
MARIA CAROLINA GUIDO 

 

 

 

 

 

   

Detecção de DNA de Brucella abortus pela PCR em leite 
bubalino experimentalmente contaminado pela amostra 1119-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

São Paulo 

2003 

 

 

 

 





























 14

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

 

No período de 1970 a 1998, a população mundial de búfalos (Bubalus bubalis) cresceu 
51,4%, totalizando um efetivo estimado em 162 milhões de cabeças no ano de 1998 (Quadro 1). 
Curiosamente, a produção de leite bubalino, no mesmo período, cresceu 185%, demonstrando que 
a exploração leiteira dos bubalinos tem se aperfeiçoado e crescido no mundo todo (Quadro 1). 
Ainda nesse mesmo período, a população de bubalinos no Brasil cresceu mais de 13 vezes (Quadro 
2), mostrando forte expansão da atividade no nosso país.  
                                                         
 
 

 

Espécie Variável 1970 1980 1990 1998 
Crescimento 
no período 

(%) 

Bovina milhões de animais 1.081 1.216 1.296 1.318 21,92 
  bilhões de litros de leite 359 422 484 470 30,92 

Ovina milhões de animais 1.061 1.096 1.204 1.064 0,28 
  bilhões de litros de leite 5 7 8 8 60,00 

Caprina milhões de animais 376 462 580 670 78,19 
  bilhões de litros de leite 7 8 9 11 69,23 

Bubalina milhões de animais 107 122 148 162 51,40 
  bilhões de litros de leite 20 27 41 57 185,00 
      

Quadro 1  Evolução do efetivo animal e da produção de leite no mundo. 
             Fonte: FAO, 1999 
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  1970 1980 1990 1998 Crescimento no período 
(%) 

Índia 
56.118 66.070 80.750 91.738 63,47 

Paquistão 9.345 11.547 17.373 21.213 127,00 

China 15.712 18.440 21.421 20.817 32,49 

Egito 2.009 2.346 2.897 3.150 56,79 

Itália 49 89 112 162 230,61 

Brasil 118 495 1.397 1.700 1.340,68 
     

Quadro 2  Evolução do efetivo bubalino (milhares de cabeças) em alguns países   
Fonte: FAO, 1999 

 
Dentro do bom negócio que se tornou a exploração leiteira de bubalinos, o queijo 

mozzarella é o seu produto com maior valor agregado (TONHATI, 1999). Sabe-se que o leite de 

búfala apresenta uma composição química mais rica do que o de vaca, o que permite maior 

rendimento na fabricação de produtos lácteos, além de conferir-lhes uma excepcional qualidade 

(TONHATI et al., 1996). 

A mozzarella pode ser produzida tanto com o leite cru, como com o leite pasteurizado, 

sendo que na pasteurização são eliminadas bactérias desejáveis para obtenção de um produto com 

sabor e características peculiares. Com a destruição dessas bactérias, se faz necessária adição de 

culturas de bactérias, denominadas starters, para repor a microbiota. Todavia, o produto final 

obtido com leite pasteurizado apresenta alterações organolépticas, pois essas culturas starters não 

conseguem recompor idealmente a microbiota fermentadora do leite (COPOLLA et al., 1988). 

Além das dificuldades de recomposição da microbiota, Thanker et al. (1991) concluíram 

que o tratamento térmico do leite determina alterações estruturais da matriz protéica do queijo. 
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Citro (1992), refere que as proteínas séricas que se precipitam pelo calor ligam-se à caseína 

durante a coagulação e comprometem a filabilidade e higrocospicidade, alterando o produto que é 

rejeitado pelos consumidores de mercados mais exigentes. 

Assim sendo, para produzir a mozzarella de alta qualidade físico-organoléptica, o leite não 

deve ser previamente pasteurizado, ou seja, não deve ser submetido ao procedimento físico que 

elimina os riscos sanitários pré-existentes na matéria prima, dentre os quais destacam-se a 

tuberculose e a brucelose. 

Portanto, para que a mozzarella fabricada com leite in natura possa ser oferecida ao 

consumidor sem o risco de exposição à essas duas doenças, esse mesmo leite deve advir de 

rebanhos livres dessas doenças. 

Visando a solução desses problemas sanitários, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, em janeiro de 2001, instituiu o Programa Nacional de Controle e Erradicação da 

Brucelose e Tuberculose (PNCEBT), cujo objetivo principal é abaixar a prevalência e incidência 

dessas doenças, trazendo como benefícios o desenvolvimento das cadeias produtivas de carne e 

leite, a organização dos serviços veterinários de defesa sanitária animal e a melhoria da qualidade 

sanitária dos produtos de origem animal oferecidos ao consumidor (BRASIL, 2001). Esse 

programa é voltado para as populações bovina e bubalina e tem como estratégia principal a 

certificação de propriedades livres através de testes diagnósticos indiretos sucessivos e sacrifício 

dos animais reatores.  

Tradicionalmente, nesse programa, os testes indiretos são utilizados no diagnóstico massal 

e os testes diretos de forma estratégica, confirmando focos de doença e esclarecendo situações não 

triviais, para as quais os testes indiretos são insuficientes. 

Relativamente à brucelose, os métodos diretos aplicados ao leite dão bons resultados e são 

uma boa alternativa para a detecção do agente no animal vivo. 
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Classicamente, a detecção da Brucella abortus, agente da brucelose bubalina, é feita através 

do isolamento e identificação da bactéria, envolvendo o cultivo em meios especiais sob condição 

de microaerofilia por até 21 dias e realização de provas bioquímicas e observação do 

comportamento frente a fagos específicos (MURRAY et al., 1999). 

Recentemente, a técnica de reação em cadeia pela polimerase (PCR) vem se difundindo 

cada vez mais como procedimento rotineiro de diagnóstico direto para várias doenças devido à 

facilidade de execução e rapidez. Trata-se de um método de amplificação enzimática de pequenas 

quantidades de DNA ou RNA (SAIKI et al., 1985), aplicável às mais variadas amostras clínicas 

(ERLICH et al., 1991; GINGERAS et al., 1990; PERSING, 1991). 

A reação depende basicamente da construção de oligonucleotídeos iniciadores, também 

denominados primers, complementares às extremidades que delimitam a região alvo. Ciclos 

repetidos de trocas de temperatura possibilitam a desnaturação, o pareamento e extensão dos 

primers, resultando na multiplicação exponencial do fragmento genético em estudo, pois cada fita 

de DNA formada serve como molde para o próximo ciclo de replicação. Em poucas horas, depois 

de algumas dezenas de ciclos, haverá milhões de cópias do fragmento de ácido nucleico alvo (XU 

e  LARZUL, 1991). 

Nos últimos anos vários métodos de PCR têm sido descritos para amplificar seqüências de 

DNA de Brucella spp. Essa técnica tem sido utilizada em tecidos de fetos abortados (CORTEZ et 

al., 2001; FEKETE, 1992) e em sangue (GUARINO et al., 2000; LEAL-KLEVEZAS et al., 1995). 

A detecção de Brucella spp. em leite de bovinos pela PCR é um assunto relativamente bem 

estudado e já existem vários protocolos descritos para a utilização em laboratórios de rotina (DE 

GRACIA, 1997; LEAL-KLEVEZAS et al., 1995; ROMERO et al., 1995; ROMERO e LOPEZ-

GOÑI, 1999). Porém, a simples aplicação desses protocolos desenvolvidos para o leite bovino, em 

leite de bubalino, desconsiderando uma possível interferência da diferença de composições 

químicas entre os leites dessas duas espécies (Tabela 1 e Quadro 3), tem estimulado pesquisadores 
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a estudar protocolos específicos de PCR para a detecção de Brucella spp. em leite de bubalinos. 

Nessa linha têm trabalhado Serpe et al. (1998,1999) que, com a intenção de desenvolver um teste 

rápido para revelar a presença de brucelas em leite e derivados, conseguiram desenvolver um 

protocolo capaz de detectar 104 UFC/ml em leite de búfala experimentalmente contaminado. Esses 

autores trabalharam com métodos muito simples de obtenção do DNA, ou seja, a sonicação, 

seguida da fervura e congelamento. Esse protocolo, assim como a tentativa de isolamento pelos 

métodos clássicos, foram aplicados em 18 amostras de leite de búfalas, cujos resultados 

mostraram-se todos negativos (FENIZIA et al., 2001). 

De acordo com Citro (1992), o leite de búfala possui maior concentração de íons Mg+2 

(18,50 mg/100ml) do que o leite de bovino (11,50 mg/100ml), podendo representar um fator a ser 

considerado para realização da PCR em leite de búfala, visto que Gelfand e White (1990) e Shibata 

(1994) referem uma possível interferência do Mg+2 na atividade da Taq DNA Polimerase. 

A PCR é realizada em três etapas: extração do ácido nucléico contido na amostra, sua 

amplificação e a visualização d produto. Os pontos críticos para o sucesso da aplicação da PCR 

são: a escolha correta dos primers a serem empregados e a qualidade da extração do DNA 

(COLLINS et al., 1994). 

  Tabela 1 Composição do leite bubalino e bovino. 
Componentes Leite Bubalino (%) Leite bovino (%) 

Água 82,5 88 
Sólidos totais 18,0 12,7 

Lipídios 6,0-8,0 3,4-3,8 
Proteínas 4,42 2,75 
Lactose 4,9 4,7 
Caseína 3,37 2,11 

NaCl 0,108 0,136 
Ca 0,199 0,117 
P 0,124 0,088 

Relação Ca/P 1,61 1,31 
Adaptado de CHIMENTI, 2001 e GUIMARÃES, 2001 
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Espécie
Elementos 

Bubalina Bovina 

Ca 203,0 102,1 

Mg 18,50 11,50 

Na 50,15 50,0 

K 108,5 148,0 

Fosfato 129,3 95,0 

Citrato 160-200 166 

Cl 65-82 106 

Vit .A (mg/g de gordura) 9,5 9,2 

Tiamina 0,50 0,45 

Riboflavina 1,07 1,47 

Vit. C 2,97 2,56 

 Quadro 3 Concentração de minerais e vitaminas (mg/100ml) no leite 
de bubalinos e bovinos. Adaptado de : CITRO ,1992 

 
A PCR é um teste diagnóstico, e como tal pode ser avaliado através de parâmetros de 

sensibilidade e especificidade, que podem ser analisados sob o contexto analítico e diagnóstico 

(Gardner e Greiner, 2000). 

Do ponto de vista analítico: 

Sensibilidade analítica refere-se à menor quantidade do analito (unidade em análise, que 

pode ser antígeno, anticorpo, substância, DNA, etc.) que o teste é capaz de detectar. Um teste 

apresentará alta sensibilidade analítica, quanto maior for a sua capacidade de detectar pequenas 

quantidades do analito. 

Especificidade analítica refere-se à capacidade do teste em detectar somente o analito e não 

outras substâncias de estrutura semelhante. Um teste apresentará alta especificidade quanto menor 

for a sua capacidade de detectar substâncias de estrutura semelhante ao analito.  
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Do ponto de vista diagnóstico: 

Sensibilidade diagnóstica refere-se à capacidade do teste em classificar como positivo o 

indivíduo que possui o parâmetro em diagnóstico (doença, infecção,etc.). Um teste apresentará alta 

sensibilidade diagnóstica quanto maior for sua capacidade de classificar como positivo um animal 

que possua o parâmetro em diagnóstico. 

Especificidade diagnóstica refere-se à capacidade do teste em classificar como negativo o 

indivíduo que não possua o parâmetro em diagnóstico. Um teste apresentará alta especificidade 

diagnóstica quanto maior for a sua capacidade de classificar como negativo um animal que não 

possua o parâmetro em diagnóstico. 

Embora meçam grandezas diferentes, há uma forte correlação direta entre a sensibilidade 

analítica e a diagnóstica.  

Dada a importância da exploração leiteira da espécie bubalina no nosso país, a presença da 

brucelose nessa população, a recente instituição do PNCEBT, os benefícios que uma técnica rápida 

e eficiente de detecção do agente em leite desses animais trariam ao programa, esse estudo tem 

como objetivo comparar algumas técnicas de extração de DNA em protocolo de PCR para a 

detecção de Brucella abortus em leite bubalino, visando a identificação do protocolo que apresenta 

maior sensibilidade analítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21

 

2  MATERIAL E MÉTODO 

 

 

Estão descritos a seguir a metodologia e o material utilizado para realização do presente 

trabalho. 

 

2.1 AMOSTRAS DE LEITE 

 

Foram colhidas amostras de leite bubalino provenientes de rebanho sorologicamente 

negativo para brucelose há pelo menos três anos. Esse rebanho foi e continua sendo submetido a 

provas sorológicas anuais. 

O leite foi colhido assépticamente, mantido refrigerado e transportado até o Laboratório de 

Biologia Molecular do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da 

Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo. 

Essas amostras foram submetidas ao cultivo microbiológico (GENOVEZ et al., 1993.), 

apresentando-se negativas para a presença de Brucella spp.  

Foram mantidas em microtubos sob a temperatura de –20ºC, em alíquotas de 900 µl até o 

momento da contaminação experimental para extração do DNA de Brucella abortus. 
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2.3 EXTRAÇÃO DE DNA DE B.abortus A PARTIR DE AMOSTRA DE LEITE 

EXPERIMENTALMENTE CONTAMINADA 

Foram realizados alguns protocolos diferentes de extração de DNA de Brucella abortus a 

partir do leite. Os protocolos foram repetidos por três vezes. 

 
2.3.1 Protocolos de Extração de DNA com a Utilização do Isotiocianato de Guanidina 

 
 Os protocolos abaixo descritos são variações utilizando a extração de DNA com a 

utilização de Isotiociananto de Guanidina. 

 
2.3.1.1 PROTOCOLO A – Extração com isotiocianato de guanidina com precipitação imediata 

em álcool. 
 

O protocolo foi adaptado de CHOMKZYNSKI (1993). 

Em um microtubo de 1500 µl: 

 Colocar 200 µl de cada amostra de leite previamente contaminado (item 2.2) 

 Acrescentar 20 µl de Tween 20 (adaptado de SERPE et al, 1999).  

 Homogeneizar por 10 segundos em agitador orbital (Vórtex). 

 Centrifugar a 12.000 X g /10 min. à temperatura de 20oC. 

 Descartar o sobrenadante por inversão. 

 Suspender o sedimento em 200 µl de Tris HCl (150 mM – pH 8,0). 

 Homogeneizar por 10 segundos em agitador orbital (Vórtex). 

 Acrescentar 600 µl de isotiocianato de guanidina (5mol/l). 

 Homogeneizar por 10 segundos em agitador orbital (Vórtex). 

 Acrescentar 100 µl de clorofórmio gelado. 

 Homogeneizar por 10 segundos em agitador orbital (Vórtex). 

 Centrifugar a 12.000 X g / 5 min à temperatura de 4oC. 
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 Retirar 500 µl de sobrenadante (tomando o cuidado para não aspirar a interface 

orgânica) e transferir para outro microtubo de 1500 µl. 

 Realizar precipitação acrescentando 750 µl de propanol gelado, homogeneizar por 

inversão. 

  Realizar centrifugação a 12.000 X g /20 min. 

 Desprezar o sobrenadante por inversão. 

 Acrescentar 500 µl de etanol a 70%. 

 Homogeneizar em agitador orbital (Vórtex) por 10 segundos. 

 Centrifugar a 12.000 X g / 15 min. 

 Desprezar o sobrenadante por inversão. 

 Secar o sedimento. 

 Suspender o sedimento com 30 µl de TE (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0). 

 Colocar em banho Maria a 56oC por 15 minutos. 

 Estocar a - 20oC até o momento da amplificação (item 2.4.2). 

 
2.3.1.2 PROTOCOLO A1 - Extração com isotiocianato de guanidina com precipitação 

imediata em álcool - sem a utilização de Tween 20. 
 

O protocolo A1 diferiu do protocolo A apenas por não acrescentar o Tween 20, ao 

leite contaminado, antes da centrifugação da amostra.  

Em um microtubo de 1500 µl: 

 Colocar 200 µl de cada amostra de leite previamente contaminado (item 2.2). 

 Homogeneizar por 10 segundos em agitador orbital (Vórtex). 

 Centrifugar a 12.000 X g /10 min. à temperatura de 20oC. 

 Descartar o sobrenadante por inversão. 

 Seguir o protocolo A a partir do item 10.  
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2.3.1.3 PROTOCOLO A2 - Extração com isotiocianato de guanidina com precipitação 

imediata em álcool sem centrifugação. 
 
 
O protocolo A2 diferiu do protocolo A apenas por não realizar centrifugação inicial das 

amostras. 

 

 Em um microtubo de 1500 µl: 

 Colocar 200 µl de cada amostra de leite previamente contaminado (item 2.2). 

 Acrescentar 20 µl de Tween 20 (adaptado de SERPE et al, 1999).  

 Homogeneizar por 10 segundos em agitador orbital (Vórtex). 

 Acrescentar 600 µl de isotiocianato de guanidina (5mol/l). 

 Homogeneizar por 10 segundos em agitador orbital (Vórtex). 

 Seguir o protocolo A a partir do item 10. 

 
2.3.1.4 PROTOCOLO A 3 - Extração com isotiocianato de guanidina com precipitação 

imediata em álcool, sem adição de tween 20, nem a centrifugação da inicial da 
amostra. 

  

O protocolo A3 diferiu do protocolo A por não realizar nem a adição de Tween 20, 

nem a centrifugação inicial da amostra. 

Em um microtubo de 1500 µl: 

 Colocar 200 µl de cada amostra de leite previamente contaminado (item 2.2). 

 Acrescentar 600 µl de isotiocianato de guanidina (5mol/l). 

 Homogeneizar por 10 segundos em agitador orbital (Vórtex). 

 Seguir o protocolo A a partir do item 10. 
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2.3.1.5 PROTOCOLO A 4 - Extração com isotiocianato de guanidina com precipitação 

imediata em álcool, com utilização do sobrenadante. 
 

Em um microtubo de 1500 µl: 

 Colocar 200 µl de cada amostra de leite previamente contaminado (item 2.2). 

 Centrifugar a 2.000 x g / 10 min. 

 Transferir o sobrenadante para novo microtubo. 

 Acrescentar 600 µl de isotiocianato de guanidina.(5mol/l).  

 Seguir o protocolo A a partir do item 10. 

 

 
2.3.1.6 PROTOCOLO B – Extração com isotiocianato de guanidina com precipitação 

em álcool por 18 horas. 
 

 O protocolo de extração foi semelhante ao Protocolo A (item 2.3.1.1) diferindo 

apenas no tempo de precipitação em álcool, sendo realizada por 18 horas a – 20ºC, ao 

invés de ser imediata. 

 

2.3.2  Protocolo de extração de DNA através de fervura 

 

 A seguir são descritos os protocolos utilizando a fervura para extração do DNA. 

 

2.3.2.1 PROTOCOLO C – Extração através de fervura 

 

 O protocolo foi adaptado de CORTEZ, 1999. 

Em um microtubo de 1500 µl:  

 Colocar 200 µl de cada amostra de leite previamente contaminado (item 2.2) 
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 Acrescentar 20 µl de Tween 20 (adaptado de Serpe et al, 1999).  

 Homogeneizar por 10 segundos em agitador orbital (Vórtex). 

 Centrifugar a 12.000 X g /10 min. à temperatura de 20oC. 

 Descartar o sobrenadante por inversão. 

 Suspender o sedimento em 400 µl de Tris HCl (150 mM – pH 8,0). 

 Colocar em Banho-Maria a 100oC ± 2ºC por 15 minutos. 

 Acrescentar 350 µl de fenol tamponado pH 8,0. 

 Homogeneizar por 10 segundos em agitador orbital (Vórtex). 

 Centrifugar a 13.000 X g / 5 min. 

 Transferir 300 µl de sobrenadante para um novo microtubo de 1500 µl. 

 Acrescentar 150µl de fenol-clorofórmio-álcool-isoamílico (25: 24:1). 

 Homogeneizar por 10 segundos em agitador orbital (Vórtex). 

 Centrifugar a 13.000 X g /5 min. 

 Transferir 200 µl de sobrenadante para novo microtubo. 

 Acrescentar 35,3 µl de acetato de sódio (2M). 

 Acrescentar 500 µl de etanol absoluto gelado.  

 Homogeneizar por inversão. 

 Precipitar por 18 horas - 20oC. 

 Centrifugar a 12.000 X g /20 min. 

 Desprezar o sobrenadante por inversão. 

 Secar o sedimento. 

 Suspender o sedimento com 30 µl de TE (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0). 

 Colocar em banho Maria a 56oC por 15 minutos. 

 Estocar a -20oC até o momento da amplificação (item 2.4.2). 
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2.3.2.2  PROTOCOLO C1 - Extração através de fervura, sem tween 20. 

 

O protocolo C1 diferiu do protocolo C apenas por não acrescentar o Tween 20, ao leite 

contaminado, antes da centrifugação da amostra. 

 Em um microtubo de 1500 µl:  

 Adicionar 200 µl de cada amostra de leite previamente contaminado (item 2.2). 

 Centrifugar a 12.000 X g /10 min. à temperatura de 20oC. 

 Descartar o sobrenadante por inversão. 

 Seguir o protocolo C a partir do item 6. 

 

2.3.2.2 PROTOCOLO C2 - Extração através de fervura, utilizando colchão de sacarose. 

 

 Em um microtubo de 1500 µl: 

 Colocar 50 µl de solução de sacarose a 40%. 

 Acrescentar 200 µl de cada amostra de leite previamente contaminado (item 2.2). 

 Centrifugar a 12.000 x g /10 min a 20ºC. 

 Descartar o sobrenadante.  

 Seguir conforme o protocolo C a partir do item 6. 

 

 

 2.3.3 Protocolos de extração de DNA por proteinase K 

 

 A seguir são descritos os protocolos utilizando a proteinase K para extração de 

DNA da amostra. 
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2.3.3.1 PROTOCOLO D - Extração por proteinase  K 

 

O protocolo foi adaptado de DE GRACIA (1997). 

Em um microtubo de 1500 µl: 

 Colocar 200 µl de cada amostra de leite previamente contaminado (item 2.2). 

 Acrescentar 20 µl de Tween 20 (adaptado de Serpe et al, 1999).  

 Homogeneizar por 10 segundos em agitador orbital (Vórtex). 

 Centrifugar a 12.000 X g /10 min. à temperatura de 20oC. 

 Descartar o sobrenadante por inversão. 

 Suspender o sedimento em 300 µl de tampão de lise [60 µl de tampão de extração 

(100mM Tris-HCl, pH 8,0; 100 mM EDTA; 250 mM NaCl), 30µl de SDS a 10%, 

15µl  de pK 20mg/ml, 195 µl  de água ultra pura autoclavada]. 

 Incubar a 37oC por uma hora – homogeneizando a cada 15 min. 

 Adicionar 250 µl de fenol tamponado. 

 Centrifugar a 12.000 X g /5 min. 

 Transferir 200 µl de sobrenadante a um novo microtubo de 1500 µl. 

 Adicionar 100 µl de fenol-clorofórmio-álcool-isoamílico (25: 24:1). 

 Centrifugar a 12.000 x g /5 min. 

 Transferir 150 µl do sobrenadante a um novo microtubo. 

 Adicionar 26,5 µl de acetato de sódio (2M). 

 Adicionar 400 µl de etanol absoluto. 

 Precipitar por 18 horas a –20ºC. 

 Centrifugar 12.000 x g / 20min. 

 Descartar o sobrenadante por inversão. 

 Secar o sedimento. 
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 Suspender o sedimento com 30 µl de TE (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0). 

 Incubar a 56º C por 15 min. 

 Estocar a –20ºC até o momento da amplificação. 

 

2.3.3.2 PROTOCOLO E – Extração por proteinase K utilizando centrifugação em 
colchão de sacarose a 40%. 

 

 O protocolo foi adaptado de DE GRACIA (1997) 

Em um microtubo de 1500 µl:  

 Colocar 200 µl de cada amostra de leite previamente contaminado (item 2.2). 

 Centrifugar a 2.000 X g / 5 min. 

 Transferir o sobrenadante para um novo microtubo de 1500 µl que está com 50 

µl de sacarose a 40%. 

 Centrifugar a 12.000 X g / 10 min. 

 Descartar o sobrenadante por inversão. 

 Suspender o sedimento em 300 µl de tampão de lise [60 µl de tampão de 

extração (100mM Tris-HCl, pH 8,0 ; 100 mM EDTA; 250 mM NaCl), 30µl de 

SDS a 10%, 15µl  de pK 20mg/ml, 195 µl  de água ultra pura autoclavada]. 

 Incubar a 37oC por uma hora – homogeneizando a cada 15 min. 

 Adicionar 250 µl de fenol tamponado. 

 Centrifugar a 12.000 X g /5 min. 

 Transferir 200 µl de sobrenadante a um novo microtubo de 1500 µl.  

 Adicionar 100 µl de fenol - clorofórmio-álcool-isoamílico (25: 24:1). 

 Centrifugar a 12.000 x g /5 min. 

 Transferir 150 µl de sobrenadante a um novo microtubo. 

 Adicionar 26,5 µl de acetato de sódio (2M). 
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 Adicionar 400 µl de etanol absoluto. 

 Precipitar por 18 horas a –20ºC. 

 Centrifugar 12.000 x g / 20min. 

 Descartar o sobrenadante por inversão. 

 Secar o sedimento. 

 Suspender o sedimento com 30 µl de TE (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 

8,0). 

 Incubar a 56º C por 15 min. 

 Estocar a –20ºC até o momento da amplificação. 

 

2.4. AMPLIFICAÇÃO DO DNA DE Brucella abortus. 

 A seguir são descritas as etapas de amplificação do DNA de Brucella abortus  

 

2.4.1 Oligonucleotídeos iniciadores (primers) 

 

Utilizou-se um par de primers gênero específico, B4 e B5 descrito por Baily et al. 

(1992). Estes oligonucleotídeos delimitam um segmento de 223 pares de bases de um gene 

que codifica uma proteína de membrana (BCSP-31) de 31 kDa presente no gênero 

Brucella (MAYFIELD et al. 1988). 

 

PRIMERS SEQUÊNCIA 

B4 5’TGGCTCGGTTGCCAATATCAA3’ 

B5 5’CGCGCTTGCCTTTCAGGTCTG3’ 

Quadro 4  Seqüências dos primers (BAILY et al., 1992) utilizados na reação em cadeia 
pela polimerase (PCR) para detecção de DNA de Brucella abortus em leite de 
búfala. São Paulo, 2003. 
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2.4.2 Protocolo de Amplificação 
 

 

Para a amplificação do DNA de Brucella abortus em um volume final de 50 µl, foi 

realizado o seguinte protocolo: 

 Adicionar 26,2 µl de água ultra pura (tipo Milli Q). 

 Adicionar 8 µl da mistura de dNTPs (200 µM de cada nucleotídeo [dCTP, dATP, 

dGTP, dTTP] ). 

 Adicionar 5 µl de Tampão de reação 10x (500 mM KCl, 15 mM MgCl2; 100 mM 

Tris-HCl, pH 9,0). 

 Adicionar 2 µl de cada  primer (B4 e B5, 10 pmoles/µl) 

 Adicionar 1,5 µl de MgCl2 (50 mM) 

 Adicionar 0,3 µl de Taq DNA polimerase (Invitrogen®) (5 unidades/µl)   

 Adicionar 5 µl do DNA extraído. 

Em um termociclador PTC-200 MJ Research® foi realizada uma desnaturação 

inicial a 94ºC por 5 minutos e 40 ciclos de 94ºC por 60 segundos, 60ºC por 60 

segundos e 72ºC por 60 segundos, seguidos de uma extensão final a 72ºC/10min 

(BAILY et al.,1992). 

Com o intuito de melhorar a sensibilidade analítica do protocolo que utilizou a fervura 

como método de extração, foi testado o tampão sulfato como tampão de reação.  

 

2.4.2.1 PROTOCOLO Ca – Utilização de tampão sulfato na amplificação do DNA 
extraído pelo protocolo C. 

 

 Realizou-se a extração de acordo com o protocolo C. 
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Na amplificação, ao invés de se utilizar tampão convencional de reação 10x (500 

mM KCl, 15 mM MgCl2; 100 mM Tris-HCl, pH 9,0), utilizou- se  tampão sulfato de 

amônio 10x [750mM Tris-HCl (pH 8,8  a temperatura 25ºC), 200 mM (NH4)2 SO4, 0,1% 

Tween 20]  (Fermentas ). 

 
2.5 ANÁLISE DO PRODUTO AMPLIFICADO 

 

 A visualização do produto amplificado foi realizada através de eletroforese em gel 

de agarose a 2,0% (p/v), utilizando-se tampão de corrida TBE 0,5X (0,04 M Tris- borato e 

0,001 M EDTA, pH 8,0), segundo Sambrook et al. (1989), como segue: 

 Adicionar a cada uma das cavidades do gel, 10 µl de uma mistura contendo tampão 

de amostra (azul de bromofenol 0,25%, glicerol 40% [p/v]) mais o produto 

amplificado numa proporção de 1:5. 

 Adicionar a uma das cavidades 5 µl de padrão contendo fragmentos de DNA de 

100 a 1500 pb, com incrementos de 100 pb. 

 Submeter a uma voltagem constante de 6-7 V por centímetro quadrado de gel, em 

cuba horizontal, contendo tampão de corrida TBE 0,5X. 

A revelação das bandas foi realizada através da imersão do gel em uma solução de 

brometo de etídio a 5 µg/ml durante 10 minutos e posterior observação em transluminador 

ultravioleta. 

O gel foi fotografado através de câmera KodaK Digital Science (DC40). 
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3   RESULTADOS  

 

 No quadro abaixo foram descritos os resultados da sensibilidade analítica dos 

diferentes protocolos utilizados. 

PROTOCOLO DESCRIÇÃO SENSIBILIDADE 
ANALÍTICA 

FIGUR
A 

A EXTRAÇÃO COM ISOTIOCIANATO DE 
GUANIDINA COM PRECIPITAÇÃO IMEDIATA 
EM ÁLCOOL 
 

102 UFC/ml 1 

A1 EXTRAÇÃO COM ISOTIOCIANATO DE 
GUANIDINA COM PRECIPITAÇÃO IMEDIATA 
EM ÁLCOOL - sem a utilização de Tween. 
 

101 UFC/ml 2 

A2 EXTRAÇÃO COM ISOTIOCIANATO DE 
GUANIDINA COM PRECIPITAÇÃO IMEDIATA 
EM ÁLCOOL - sem centrifugação 
 

101 UFC/ml 3 

A3 EXTRAÇÃO COM ISOTIOCIANATO DE 
GUANIDINA COM PRECIPITAÇÃO IMEDIATA 
EM ÁLCOOL - sem a utilização de Tween 20 , nem a 
centrifugação inicial 
 

101 UFC/ml 4 

A4 EXTRAÇÃO COM ISOTIOCIANATO DE 
GUANIDINA COM PRECIPITAÇÃO IMEDIATA 
EM ÁLCOOL - com utilização do sobrenadante. 
 

102 UFC/ml 5 

B EXTRAÇÃO COM ISOTIOCIANATO DE 
GUANIDINA COM PRECIPITAÇÃO EM ÁLCOOL 
POR 18 HORAS. 
 

101 UFC/ml 6 

C EXTRAÇÃO ATRAVÉS DE FERVURA 
 

104 UFC/ml 7 

Ca EXTRAÇÃO ATRAVÉS DE FERVURA – 
amplificação com tampão sulfato de amônio 
 

103 UFC/ml 8 

C1 EXTRAÇÃO ATRAVÉS DE FERVURA - sem 
utilização de Tween 
 

104 UFC/ml 9 

C2 EXTRAÇÃO ATRAVÉS DE FERVURA - com 
colchão de sacarose a 40% 
 

103 UFC/ml 10 

D  EXTRAÇÃO POR PROTEINASE  K 
 

102 UFC/ml 11 
 

E EXTRAÇÃO POR PROTEINASE K - utilizando 
centrifugação em COLCHÃO DE SACAROSE a 40%.

102 UFC/ml 12 
 

Quadro 5 – Resultados das sensibilidades analíticas dos diversos protocolos utilizados 
para extração e amplificação de DNA de Brucella abortus em leite de bubalino 
experimentalmente contaminado e figuras correspondentes. 
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Figura 1 – Gel de Eletroforese 
representando a sensibilidade analítica de 
102 UFC/ml para detecção de Brucella
spp. em leite de búfala utilizando-se o 
Protocolo A de extração do DNA (vide 
item 2.3.1.1 ).
Legenda: 100pb- padrão com 100 pares de bases;         
1A= 106 UFC/ml;     2A = 10 5 UFC/ml;   3A = 
104 UFC/ml;  4 A = 10 3 UFC/ml;  5A = 102 

UFC/ml;  6A = 101 UFC/ml;  7A = 10 0 UFC/ml; 
8A = controle negativo da extração ; N = controle 
da amplificação

Figura 2 – Gel de Eletroforese 
representando a sensibilidade analítica  
de 101 UFC/ml para detecção de
Brucella spp. em leite de búfala
utilizando-se o Protocolo A1 de 
extração do DNA sem utilização de
Tween (vide item 2.3.1.2).
Legenda: 100pb- padrão com 100 pares de 
bases;  1A1=106 UFC/ml; 2A1 = 10 5 UFC/ml;  
3A1 = 104 UFC/ml;     4A1 = 10 3 UFC/ml;   
5A1 = 102 UFC/ml; 6A1 = 101 UFC/ml; 7A1 = 
100 UFC/ml; 8A1 = controle negativo da 
extração

Figura 3 – Gel de Eletroforese 
representando a sensibilidade analítica de 
101 UFC/ml para detecção de Brucella
spp. em leite de búfala utilizando-se o 
Protocolo A2 de extração do DNA. (vide 
item 2.3.1.3)
Legenda:  100pb - padrão com 100 pares de 
bases;     1A2=106 UFC/ml;     2A2 = 10 5 

UFC/ml;   3A2 = 104 UFC/ml; 4A2 = 103 

UFC/ml; 5A2 = 102 UFC/ml; 6A2 = 101 UFC/ml; 
7A2 = 10 0 UFC/ml; 8A2 = controle negativo da 
extração

Figura 4 – Gel de Eletroforese 
representando a sensibilidade analítica de 
101 UFC/ml para detecção de Brucella spp. 
em leite de búfala utilizando-se o Protocolo 
A3 de extração do DNA sem lavagem 
inicial da amostra. (vide item  2.3.1.4) 
Legenda: 100pb- padrão com 100 pares de bases;    
1A3  = 106 UFC/ml; 2A3 =  10 5 UFC/ml; 3A3 =  104 

UFC/ml; 4A3 =  10 3 UFC/ml ;  5A3 =  102 UFC/ml; 
6A3 = 101 UFC/ml;  7A3 = 100 UFC/ml ; 8A3= 
controle negativo da extração

101

Figura 1 – Gel de Eletroforese 
representando a sensibilidade analítica de 
102 UFC/ml para detecção de Brucella
spp. em leite de búfala utilizando-se o 
Protocolo A de extração do DNA (vide 
item 2.3.1.1 ).
Legenda: 100pb- padrão com 100 pares de bases;         
1A= 106 UFC/ml;     2A = 10 5 UFC/ml;   3A = 
104 UFC/ml;  4 A = 10 3 UFC/ml;  5A = 102 

UFC/ml;  6A = 101 UFC/ml;  7A = 10 0 UFC/ml; 
8A = controle negativo da extração ; N = controle 
da amplificação

Figura 2 – Gel de Eletroforese 
representando a sensibilidade analítica  
de 101 UFC/ml para detecção de
Brucella spp. em leite de búfala
utilizando-se o Protocolo A1 de 
extração do DNA sem utilização de
Tween (vide item 2.3.1.2).
Legenda: 100pb- padrão com 100 pares de 
bases;  1A1=106 UFC/ml; 2A1 = 10 5 UFC/ml;  
3A1 = 104 UFC/ml;     4A1 = 10 3 UFC/ml;   
5A1 = 102 UFC/ml; 6A1 = 101 UFC/ml; 7A1 = 
100 UFC/ml; 8A1 = controle negativo da 
extração

Figura 3 – Gel de Eletroforese 
representando a sensibilidade analítica de 
101 UFC/ml para detecção de Brucella
spp. em leite de búfala utilizando-se o 
Protocolo A2 de extração do DNA. (vide 
item 2.3.1.3)
Legenda:  100pb - padrão com 100 pares de 
bases;     1A2=106 UFC/ml;     2A2 = 10 5 

UFC/ml;   3A2 = 104 UFC/ml; 4A2 = 103 

UFC/ml; 5A2 = 102 UFC/ml; 6A2 = 101 UFC/ml; 
7A2 = 10 0 UFC/ml; 8A2 = controle negativo da 
extração

Figura 4 – Gel de Eletroforese 
representando a sensibilidade analítica de 
101 UFC/ml para detecção de Brucella spp. 
em leite de búfala utilizando-se o Protocolo 
A3 de extração do DNA sem lavagem 
inicial da amostra. (vide item  2.3.1.4) 
Legenda: 100pb- padrão com 100 pares de bases;    
1A3  = 106 UFC/ml; 2A3 =  10 5 UFC/ml; 3A3 =  104 

UFC/ml; 4A3 =  10 3 UFC/ml ;  5A3 =  102 UFC/ml; 
6A3 = 101 UFC/ml;  7A3 = 100 UFC/ml ; 8A3= 
controle negativo da extração

101
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Figura 5 - Gel de Eletroforese 
representando a sensibilidade analítica 102 

UFC/ml para detecção de Brucella spp. em 
leite de búfala utilizando-se o Protocolo A4
de extração do DNA utilizando
sobrenadante. (vide item 2.3.1.5) 
Legenda: 100pb- padrão com 100 pares de bases;         
1A4  = 106 UFC/ml; 2A4 = 10 5 UFC/ml; 3A4 = 104 

UFC/ml;  4A4 =10 3 UFC/ml ;  5A4 = 102 UFC/ml;  
6A4 = 101 UFC/ml;  7A4 =100 UFC/ml; 8A4 = 
controle negativo da extração.

Figura 6 – Gel de Eletroforese 
representando a sensibilidade analítica de 
101 UFC/ml para detecção de Brucella spp. 
em leite de búfala utilizando-se o Protocolo 
B de extração do DNA (vide item 2.3.1.6). 
Legenda: 100pb- padrão com 100 pares de bases;   
1B=106 UFC/ml;   2 B = 10 5 UFC/ml;   3 B = 104 

UFC/ml; 4 B = 10 3 UFC/ml;          5 B = 102 

UFC/ml;  6 B = 101 UFC/ml;  7 B = 10 0 UFC/ml; 8B 
= controle negativo da extração ; N = controle da 
amplificação

Figura 7 – Gel de Eletroforese 
representando a sensibilidade analítica de 
104 UFC/ml para detecção de Brucella
spp. em leite de búfala utilizando-se o 
Protocolo C de extração do DNA (vide 
item 2.3.2.1).
Legenda: 100pb- padrão com 100 pares de bases;   
1C=106 UFC/ml;     2C = 10 5 UFC/ml;   3C = 104 

UFC/ml;  4C = 10 3 UFC/ml;     5C = 102 UFC/ml;  
6C = 101 UFC/ml;  7C = 10 0 UFC/ml; 8C = 
controle negativo da extração ; N = controle da 
amplificação

Figura 8 -Gel de Eletroforese 
representando a sensibilidade analítica de 
103 UFC/ml para detecção de Brucella
spp. em leite de búfala utilizando-se o 
Protocolo Ca - extração do DNA 
utilizando protocolo C e tampão sulfato 
na amplificação (vide item  2.4.2.1).
Legenda: 100pb- padrão com 100 pares de bases;      
1Ca  = 106 UFC/ml; 2Ca = 105 UFC/ml ; 3Ca = 
104 UFC/ml; 4Ca = 10 3 UFC/ml ;  5Ca = 102 

UFC/ml;  6Ca = 101 UFC/ml;  7Ca =100 UFC/ml

Figura 5 - Gel de Eletroforese 
representando a sensibilidade analítica 102 

UFC/ml para detecção de Brucella spp. em 
leite de búfala utilizando-se o Protocolo A4
de extração do DNA utilizando
sobrenadante. (vide item 2.3.1.5) 
Legenda: 100pb- padrão com 100 pares de bases;         
1A4  = 106 UFC/ml; 2A4 = 10 5 UFC/ml; 3A4 = 104 

UFC/ml;  4A4 =10 3 UFC/ml ;  5A4 = 102 UFC/ml;  
6A4 = 101 UFC/ml;  7A4 =100 UFC/ml; 8A4 = 
controle negativo da extração.

Figura 6 – Gel de Eletroforese 
representando a sensibilidade analítica de 
101 UFC/ml para detecção de Brucella spp. 
em leite de búfala utilizando-se o Protocolo 
B de extração do DNA (vide item 2.3.1.6). 
Legenda: 100pb- padrão com 100 pares de bases;   
1B=106 UFC/ml;   2 B = 10 5 UFC/ml;   3 B = 104 

UFC/ml; 4 B = 10 3 UFC/ml;          5 B = 102 

UFC/ml;  6 B = 101 UFC/ml;  7 B = 10 0 UFC/ml; 8B 
= controle negativo da extração ; N = controle da 
amplificação

Figura 7 – Gel de Eletroforese 
representando a sensibilidade analítica de 
104 UFC/ml para detecção de Brucella
spp. em leite de búfala utilizando-se o 
Protocolo C de extração do DNA (vide 
item 2.3.2.1).
Legenda: 100pb- padrão com 100 pares de bases;   
1C=106 UFC/ml;     2C = 10 5 UFC/ml;   3C = 104 

UFC/ml;  4C = 10 3 UFC/ml;     5C = 102 UFC/ml;  
6C = 101 UFC/ml;  7C = 10 0 UFC/ml; 8C = 
controle negativo da extração ; N = controle da 
amplificação

Figura 8 -Gel de Eletroforese 
representando a sensibilidade analítica de 
103 UFC/ml para detecção de Brucella
spp. em leite de búfala utilizando-se o 
Protocolo Ca - extração do DNA 
utilizando protocolo C e tampão sulfato 
na amplificação (vide item  2.4.2.1).
Legenda: 100pb- padrão com 100 pares de bases;      
1Ca  = 106 UFC/ml; 2Ca = 105 UFC/ml ; 3Ca = 
104 UFC/ml; 4Ca = 10 3 UFC/ml ;  5Ca = 102 

UFC/ml;  6Ca = 101 UFC/ml;  7Ca =100 UFC/ml
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Figura 11 – Gel de Eletroforese 
representando a sensibilidade analítica de 
102 UFC/ml para detecção de Brucella
spp. em leite de búfala utilizando-se o 
Protocolo D de extração do DNA. (vide 
item 2.3.3.1)
Legenda:  100pb - padrão com 100 pares de 
bases; 1D  = 105 UFC/ml;  2D = 10 4 UFC/ml; 3D 
= 103 UFC/ml; 4D = 10 2 UFC/ml;   5 D = 101 

UFC/ml;  6 D = 100 UFC/ml; 7 D = controle 
negativo da extração ; N = controle da 
amplificação

Figura 9 – Gel de Eletroforese 
representando a sensibilidade analítica de 
104 UFC/ml para detecção de Brucella
spp. em leite de búfala utilizando-se o 
Protocolo C1 de extração do DNA sem 
utilização de Tween (vide item  2.3.2.2).
Legenda: 100pb- padrão com 100 pares de bases;   
1C1= 106 UFC/ml;2C1 = 10 5 UFC/ml;  3C1 = 
104 UFC/ml; 4C1 = 10 3 UFC/ml; 5C1 = 102 

UFC/ml; 6C1 =101 UFC/ml; 7C1 = 10 0 UFC/ml; 
8C1 = controle negativo da extração

Figura 10 – Gel de Eletroforese 
representando a sensibilidade analítica de 
103 UFC/ml para detecção de Brucella spp. 
em leite de búfala  utilizando-se o 
Protocolo C2 de extração do DNA com 
colchão de sacarose.(vide item 2.3.2.3 )
Legenda:  100pb - padrão com 100 pares de bases;     
1C2= 106 UFC/ml;     2C2 = 10 5 UFC/ml;   3C2 = 
104 UFC/ml; 4C2 = 103 UFC/ml; 5C2 =102 UFC/ml; 
6C2 = 101 UFC/ml; 7C2 = 10 0 UFC/ml; 8C2 = 
controle negativo da extração

Figura 12 – Gel de Eletroforese 
representando a sensibilidade analítica de 
102 UFC/ml para detecção de Brucella spp. 
em leite de búfala   utilizando-se o 
Protocolo E de extração do DNA. (vide 
item 2.3.3.2) 
Legenda: 100pb- padrão com 100 pares de bases;         
1E  = 105 UFC/ml; 2E = 10 4 UFC/ml; 3E = 103 

UFC/ml;  4E = 10 2 UFC/ml ; 5E = 101 UFC/ml; 6E 
= 100 UFC/ml;  7E = controle negativo da extração ;        
N = controle da amplificação

Figura 11 – Gel de Eletroforese 
representando a sensibilidade analítica de 
102 UFC/ml para detecção de Brucella
spp. em leite de búfala utilizando-se o 
Protocolo D de extração do DNA. (vide 
item 2.3.3.1)
Legenda:  100pb - padrão com 100 pares de 
bases; 1D  = 105 UFC/ml;  2D = 10 4 UFC/ml; 3D 
= 103 UFC/ml; 4D = 10 2 UFC/ml;   5 D = 101 

UFC/ml;  6 D = 100 UFC/ml; 7 D = controle 
negativo da extração ; N = controle da 
amplificação

Figura 9 – Gel de Eletroforese 
representando a sensibilidade analítica de 
104 UFC/ml para detecção de Brucella
spp. em leite de búfala utilizando-se o 
Protocolo C1 de extração do DNA sem 
utilização de Tween (vide item  2.3.2.2).
Legenda: 100pb- padrão com 100 pares de bases;   
1C1= 106 UFC/ml;2C1 = 10 5 UFC/ml;  3C1 = 
104 UFC/ml; 4C1 = 10 3 UFC/ml; 5C1 = 102 

UFC/ml; 6C1 =101 UFC/ml; 7C1 = 10 0 UFC/ml; 
8C1 = controle negativo da extração

Figura 10 – Gel de Eletroforese 
representando a sensibilidade analítica de 
103 UFC/ml para detecção de Brucella spp. 
em leite de búfala  utilizando-se o 
Protocolo C2 de extração do DNA com 
colchão de sacarose.(vide item 2.3.2.3 )
Legenda:  100pb - padrão com 100 pares de bases;     
1C2= 106 UFC/ml;     2C2 = 10 5 UFC/ml;   3C2 = 
104 UFC/ml; 4C2 = 103 UFC/ml; 5C2 =102 UFC/ml; 
6C2 = 101 UFC/ml; 7C2 = 10 0 UFC/ml; 8C2 = 
controle negativo da extração

Figura 12 – Gel de Eletroforese 
representando a sensibilidade analítica de 
102 UFC/ml para detecção de Brucella spp. 
em leite de búfala   utilizando-se o 
Protocolo E de extração do DNA. (vide 
item 2.3.3.2) 
Legenda: 100pb- padrão com 100 pares de bases;         
1E  = 105 UFC/ml; 2E = 10 4 UFC/ml; 3E = 103 

UFC/ml;  4E = 10 2 UFC/ml ; 5E = 101 UFC/ml; 6E 
= 100 UFC/ml;  7E = controle negativo da extração ;        
N = controle da amplificação
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4  DISCUSSÃO 

 

 

 Inicialmente, no desenvolvimento dos protocolos A, B, C, D, E, para extração de 

DNA de Brucella spp. o que apresentou maior sensibilidade analítica foi o protocolo B, 

extração de DNA com isotiocianato de guanidina com precipitação em álcool por 18 horas 

(101 UFC/ml), porém no protocolo A no qual se realizava precipitação direta obteve-se 

resultados muito próximos (102 UFC/ml) ao anterior. Na tentativa de melhorar o resultado 

da reação e otimizar o tempo de execução, foram realizadas algumas alterações no 

protocolo A, buscando identificar uma etapa da reação onde poderia estar sendo perdido 

DNA de Brucella spp. As alterações realizadas nos protocolos foram: a supressão da 

utilização do detergente Tween 20, a eliminação da etapa da centrifugação, a eliminação 

das duas etapas anteriormente descritas e a utilização do sobrenadante ao invés do 

sedimento. 

Quando o detergente Tween 20 foi retirado da reação (Protocolo A1), obteve-se 

resultado igual ao do protocolo B (101 UFC/ml), sugerindo que o detergente, apesar de 

“limpar” a amostra, estaria levando à lise de bactérias com perda de DNA bacteriano 

quando do descarte do sobrenadante após a centrifugação.  

A eliminação somente da centrifugação a 12.000 X g/10 minutos (Protocolo A2), 

também resultou na melhora da sensibilidade analítica de 102 para 101 UFC/ml (Figuras 1 

e 3). Quando foi suprimida tanto a utilização do detergente Tween 20 quanto a 

centrifugação inicial da amostra (Protocolo A3) a sensibilidade analítica manteve-se em 

101 UFC/ml (Figura 4). 
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Apesar dos protocolos A1, A2 e A3 terem apresentado igual sensibilidade analítica 

(101 UFC/ml), vale ressaltar que o protocolo A1 permitiu uma melhor visualização dos 

produtos amplificados, demonstrando que a supressão do detergente, combinada à 

realização da centrifugação apresenta os melhores resultados quanto ao rendimento e 

visualização dos produtos obtidos. 

A principal diferença entre os protocolos A4 e A diz respeito ao substrato sobre o 

qual é aplicado o tampão de lise para exposição do DNA. Enquanto no protocolo A este 

tampão é aplicado ao sedimento resultante da centrifugação da amostra a 12.000 X g/10 

minutos, no protocolo A4 o mesmo tampão é aplicado ao sobrenadante resultante da 

centrifugação da amostra a 2.000 X g/10 minutos. A sensibilidade analítica verificada para 

o protocolo A4 foi de 102 UFC/ml, igual à observada para o protocolo A (Figuras 1 e 5). 

Um fator importante a considerar é que a centrifugação inicial da amostra para 

lavagem deve ser realizada à temperatura de 20ºC e não a 4ºC como no restante do 

protocolo, pois a centrifugação a 4ºC congela a amostra devido à grande quantidade de 

gordura, o que impede a formação de sedimento. 

A extração de DNA através da fervura (Protocolo C), apresentou uma sensibilidade 

analítica de 104 UFC/ml (Figura 7). Serpe et al. (1998,1999) relataram a mesma 

sensibilidade analítica em protocolo de extração que envolveu a lise através da fervura, 

seguida do congelamento e sonicação. Importante ressaltar que apesar desses autores 

também utilizarem primers direcionados à uma fração de DNA responsável para 

codificação da proteína de membrana (BCSP-31), esses primers não foram iguais aos do 

presente estudo, e que as condições da reação também foram diferentes. 

Como a fervura é um método simples e barato de extração de DNA, foram 

ensaiadas duas variações (Protocolos C1 e C2, Figuras 9 e 10) que poderiam melhorar sua 

sensibilidade analítica. Desses, apenas a utilização de colchão de sacarose resultou em 
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melhoria da sensibilidade analítica de 104 para 103 UFC/ml e também da visualização do 

material amplificado (Figuras 7 e 10). Diferente do observado para os protocolos A e A1, 

ambos com isotiocianato de guanidina, a supressão da utilização de detergente, diferença 

entre os protocolos C e C1, não melhorou a sensibilidade analítica do método, indicando a 

presença de inibidores na amostra de leite bubalino. Além dessas duas variações para o 

método de extração de DNA baseado na fervura, foi avaliada uma alteração do tampão da 

fase de amplificação (Protocolo Ca). A substituição do tampão de cloreto de potássio pelo 

de sulfato de amônio promoveu um aumento da sensibilidade analítica de 104 para 103 

UFC/ml, além disso a visualização do produto amplificado também melhorou (Figuras 7 e 

8). 

O método de extração por proteinase K (Protocolo D) apresentou sensibilidade 

analítica de 102 UFC/ ml, inferior às 12,8 UFC/ml obtidas por De Gracia (1997) 

trabalhando com leite bovino. Saliente-se que esse autor utilizou os mesmos primers (B4 e 

B5), porém diferentes concentrações de bactérias. Leal-Klevezaz et al.(1995), relataram 

uma sensibilidade analítica de 10 bactérias/ml.utilizando primers que codificam a proteína 

de membrana omp-2 de Brucella abortus. 

A extração de DNA por proteinase K em colchão de sacarose a 40% (protocolo E) 

produziu resultado semelhante ao obtido por De Gracia (1997). Não houve aumento da 

sensibilidade analítica, porém a visualização do produto amplificado melhorou (Figuras 11 

e 12). 

Estudos subsequentes poderiam verificar se diferentes temperaturas e tempos de 

incubação das amostras com a proteinase K resultam em aumento da sensibilidade 

analítica do protocolo D. 

Durante a execução do protocolo de amplificação de DNA, foram avaliadas duas 

variações do protocolo original: aumento das concentrações de primers de 20 para 30 
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pmoles e aumento do volume inicial da amostra de 5 para 10µl., sempre para um volume 

final de reação de 50 µl .Em ambos os casos a sensibilidade analítica diminuiu. 

O protocolo A1, além de apresentar a melhor sensibilidade analítica (10 UFC/ml), 

o produto amplificado é facilmente visualizado, e pode-se obter seu resultado em um 

período de 24 horas. 

Embora haja uma forte correlação direta entre a sensibilidade analítica e a 

diagnóstica de um teste, o passo subsequente e natural do presente estudo, porém mais 

complexo e oneroso, seria a avaliação da sensibilidade e especificidade diagnósticas de 

alguns protocolos aqui descritos. A escolha do protocolo de melhor sensibilidade analítica 

(A1) para tal avaliação é bastante óbvia, porém seria muito interessante verificar se a 

sensibilidade analítica do método mais simples e barato (fervura) é suficiente para detectar 

as desconhecidas quantidades de Brucella abortus eliminadas pelas búfalas infectadas. 
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5  CONCLUSÕES 

 

 

1. O Protocolo A, utilizando Isotiocianato de Guanidina com precipitação 

imediata em álcool, apresentou uma sensibilidade analítica de 102 UFC/ml. 

2. A variação do Protocolo A que apresentou sensibilidade analítica mais alta e 

melhor visualização do produto amplificado foi o Protocolo A1 (101UFC/ml), onde 

não se realizou, inicialmente, a adição de detergente Tween 20 na amostra. 

3. O Protocolo de extração a partir da fervura da amostra apresentou sensibilidade 

analítica 104 UFC/ml, quando foi utilizada a adição de colchão de sacarose a 40% 

para filtração da amostra durante a extração do DNA ou quando foi utilizado 

tampão de sulfato de amônio para reação de amplificação, houve uma otimização 

da reação apresentando sensibilidade analítica de 103 UFC/ml. 

4. O Protocolo de extração de DNA pela proteinase K apresentou sensibilidade 

analítica 104 UFC/ml, a adição do colchão de sacarose a 40% para a filtração da 

amostra não promoveu aumento da sensibilidade analítica do teste, apenas 

melhorou a visualização do produto da amplificação do DNA  de B. abortus. 
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