimerase 

sob o controle de um promotor proU indutível por sal, assim altas osmolaridades, como 

por exemplo 0,3M de NaCl, induzem a expressão da T7RNA polimerase pelo promotor 

proU. A enzima sintetizada irá se ligar ao promotor T7 do plasmídeo pET28a(+) e 

transcrever o gene de interesse. Esta cepa se presta para indução de proteínas 

recombinantes clonadas tanto em vetores dirigidos pelo promotor T7, como é o caso do 

pET utilizando-se NaCl como agente indutor, como para vetores dirigidos pelo promotor 

lac/tac como o pMAL, induzindo com IPTG (DONAHUE & BEBEE,1999).  

Além destas também foram utilizadas BL21(DE3)CodonPlus, CodonPlus-RP, 

Rosetta(DE3) e ArcticExpress (DE3). A Rosetta(DE3) e BL21(DE3)CodonPlus, 

possuem cópias extras dos genes de tRNA que são raros em E. coli, mas 

freqüentemente utilizados em outros organismos. O subtipo RP é recomendado para 

genes ricos em GC, como é o caso do gene que codifica para a proteína Duffy bovina 

que tem 31,02% de C e 27,29% de G, pois esta contém cópias extras do tRNA argU e 

proL, referente aos códons AGG/AGA para arginina e CCC para prolina, ambos 

presentes na seqüência Duffy bovina. A cepa ArcticExpress possui um plasmídeo extra 

que carrega os genes Cpn10 e Cpn60 das chaperoninas de Oleispira antarctica, os 

quais são expressos constitutivamente e tem atividade de re-folding mesmo em baixas 

temperaturas. A utilização de cepas capazes de co-expressar chaperoninas é uma 
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estratégia adotada para prevenir a formação de corpos de inclusão (SORENSEN & 

MORTENSEN, 2005). 

O resultado do seqüenciamento dos clones HisFL1 e HisNt1 obtidos em 

pET28a(+) revelou que estes vetores apresentavam uma seqüência própria de Xylella

fastidiosa (Figura 8 A e B), na posição 5’ ao sítio NdeI do vetor, onde estavam clonadas 

as seqüências de cDNA codificantes da proteína Duffy e Duffy(1-57) bovinas (Anexo 8.2). 

Esta modificação não foi detectada pelas análises de digestão enzimática em gel de 

agarose, uma vez que as bandas geradas não diferiram daquelas de tamanho 

esperado. Isto ocorreu em função da presença de um sítio NdeI dentro da seqüência de 

Xylella fastidiosa, e o sítio XhoI do plasmídeo estar intacto, de modo que foi possível 

clonar os fragmentos desejados entre estes dois sítios. Estes clones foram descartados

e novos fragmentos FL1 e Nt1 foram clonados em outro pET28a(+). Entretanto não 

foram obtidos clones positivos (HisNt1) para a inserção do cDNA correspondente a 

seqüência da proteína Duffy(1-57), e os clones HisFL1 provenientes da inserção do cDNA 

correspondente a seqüência da proteína Duffy foram conferidos por seqüenciamento e 

estavam íntegros. 

Para a obtenção da expressão das proteínas Duffy e Duffy(1-57), foram testados 

vários protocolos de expressão que variaram as temperaturas de cultivo (13; 30 e 

37°C), o tempo de cultivo após a  indução (2,5; 3 e 24h), adição do agente indutor em 

vários valores de absorbância da cultura (A600 0,5; 0,6; 0,8 e 1,0nm) e a concentração 

de IPTG (0,4; 0,7 e 1,0mM), além de utilização de várias cepas de bactéria hospedeira 

E. coli. No entanto não foi observada expressão alguma tanto dos clones obtidos em 

pET como em pMAL.

De acordo com Shaw & Miroux (2003) a expressão de proteínas de membrana em 

sistema heterólogo é difícil e frequentemente a proteína expressa é tóxica para a célula, 

o que diminui o crescimento da célula hospedeira e limita a produção da proteína 

recombinante.  

Dado os problemas encontrados na expressão da proteína Duffy bovina, foi 

decidido utilizar um peptídeo sintético para a produção do anticorpo policlonal anti-Duffy 

bovino. O desenho foi feito com base no modelo 2D da proteína (GenBank: 

AAX09096.1) construído pelo servidor SOSUI (Anexo 8.5). A região da proteína foi 

selecionada, baseando-se em alguns critérios que permitissem a solubilidade e a 

estabilidade do peptídeo, assim foram escolhidas regiões mais solúveis com predomínio 

de aminoácidos hidrofílicos e/ou com carga e, para garantir a estabilidade era 

interessante a ausência de cisteinas e prolinas (a fim de evitar reações como pontes 

dissulfeto e alterações estruturais provocadas por prolinas). Com base nesses critérios 

e no modelo construído, foi selecionada dentro da região extracelular N-terminal a 
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seqüência de 10 resíduos de aminoácidos (YNETDVEAAA), correspondentes a região 

da tirosina 34 até a alanina 43 da proteína Duffy de Bos taurus taurus. É nessa região 

(aminoácidos 37 a 47) que está localizado o epítopo Fya/b em humanos 

(WASNOWSKA, et al.,2004). 

Este peptídeo foi injetado em fêmeas de camundongos e a análise da titulação do 

anticorpo policlonal anti-Duffy bovino foi feita por ELISA e revelou que o título do 

anticorpo produzido está ao redor de 1:800.   

Com o objetivo de verificar a especificidade deste anticorpo e sua capacidade de 

reconhecer a proteína Duffy, um ensaio de Western blotting foi realizado utilizando 

membranas de eritrócitos bovinos como amostra. Entretanto não foi possível a detecção 

da proteína Duffy por este método, fato que pode ter ocorrido devido a baixa 

concentração da proteína nestas amostras. 

Em vista disto, para verificar a especificidade do anticorpo produzido foram feitos 

ensaios de ELISA competitivo onde diluições seriadas de peptídeo competiram pelo 

anticorpo anti-Duffy bovino (1:100) com uma concentração fixa de membrana que foi 

utilizada para a sensibilização das placas. Neste experimento, foram utilizadas 

membranas de animais das duas subespécies, obtidas separadamente e aquelas 

oriundas de um pool de membranas de Bos taurus taurus e um pool de Bos taurus 

indicus. Foi possível observar que ao se adicionar o peptídeo a absorbância era menor 

que aquela lida nos poços contendo só membrana (considerada 100%) e assim que a 

concentração de peptídeo diminuía, os valores de absorbância aumentavam, indicando 

a especificidade do anticorpo. O anticorpo reconheceu tanto a membrana dos eritrócitos 

de Bos taurus taurus como de Bos taurus indicus, sugerindo que o mesmo, por ser 

específico para o antígeno Duffy bovino, poderia ser utilizado para a detecção deste 

antígeno em eritrócitos destes animais. Este resultado é relevante uma vez que não é 

possível detectá-los por meio dos anticorpos anti-Fya e anti-Fyb humanos, uma vez que 

os bovinos diferem completamente dos humanos nesta região da proteína Duffy que 

corresponde aos aminoácidos 41 ao 46 (Anexo 8.1), justamente onde residem os 

epítopos Fya e Fyb (TOURNAMILLE, et al., 2004). 

Para quantificar a proteína Duffy nas membranas das hemácias das duas 

subespécies bovinas, foram feitos ensaios de ELISA em placas sensibilizadas com 

diluições seriadas de membranas eritrocitárias das duas subespécies e incubadas com 

anticorpo primário numa concentração fixa de 1:200. Foi observado que anticorpo 

reconhece a proteína Duffy presente na membrana dos eritrócitos tanto de Bos taurus 

taurus como de Bos taurus indicus e que a quantidade deste antígeno na membrana 

dos eritrócitos é equivalente nas duas subespécies, sugerindo que não há expressão 

diferencial deste antígeno na superfície das hemácias das duas subespécies. 
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Ao caracterizar a região 5’ flanqueadora do gene Duffy bovino, Carvalho (2007) 

encontrou em sua região promotora freqüências diferentes de haplótipos formados por 

quatro SNPs entre animais indianos e taurinos. Estes SNPs poderiam ser fonte de 

alterações nos sítios de interação do DNA com fatores de transcrição, o que poderia 

abolir ou diminuir a transcrição deste gene nas hemácias do animal portador da 

variação, a exemplo do que acontece em humanos, onde a transição (-33 T>C) é 

responsável por suprimir a expressão do antígeno Duffy apenas nos eritrócitos 

(TOURNAMILLE et al., 1995; IWAMOTO et al., 1996b). No entanto, ao realizar análises 

por PCR em tempo real, Carvalho (2007), observou que não havia expressão diferencial 

do gene Duffy entre os animais estudados, indicando que os SNPs encontrados não 

influenciaram no processo de transcrição.

Contudo, trabalhos têm demonstrado que o conteúdo de uma proteína na célula 

nem sempre é reflexo direto da abundância do seu RNA mensageiro específico (GYGI 

et al., 1999; CHEN et al., 2002). Pela PCR em tempo real, Carvalho (2007), não pode 

analisar se havia diferença na expressão do antígeno Duffy devido ao polimorfismo de 

um SNP localizado na região 5´UTR do mRNA do gene Duffy em Bos taurus indicus. 

Este SNP poderia atuar como um fator de controle pós-transcricional, uma vez que é 

sabido que além da regulação transcricional, pode haver controles pós-transcricionais, 

mediados por elementos de ação cis localizados nas regiões 5´e 3´UTR do RNA 

mensageiro (MIGNONE et al., 2002). Entretanto os resultados obtidos neste trabalho 

indicaram que o antígeno Duffy está presente em quantidades iguais na membrana das 

hemácias das duas subespécies.  

A fim de avaliar se haviam alterações na seqüência da proteína expressa, que 

pudessem explicar a maior resistência dos zebuínos à babesiose, os éxons e íntrons do 

gene Duffy de B. taurus taurus e B. taurus indicus depositadas no GenBank, foram 

alinhadas, e o resultado mostrou 99,6% de identidade. As alterações encontradas foram 

as mesmas encontradas por Marteline (2003): duas transversões (572 C>G e 647 T>G); 

uma inversão de dinucleotídeo (1030-1031 GA>AG) e uma transição (1343 A>G). A 

alteração 572 C>G localizada na região intrônica, não afeta a seqüência da proteína. A 

alteração 647 T>G substitui na posição 22 o aminoácido fenilalanina, encontrado em 

B.taurus taurus, por leucina em B. taurus indicus. A inversão 1030-1031 GA>AG resulta 

na alteração 150 arginina (R) para glutamina (Q). A transição 1343 A>G é relatada 

como substituição silenciosa por Marteline (2003) que comparou a seqüência de Bos 

taurus indicus (AY275716.1) por ele isolada, com a seqüência de B. taurus taurus 

(AF109158). No entanto quando se utiliza para comparação seqüências de Bos taurus 

taurus depositadas mais recentemente (como a do número de acesso BT021079.1), 

pode-se observar que tal SNP, modifica o aminoácido 328 de glicina (G) para serina (S). 
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Além disso também encontra-se glutamina (Q) para o aminoácido 150 em Bos taurus 

taurus (Anexo 8.6).

Em vista disto, a única alteração na seqüência da proteína exclusiva de Bos 

taurus indicus em relação às seqüências de proteína Duffy de Bos taurus taurus 

disponíveis no GenBank é a substituição da fenilalanina de Bos taurus taurus por 

leucina na posição 22. De acordo com o modelo 2D (Anexo 8.5) do antígeno Duffy 

bovino construído pelo servidor SOSUI, o aminoácido 22 está localizado na região N-

terminal e, embora sua troca F>L ocorra entre dois aminoácidos apolares, a fenilalanina 

possui um anel aromático que pode influenciar na sua interação com outras proteínas, 

sendo que desta forma em Bos  taurus indicus esta interação poderia estar alterada. 

Segundo Kimchi-Sarfaty et al. (2007) a seqüência de aminoácidos de uma 

proteína geralmente determina a expressão, o folding e sua função. Mutações que 

alterem a estrutura primária, mesmo que sinônimas, podem afetar essas propriedades. 

Isto ocorre provavelmente porque é afetada a cinética de co-tradução e o tempo que a 

proteína leva para se inserir na membrana, podendo causar alterações na exposição de 

seus sítios ativos. Ao introduzirem SNPs sinônimos em uma proteína de membrana de 

mamífero que tem função de transporte, estes autores observaram mutações capazes 

de alterar a especificidade da proteína pelo substrato. 

Em humanos, o sítio de reconhecimento no antígeno Duffy pela região II da 

proteína de ligação ao Duffy do P. vivax (PvDBP-RII) está localizado entre os 

aminoácidos alanina 8 e  tirosina 32 (TOURNAMILLE et al., 2005). Deste modo, se o 

antígeno Duffy for receptor para parasitas de babesiose bovina, é possível que o sítio 

de reconhecimento do parasita também esteja localizado na região N-terminal do 

antígeno Duffy bovino e alterações nesta região poderiam influenciar a ligação do 

parasita ao receptor. 

Entretanto, diferentemente do P. vivax cujo único receptor é o antígeno Duffy, o 

Plasmodium falciparum possui múltiplas vias de invasão do eritrócito (MICHON et al., 

2002). Entre os receptores identificados estão a glicoforina A (SIM et al., 1994), 

glicoforina B (DOLAN et al., 1994) e glicoforina C (MAIER et al., 2003) bem como 

receptores não conhecidos denominados X (DOLAN et al., 1994), Y (RAYNER et al., 

2001), Z (DURAISHINGH et al., 2003) e E (GILBERGER et al., 2003). Além disso, 

algumas linhagens utilizam predominantemente ligantes que interagem com receptores 

que contêm ácido siálico e outras que se ligam a receptores independentemente de 

ácido siálico (DURAISHINGH et al., 2003).  

Embora estudos para as babésias sejam menos numerosos em relação aos 

plasmódios, alguns potenciais receptores já foram descritos para estes parasitas 

(YOKOYAMA et al, 2006). Alguns trabalhos indicaram os resíduos de ácido siálico de 
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eritrócitos bovinos como possíveis receptores para parasitas da babesiose bovina (B. 

bovis, B. divergens, B. bigemina) no processo de invasão eritrocitária pelos merozoítas 

(KANIA et al., 1995; ZINTL et al., 2002a, GAFFAR et al., 2003, LOBO, 2005). 

Adicionalmente, foi mostrado que B. bovis e B. divergens podem invadir não só 

eritrócitos bovinos, mas também eritrócitos humanos e de outros animais por 

mecanismos dependentes de ácido siálico (GAFFAR et al., 2003, ZINTL et al., 2002a, 

b), sendo que Lobo (2005) identificou as glicoforinas A e B dos eritrócitos humanos 

como sendo os prováveis receptores para B. divergens.  

Além disso, proteínas sensíveis à tripsina ou �-quimiotripsina também são 

potenciais receptores para as babésias (YOKOYAMA et al, 2006). Kania et al. (1995) 

verificaram que o pré-tratamento in vitro de eritrócitos bovinos com tripsina diminui a 

invasão dos eritrócitos por B. bigemina, enquanto que a �-quimiotripsina teve pouco 

efeito na redução da invasão. Por outro lado, a invasão dos eritrócitos por B. divergens 

não foi afetada pelo tratamento com tripsina, enquanto que o pré-tratamento com �-

quimiotripsina levou a redução do crescimento do parasita (ZINTL et al., 2002a). Na 

mesma linha, Gaffar et al. (2003) demonstraram os efeitos inibitórios da tripsina e �-

quimiotripsina na invasão dos eritrócitos bovinos por B. bovis.  Okamura et al. (2007) e 

Takabatake, et al. (2007) observaram que as babésias bovinas necessitam de uma 

proteína de membrana sensível a tripsina (sialoglicoproteína) para a alta eficiência de 

invasão dos eritrócitos. Porém estes últimos sugerem que não pode ser descartada a 

possibilidade de que estes parasitas utilizem vias alternativas, além das 

sialoglicoproteínas para a invasão das hemácias bovinas e sugerem que uma detalhada 

caracterização não só destas, mas também de outros motivos podem oferecer 

informações importantes para um melhor entendimento da desconhecida interação 

parasita-eritrócito. 

Outras proteínas eritrocitárias diferencialmente expressas entre B.taurus taurus e 

B. taurus indicus e sensíveis a algum desses tratamentos enzimáticos, podem ser 

potenciais receptores dos parasitas da babesiose e, conseqüentemente, um dos 

possíveis fatores que explique a resistência diferencial a esta infecção entre as duas 

subespécies de animais, uma vez que os resultados  deste trabalho, levam a crer que o 

antígeno Duffy está presente em quantidades iguais na membrana das hemácias das 

duas subespécies, fato este, que vem adicionar dados aos resultados de Carvalho 

(2007) que não observou diferenças nos níveis de transcritos do gene Duffy entre 

animais das duas subespécies. 

Outra hipótese seria de que a característica de resistência à babesiose não 

estaria relacionada aos níveis de infecção pelo parasita e, talvez em como o bovino 
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responderia imunologicamente à ele. Em estudo realizado por Regitano et al. (2006), as 

taxas de infecção por Babesia bigemina em animais puros Nelore e cruzados de 

Aberdeen Angus X Nelore, Simental X Nelore e Canchim X Nelore não diferiram. Dessa 

forma, segundo os autores, a resistência dos animais zebuínos às babesioses não 

deveria ser interpretada como capacidade de se manterem livres do parasita ou com 

baixo nível de infecção. 

Apesar de a amostragem ter sido pequena e um número maior de animais fosse 

desejável para a confirmação da inexistência de variações no padrão de expressão 

gênica do antígeno Duffy dentro e entre as subespécies, pode-se sugerir, a partir dos 

resultados obtidos neste trabalho, que o antígeno Duffy bovino é expresso tanto em 

eritrócitos de B. taurus taurus como em B. taurus indicus em quantidades semelhantes, 

apesar do SNP da região 5´UTR do mRNA encontrado no gene Duffy de Bos taurus 

indicus. Contudo, as alterações da seqüência de aminoácidos existentes entre a 

proteína produzida por animais taurinos e zebuínos podem ser fatores que influenciam 

na interação com outras proteínas. Dessa forma, considerando-se a hipótese da 

interação do parasita da babésia com o antígeno Duffy, estudos que relacionem a 

mudança de aminoácidos na cadeia polipeptídica desta glicoproteína, sua topologia e 

característica de resistência à babesiose em populações de B. taurus indicus assim 

como em populações cruzadas de B. taurus indicus com B. taurus taurus podem auxiliar 

a elucidar os mecanismos que levam a esta diferença de resistência. 
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6. CONCLUSÃO

Um anticorpo policlonal específico anti-Duffy bovino foi produzido, e por meio 

deste foi possível detectar a presença do antígeno Duffy nos eritrócitos de bovinos, 

bem como quantifica-lo, através de ensaios de ELISA. 

De acordo com os resultados obtidos, conclui-se que o antígeno Duffy é 

expresso na superfície das hemácias tanto de Bos taurus taurus como de Bos taurus 

indicus, e em quantidades semelhantes. Então é provável que a resistência maior dos 

zebuínos à babesiose não se deva à ausência de expressão, ou à presença em menor 

quantidade do antígeno Duffy na superfície de suas hemácias. Portanto, a princípio, este 

antígeno não se apresenta promissor, como fator de seleção em programas de 

melhoramento genético bovino para a característica de resistência à babesiose. 
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Anexo 8.1. Comparação da porção codificadora do gene Duffy (A) e da proteína (B) 
Duffy de Bos taurus taurus com as seqüências correspondentes de Homo sapiens.A.Alinhamento 
das seqüências codificantes do Gene Duffy de Bos taurus taurus  (GenBank: BT021079.1) e Homo 
sapiens (GenBank: BC017817). B.Alinhamento da seqüência de aminoácido da proteína Duffy de Bos
taurus taurus(GenBank: AAX09096.1) com a isoforma maior  da proteína Duffy de Homo sapiens
(GenBank: AAH17817.1). Destacado em cinza região correspondente ao epítopo Fy6 (aa. 19 ao 26) e ao 
epítopo Fyb (aa 41ao 46). Destacado pelo traço região correspondente ao peptídeo sintético (aa. 39 ao 
49).

A

B
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Anexo 8.2. Análise do seqüenciamento de um clone HisNt1 e um HisFL1 em pET28a(+)
A.1. Seqüência destacada em rosa: seqüência complementar ao oligonucleotídeo T7promoter, Seqüência 
destacada em verde: região do pET28a(+) íntegra, Regiões destacadas em azul e sublinhadas: sítios de 
restrição Nco I (CCATGG), NdeI (CATATG) e XhoI (CTCGAG), Região preenchida em amarelo: região 
não correspondente ao pET28a(+) e submetida a comparação no GenBank, Região preenchida em cinza: 
seqüência Nt1 clonada e submetida a comparação no GenBank. A.2. Seqüência destacada em verde: 
região do pET28a(+) íntegra, Regiões destacadas em azul e sublinhadas: sítios de restrição Nco I
(CCATGG), NdeI (CATATG), Região preenchida em amarelo: região não correspondente ao pET28a(+) e 
submetida a comparação no GenBank, Região preenchida em cinza: seqüência FL1 clonada e submetida 
a comparação no GenBank. B.1. Resultado da comparação da seqüência de nucleotídeos desconhecida 
entre os sítios das enzimas NcoI e NdeI do pET28a(+) com as seqüências de nucleotídeos depositadas 
no  GenBank (BLASTN). B.2. Resultado da comparação da mesma seqüência traduzida em aminoácidos 
com as seqüências de aminoácidos depositadas no GenBank (BLASTP). C.1. Resultado da comparação 
da seqüência de nucleotídeos Nt1clonada no pET28a(+) com as seqüências de nucleotídeos depositadas 
no GenBank (BLASTN). C2. Resultado da comparação da seqüência de nucleotídeos FL1 clonada no 
pET28a(+) com as seqüências de nucleotídeos depositadas no GenBank (BLASTN).

A.1
TTTTTTCCCGGGTTTTNGCAGAAACGTGGGNTGGCNTGGTTCACCNCGNCGGAAAACGTTTGATAAG
AGACACCGGCATANTNTGNGNCATCGTATAACCGTTACTGGTTTCACNTTCACCCACCCTGAATTNGA
CTNTNTTCCGGGCGCTATCATGCCATACCGCGAAAGGTTTTGCGCCATTCGATGGTGTCCGGGATCT
CGACGCTCTCCCTTATGCGACTCCTGCATTAGGAAGCAGCCCAGTAGTAGGTTGAGGCCGTTGAGC
ACCGCCGCCGCAAGGAATGGTGCATGCAAGGAGATGGCGCCCAACAGTCCCCCGGCCACGGGGCC
TGCCACCATACCCACGCCGAAACAAGCGCTCATGAGCCCGAAGTGGCGAGCCCGATCTTCCCCATC
GGTGATGTCGGCGATATAGGCGCCAGCAACCGCACCTGTGGCGCCGGTGATGCCGGCCACGATGC
GTCCGGCGTAGAGGATCGAGATCTCGATCCCGCGAAATTAATACGACTCACTATAGGGGAATTGTGA
GCGGATAACAATTCCCCTCTAGAAATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACCATGGTGAACGA
AATGCGAGATGACACGCGTCCCCATATGGGGAACTGTCTTTACCCGGTGGCTGATGACAACTCCACC
AAGTTGGCCATTAAAGAGGACTTTTTGATTGACTTTCCGGAGGACTACTATCCAGACTATAATGAGAC
CGACGTGGAAGCAGCTGCACCCTGCCACTCCTGCTCACTGCTCAACTACTCCTCACTGCTCGAG

A.2.
ATGGACGNTCAATTCCCCTCTAGAAATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACCATGGTGAACG
AAATGCGAGATGACACGCGTCCCCATATGGGGAACTGTCTTTACCCGGTGGCTGATGACAACTCCACCA
AGTTGGCCATTAAAGAGGACTTTTTGATTGACTTTCCGGAGGACTACTATCCAGACTATAATGAGACCG
ACGTGGAAGCAGCTGCACCCTGCCACTCCTGCTCACTGCTCAACTACTCCTCACTGCCCTTCTTCATCCT
TGTCAGCATCCTGGGCATCCTGGCTAGTGGGACCATCCTCTATGCGCTTCTCAGACCTTTGTTCCGCTGG
CAGCTCTACCAGGACAGGTCTACCCTGGTGCAACTGGCCGTGGGCAGTGCCCTCTTCAGCATCGTGGTG
CCCATCCTGGCACGGGGCCTCAGTGGGGCTCTCATCACCTCCCTGTGCCACCTGGCTCACTTGGTCGCCT
ATGGCTCAGCCTTTGCTCAAGCTCTGCTAATAGGGTACCATGCCTGCCTGGGCCCCCAGCTGGGTGCAG
GCCAAGTCCCAGGCCTCAGGCTGGGGGTCACTGTGGGACTTTGGGGAGTGGCTGCCCTCCTGTCACTGC 
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B.1.

B.2.
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>

C.2.
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Anexo 8.3. Controle do plasmídeo pET pelo promotor T7lac. A.Cromossomo da célula 
hospedeira: destacando local do promotor lac com o operador reprimido pela proteína repressora 
(codificada pelo gene lacI) e o gene (T7 gene1) que codifica a T7 RNA polimerase. Com a adição de IPTG 
a proteína repressora é liberada do operador lac e ocorre a transcrição da T7RNA polimerase pela RNA 
polimerase da bactéria. B. Vetor pET: promotor T7, região do lac operador (3' do promotor T7) o qual está 
reprimido pelo repressor lac que em resposta ao IPTG libera o operador lac e possibilita que a T7RNA 
polimerase se ligue ao promotor T7 e transcreva o gene de interesse clonado no múltiplo sítio de 
clonagem do plasmídeo (NOVAGEN, 2005).

A B 
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Anexo 8.4. Célula E. coli BL21(DE3)pLysS. A: Cromossomo da E. coli  BL21(DE3). De baixo 
para cima: LacI gene que codifica a proteína repressora do promotor lac, promotor lac com o operador 
reprimido pela proteína repressora, gene que codifica a T7 RNA polimerase que com a adição de IPTG 
libera a proteína repressora do operador lac e permite a transcrição da T7RNA polimerase. B: Vetor pET. 
De baixo para cima: Gene lacI que codifica para a proteína repressora do operador lac,  T7  promotor da 
transcrição,  região do lac operador 3' (downstream) do promotor T7, que com a adição de IPTG libera a 
proteína repressora do operador lac e possibilita que a T7RNA polimerase se ligue ao promotor T7 e 
transcreva o gene de interesse clonado no  múltiplo sítio de clonagem do plasmídeo(NOVAGEM). C:
Plasmídeo contendo gene da lisozima T7 que inativa a T7RNA polimerase impedindo escape de 
transcrição antes da indução.

A
B

C
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Anexo 8.5. Modelo 2D da proteína Duffy de Bos taurus taurus (AAX09096.1)
construído pelo servidor SOSUI. Destacado em roxo a localização da seqüência de 10 
aminoácidos (tirosinaY 34 a alanina A 43) correspondente ao peptídeo sintético. No detalhe a 
seqüência do peptídeo sintético. Dentro dos círculos: L: substituição do aminoácido 22 
Fenilalanina por Leucina exclusiva de Bos taurus indicus. R: substituição do aminoácido 150 
Glutamina por Arginina; e S: substituição do aminoácido 328 de Glicina por Serina aminoácidos 
ocorridas em Bos taurus taurus e Bos taurus indicus.
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Anexo 8.6. Alinhamento das seqüências de aminoácidos da proteína Duffy de Bos taurus taurus
e Bos taurus Indicus..A. Alinhamento das sequências de aminoácido da proteína Duffy de Bos taurus 
taurus (acesso GenBank: AAG31021.1) e B.taurus indicus (Genbank: AAP31577.1) destacando as 
mutações ocasionadas pelo SNP 647 T>G =  Aminoácido 22 F>L e pelo SNP 1030-1031 (inversão) 
GA>AG= aminoácido 152 R>Q. B. Alinhamento das sequências da proteína Duffy de Bos taurus taurus
(acesso GenBank: AAX09096.1 ) e B.taurus indicus (Genbank: AAP31577.1) destacando as mutações 
ocasionadas pelo  SNP 647 T>G =  Aminoácido 22 F>L   e pelo SNP 1343 A>G = aminoácido 328 G>S.

A

B
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