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1 INTRODUÇÃO 

As citocinas são polipeptídeos ou glicoproteínas extracelulares, 
hidrossolúveis, variando entre 8 a 30 kDa, podem apresentar Diferentes tipos de 
células podem secretar a mesma citocina, e uma única citocina pode agir em células 
diferentes assim como regular a produção e a atividade de outras citocinas, que 
podem aumentar (pró-inflamatória) ou atenuar (anti-inflamatória) a resposta 
inflamatória (OLIVEIRA et al., 2011).  

A IL-17A é produzida pelos linfócitos Th17 juntamente com outras citocinas 
efetoras, e também é expressa por células do sistema imune inato, incluindo os 
mastócitos, neutrófilos e células dendríticas (TORRES et al., 2014). Apesar da 
implicação da família da IL-17 em doenças inflamatórias, a sua principal função é a 
defesa contra agentes patogênicos (OLIVEIRA et al., 2011). 

O objetivo do trabalho foi a clonagem, em Escherichia coli, da interleucina 17 
de bovinos. 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 A produção da proteína recombinante IL-17 servirá para futuros estudos da 
imunogenicidade desta e também poderá ser testada como adjuvantes para vacinas. 
 
3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi construído in sílico oligonucleotídeos específicos segundo a sequência 
depositada no GeneBank (AF412040), com o auxílio do programa Vector NTI v.10 
(Invitrogen). A partir do cultivo de esplenócitos de bovinos de 24 horas foi realizada a 
extração de RNA com trizol (Invitrogen). O cDNA foi sintetizado utilizando (Applied 
Biosystems).As reações da PCR foram realizadas com diferentes concentrações de 
cDNA (0,5µg e 1µg) e diferentes temperaturas de anelamento (51 °C, 56 °C e 62 
°C).  

O produto da PCR e o vetor pAE, foram suetidos a duas restrições por 18 
horas a 37 °C com as enzimas EcoRI e XhoI (BioLabs). Após foi realizado a 
purificação do inserto e do vetor digerido com o kit Wizard SV Gel and PCR Clean-
Up System (Promega), e ambos ligados com a enzima T4 DNA Ligase (Invitrogen). 
O produto da ligação foi utilizado na transformação por choque térmico da cepa E. 
coli TOP10F e a seleção dos clones recombinantes por MicroPrep (SAMBROCK e 
RUSSEL, 2001). Os clones foram confirmados pela técnica da PCR e, 
posteriormente, o produto da PCR foi digerido com a enzima KpnI (Figura 2) e 
encaminhado para sequenciamento na empresa ACTGene Análises Moleculares 
Ltda. 
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4 RESULTADOS e DISCUSSÃO  

O resultado obtido na PCR foi verificado em gel de agarose, mostrando a 
amplificação de um fragmento de aproximadamente 500pb, a partir do cDNA 
sintetizado. Na concentração de 0,5µg do cDNA não ocorreu nenhuma amplificação 
nas diferentes temperaturas utilizadas. Entretanto, quando utilizado 1µg de cDNA 
por reação houve amplificação do fragmento no tamanho esperado, e esta reação se 
tornou mais específica com o aumento da temperatura (Figura 1).  

A restrição do produto da PCR com a enzima KpnI apresentou duas bandas 
com os tamanhos esperados de 257pb e 219pb, confirmando a identidade do 
fragmento amplificado (Figura 2).  

 

Figura 1 – Gel de agarose 1% PCR das diferentes concentrações de cDNA e 
temperaturas de anelamento. 1) Marcador Ladder 100pb 2) 0,5µg cDNA a 51 °C 3) 0,5µg 
cDNA a 56 °C 4) 0,5µg cDNA a 62 °C 5) 1µg cDNA a 51 °C 6) 1µg cDNA a 56 °C 7) 1µg 

cDNA a 62 °C 

 
Fonte: O Autor 

 
Figura 2 – Gel de agarose 2% da análise da digestão do produto de PCR com a 

enzima KpnI.M) Marcador Ladder 1kb (Sigma); 1) O produto de PCR digerido com o 
tamanho de 257pb indicado pela primeira seta vermelha e com 219pb indicado pela 

segunda seta vermelha; 2) Produto de PCR não digerido indicado pela seta azul; 3) Sete 
verde indica vetor pAE da biblioteca de vetores do Centro de Biotecnologia; 4) Seta amarela 

indica o vetor pAE com o inserto da rIL-17 

 
Fonte: O Autor 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do presente trabalho, conclui-se que através das metodologias 
utilizadas foi possível clonar a interleucina 17 em E. coli BL21 StarTM (DE3). 
Posteriores estudos de expressão serão realizados em diferentes cepas de E. coli.  
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