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PRODUÇÃO RECOMBINANTE DE FORMA ATIVA DE PROTEÍNA DO PLASMA SEMINAL BOVINO RELACIONADA À CONGELABILIDADE DO 
SÊMEN 
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O uso da tecnologia de DNA recombinante abre portas para um estudo detalhado da estrutura e função de proteínas, e a produção de 
proteínas recombinantes em sistema procarioto apresenta várias vantagens. O presente trabalho propõe a expressão heteróloga da 
proteína aSFP, proteína ácida do fluido seminal bovino de 14 kDa, relacionada à congelabilidade do sêmen. Foram construídas bibliotecas 
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de cDNA de vesícula seminal, próstata e glândula bulbouretral. Oligonucleotideos iniciadores foram sintetizados baseados nas seqüências 
disponíveis no GenBank (aSFP: número de acesso NM_174616). Os amplicons resultante das reações de PCR foram clonados em 
pET23a(+). O plasmidio  pET-aSFP  foi transformado  em  linhagens eletrocompetentes de E. coli BL21, BL21 (DE3), BL21 Star, BL21 
Codon Plus e BL21 pLysS. Para expressão da proteína recombinante foram testadas diferentes concentrações de indutor de expressão 
IPTG, e diferentes tempos e temperaturas de indução. A expressão recombinante foi avaliada por SDS-PAGE, usando como controle 
cultivo não induzido. Das cinco linhagens transformadas com pET-aSFP, somente E. coli BL21 pLysS induzida com 0,5 mM de IPTG por 3 
horas a 37°C apresentou uma banda de aproximadamente 15 kDa, compatível com o tamanho esperado de aSFPr-6xHis. Por 
cromatografia de afinidade com metal imobilizado em condições desnaturantes foi possível um rendimento de purificação de 2,5mg/mL 
de aSFPr-6xHis por 10 mL de cultura bacteriana. Estudos funcionais por western blotting e imunofluorescencia demonstraram a ligação 
da proteína aSFPr-6xHis em espermatozóides bovinos, comprovando sua funcionalidade. A produção recombinante de proteínas do 
plasma seminal é uma importante ferramenta para o estudo de suas funções e efeitos no sêmen congelado.  
  

 

  




