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Inteins são elementos genéticos invasivos que são transcritos e traduzidos com o 
gene hospedeiro, para então catalisarem seu splicing proteico e reestabelecerem 
a conformação funcional da proteína hospedeira. Estão ausentes em mamíferos. 
Localizado em um gene housekeeping, o PRP8, componente do spliceossomo, 
essencial para a excisão de introns nos mRNAs, o intein Prp8 de C. neoformans 
(CnePrp8), é considerado um potencial alvo terapêutico, pois tendo seu splicing 
inibido, a proteína Prp8 não seria funcional, como o visto insilico, o que mataria as 
leveduras. Neste trabalho, duas construções foram sintetizadas com o intein 
CnePRP8, flanqueado por resíduos originais da proteína Prp8, em diferentes 
posições do gene URA3, usando S. cerevisiae como modelo experimental. Em 
uma das construções, a ocorrência do splicing do elemento e a manutenção da 
função de Ura3 foram preservados e resíduos restantes não atrapalharam sua 
função. Isto foi visto pelo cultivo das leveduras transformantes em meio SC sem 
histidina e sem uracila (meio 1) e este mesmo meio acrescido de 5-FoA 
(antimetabólito) e pequena quantidade de uracila (meio 2). Na construção com o 
splicing operante, observou-se crescimento no meio 1 e não no 2 e o contrário foi 
visto nas construções onde o splicing não ocorria, ou nos casos em que os 
resíduos de Prp8 remanescentes em Ura3, após o splicing do intein, 
inviabilizaram sua função. Para se descartar a possibilidade de splicing à nível de 
mRNA e aferir a presença do intein no gene URA3, realizou-se RT-PCR, 
evidenciando bandas correspondentes ao intein no cDNA. O western blot e 
coloração do gel de SDS-PAGE com Invision, para a visualização de Ura3 está 
sendo padronizado. Os resultados são promissores e indicam que este sistema 
heterólogo poderá ser usado para o screening de inibidores do splicing do 
CnePrp8, bem como de outros inteins Prp8, tendo em vista que este elemento 
ocorre nas principais espécies de fungos patogênicos das ordens Tremellales e 
Onygenales. 
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