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RESUMO 

MATRONE, M. Avaliação de diferentes protocolos de extração de DNA para 
detecção de Brucella abortus a partir de materiais colhidos de feto abortado ou 
bezerros nascidos de vacas experimentalmente infectadas com cepa 2308. 
[Evaluation of differents protocols of DNA extraction for Brucella abortus detection from 
aborted featus materials or from calves born from experimentally infected cows with 2308 
strain]. 2008. 92 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 
 

A Brucella abortus causa diminuição da eficiência reprodutiva em bovinos e é também o 
agente de uma das zoonoses mais difundidas no mundo. A doença é alvo de programas 
de controle em muitos países e, no Brasil, seu combate foi melhor organizado a partir de 
2001, com o lançamento de programa nacional pelo MAPA. O objetivo do presente estudo 
foi aperfeiçoar a detecção de B. abortus em homogeneizados de órgãos de fetos 
abortados por vacas infectadas. Assim, foram comparados diferentes protocolos de 
extração de DNA, visando à detecção de B. abortus pela PCR em amostras clínicas 
colhidas de fetos abortados ou bezerros oriundos de vacas experimentalmente desafiadas 
com B. abortus cepa 2308. Para tanto, foram construídos dois grupos padrão ouro com 
base na bacteriologia clássica, constituídos por: 32 pulmões (17 positivos ao isolamento), 
26 baços (11 positivos ao isolamento), 23 fígados (8 positivos ao isolamento) e 22 
linfonodos bronquiais (7 positivos ao isolamento). Todas essas amostras foram 
submetidas a três distintos protocolos de extração de DNA, seguidos do mesmo processo 
de amplificação com os primers B4 e B5. A análise dos resultados consolidados mostrou 
uma sensibilidade de 95% para o protocolo da proteinase K (PK), 86% para o do 
isotiocianato de guanidina (GT) e de 88% para o de Boom. Os valores encontrados de 
Sensibilidade para pulmão, baço, fígado e linfonodo foram, respectivamente, 100%, 
100%, 100% e 71% (PK), 82%, 100%, 88% e 71% (GT) e 94%, 100%, 63% e 86% 
(Boom). No grupo dos animais dos quais não foi possível isolar brucellas (gold standard 
negativo), a PCR resultou positiva em 8 amostras para o protocolo de extração PK (4 
pulmões, 1 fígado e 3 linfonodos), em 6 amostras para o protocolo de extração GT (1 
pulmão, 3 fígados e 2 linfonodos) e em 37 amostras para o protocolo de extração Boom 
(10 pulmões, 10 baços, 10 fígados e 7 linfonodos). Esses resultados permitem afirmar que 
o protocolo de extração PK apresentou a melhor sensibilidade diagnóstica e que o 
protocolo de extração de Boom apresentou o melhor desempenho nas amostras onde o 
isolamento foi negativo. Dentre os órgãos estudados, o baço apresentou a maior 
probabilidade de detecção de B. abortus. Assim, a melhor estratégia para detecção de B. 
abortus em homogeneizados de órgãos de fetos abortados é a utilização do isolamento e 
da PCR em paralelo. 
 
 
Palavras-chave: Brucelose. Bovinos. Reação em Cadeia pela Polimerase. Brucella 

abortus. 
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ABSTRACT 

 

MATRONE,M.; Evaluation of differents protocols of DNA extraction for Brucella 
abortus detection from aborted featus materials or from calves born from 
experimentally infected cows with 2308 strain [Avaliação de diferentes protocolos de 
extração de DNA para detecção de Brucella abortus a partir de materiais colhidos de feto 
abortado ou bezerros nascidos de vacas experimentalmente infectadas com cepa 2308] 
2008. 92 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 
 
Infection by Brucella abortus diminishes the reproductive efficiency in bovines and it is also 
the agent of one of the most spread zoonosis in the world. In many countries control 
programs aim this disease, and in Brazil its combat was better organized since 2001 with 
the creation of the national program by the Ministry of Agriculture, Livestock and Supplies 
(MAPA). The objective of the present study was to improve the detection of B. abortus in 
aborted fetus homogenates from infected cows. For that reason, different DNA extraction 
protocols were compared, focusing the PCR detection of B. abortus in clinical samples 
collected from aborted fetus or calves obtained from cows experimentally defied with the 
2308 B. abortus strain. Therefore, two gold standard groups were built based on classical 
bacteriology, formed by: 32 lungs (17 isolation positives samples), 26 spleens (11 isolation 
positives samples), 23 livers (8 isolation positives samples) and 22 bronchial lymph nodes 
(7 isolation positives samples). All samples were submitted to three distinct DNA extraction 
protocols, followed by the same amplification process with the primers B4 and B5. The 
analysis of the consolidated results showed a 95% sensibility for the proteinase K protocol 
(PK), 86 % for the guanidine isotiocianate (GT) and 88% for the Boom. The sensibility 
values obtained for lungs, spleen, liver and lymph node were, respectively, 100%, 100%, 
100% and 71% (PK), 82%, 100%, 88% and 71% (GT) and 94%, 100%, 63% and 86% 
(Boom). In the group of animals in which it was not possible to isolate brucellas (negative 
gold standard), the PCR resulted positively in 8 samples for the PK extraction protocol (4 
lungs, 1 liver and 3 lymph nodes), in 6 samples for the GT extraction protocol (1 lung, 3 
livers and 2 lymph nodes) and in 37 samples for the Boom extraction protocol (10 lungs, 
10 spleens, 10 livers and 7 lymph nodes). These results permit affirming that the PK 
extraction protocol showed the best diagnostic sensibility and that the Boom extraction 
protocol showed the best performance in negative isolation samples. Within the studied 
organs, the spleen showed the highest probability of B. abortus detection.  Therefore, the 
best strategy for B. abortus detection in organs homogenates from aborted fetus is the 
utilization of isolation and in parallel, the PCR. 
 

Keywords: Bovine. Brucellosis. Polymerase Chain Reaction. Brucella abortus. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Brucella spp é uma bactéria Gram-negativa, intracelular facultativa que infecta 

animais domésticos e silvestres e também humanos. Nos animais a doença está 

relacionada a problemas reprodutivos e no homem geralmente produz quadros de 

infecção generalizada (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). Este gênero de bactérias se 

replica em fagócitos mononucleares do hospedeiro, inibindo os mecanismos 

extracelulares da resposta imune (SALDARRIAGA et al., 2002).  

A brucelose bovina, causada pela Brucella abortus, é uma das zoonoses mais 

difundidas no mundo e alvo de programas de controle e erradicação em muitos países. O 

Brasil organizou melhor o combate à doença a partir de 2001, com o lançamento do 

Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT) 

(www.agricultura.gov.br). 

Os programas de combate à brucelose apóiam-se na utilização de métodos diretos 

e indiretos de diagnóstico. Os indiretos são utilizados nas rotinas de certificação de 

propriedades livres e monitoradas (LAGE, 2006). Os métodos diretos são empregados 

para a comprovação bacteriológica de focos, no âmbito de sistemas de vigilância, 

implementados na fase de erradicação da doença. Classicamente, o diagnóstico direto é 

feito através de isolamentos em meios de cultura com posterior identificação dos isolados 

através de métodos bacteriológicos clássicos (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). As 

desvantagens desse método são o alto custo, o tempo necessário para crescimento e 

identificação das bactérias isoladas, além do alto risco para o operador (FEKETE, 1992). 

Uma alternativa aos métodos bacteriológicos clássicos é a Reação em Cadeia de 

Polimerase (PCR), no qual se detecta um fragmento específico do DNA bacteriano 

presente nas amostras analisadas (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). Entretanto, 

poucos estudos têm sido realizados com amostras de campo para avaliar esta ferramenta 

diagnóstica (GULER et al., 2003). 

Embora a PCR seja um método diagnóstico muito vantajoso pela sua rapidez e alta 

sensibilidade e especificidade (BRICKER, 2002; DAHOUK, 2003), possui também 

desvantagens que são alto custo, principalmente de equipamentos, e os fatores inibidores 

da amplificação do ácido nucléico, como proteínas séricas, debris celulares somáticos, 

polissacárides e outros componentes dos fluídos corpóreos (WILSON, 1997). Esses 

fatores inibidores são os principais responsáveis pelos resultados falsos negativos. A 

Comparação do genoma total das espécies de Brucella spp é importante para identificar 
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os fatores responsáveis pela diferença de hospedeiros e a virulência (RAJASHEKARA et 

al., 2004).  

Uma das formas de se detectar focos de brucelose no âmbito de um sistema de 

vigilância é a análise bacteriológica de fetos abortados (PAULIN; FERREIRA NETO, 

2003). Os materias de eleição para a tentativa de isolamento de Brucella spp em fetos 

bovinos são liquido abomasal, suab retal, linfonodo bronquial, pulmão, fígado e baço 

(POESTER et al., 2006). Esses materiais, notadamente os fragmentos de órgãos, estão 

sujeitos à ação de inibidores da amplificação do ácido nucléico (WILSON, 1997). A 

solução para esse problema, diminuindo o número de falsos negativos à reação, pode ser 

o protocolo de extração do DNA. 

Assim, tendo em vista a importância da análise bacteriológica do feto abortado para 

um sistema de vigilância de brucelose bovina e a ocorrência de falsos negativos à PCR 

quando a amostra clínica é representada por homogeneizado de órgãos, o presente 

projeto pretende comparar vários protocolos de extração de DNA em homogeneizados de 

órgãos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS DO AGENTE 

 

Brucella é uma bactéria intracelular facultativa, Gram-negativa que pode infectar 

muitas espécies animais e o homem. São cocobacilos curtos, pequenos e pleomórficos, 

não formam cápsulas ou esporos e nem se movimentam ativamente (PAULIN; 

FERREIRA NETO, 2003; RIEMANN; CLIVER, 2006; CHU; WEYANT, 2003). 

O gênero Brucella compreende 6 espécies: B melitensis, B. abortus, B. suis e B. 

neotomae (grupo das lisas ou clássicas), B. ovis, B.canis (grupo das rugosas),No grupo 

das lisas ou clássicas algumas espécies são subdivididas em vários biovares ou biótipos 

(B. melitensis: 3; B. abortus: 7; B. suis: 4) que se identificam principalmente por testes 

bioquímicos (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003; CIPOLLA et al.,2004; LAGE, 2006; 

ALTON et al., 1975). Recentemente, foram isoladas de mamíferos marinhos, duas novas 

espécies de Brucella, descritas através da diferenciação fenotipica e de características 

moleculares baseadas no polimorfismo do DNA no locus omp2 e preferência por 

hospedeiros, a B. cetaceae e B. pinnipidiae (CLOECKAERT et al., 2003).  

As variantes lisas ou rugosas são reconhecidas através da morfologia da colônia e 

para algumas espécies quanto à virulência. A morfologia está relacionada com a 

composição do lipopolissacarídeo na membrana celular.  As lisas possuem lipídeo A, 

núcleo oligossacáride e cadeia O, já as rugosas possuem apenas lipídeo A e parte do 

núcleo oligossacáride (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003; LAGE, 2006). Para algumas 

espécies de Brucella spp, o microorganismo virulento típico forma uma colônia lisa e 

transparente e tende sofrer mutação para forma rugosa, que é menos virulenta.  

A maior proteína externa de membrana de Brucella spp foi identificada no início de 

1980 e classificada de acordo com sua massa molecular em proteínas do grupo 2 (36-38  

Kilodalton - kDa) e proteínas de grupo 3 (25-27 kDa e 31-34 kDa). Os genes omp 25 e 

omp 31 codificam para o grupo 3. A maior parte dos genes que codificam proteínas de 

membrana externa exibem diversidade entre espécies de Brucella spp, biovares e cepas, 

permitindo sua diferenciação e identificação de marcadores polimórficos que são 

utilizados em estudos filogenéticos e das variações antigênicas do gênero Brucella 

(CLOECKAERT et al., 1996). 

A constituição da parede celular das brucelas confere a elas uma resistência 

importante ao meio ambiente. A associação de presença de umidade, sombreamento e 
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baixas temperaturas aumentam a sobrevivência do agente no meio ambiente, ampliando 

sua chance de alcançar um novo suscetível. A luz solar direta diminui sua sobrevivência 

(PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). Os métodos de pasteurização ou a fervura inativam a 

bactéria, que também é sensível a vários grupos de desinfetantes químicos (LAGE, 2006). 

 

2.2 PATOGENIA 

 

As principais portas de entrada da B. abortus são as mucosas oral, nasal, genital e 

ocular. Após a penetração na mucosa, as bactérias são fagocitadas, multiplicam-se nos 

linfonodos regionais e a partir daí poderão disseminar-se pela via hemática e linfática, 

albergando-se nos tecidos ricos em células mononucleares fagocitárias, podendo 

sobreviver por longos períodos dentro dos fagócitos, escapando assim da resposta imune 

(LAGE, 2006). 

Uma vez que a Brucella spp é capaz de replicar-se intracelularmente, a resposta 

imune mediada por células é a mais importante nos fenômenos da relação hospedeiro-

parasita. A patogenia da infecção por Brucella spp é muito complexa, dependendo da 

espécie do microrganismo e do hospedeiro envolvidas. Dentre os elementos da 

imunidade celular têm destaque os macrófagos, as citocinas tipo Th 1 e as células 

citotóxicas (SALDARRIAGA et al., 2002).  

Importante lembrar, que esta bactéria move-se através dos vasos linfáticos e se 

desloca pelos órgãos através da corrente sanguínea, instalando-se preferencialmente em 

baço, linfonodos, fígado, aparelho reprodutor masculino, úbere e útero. A Brucella tende a 

se multiplicar no útero de animais suscetíveis, onde seu crescimento é favorecido pela 

presença da substância eritritol, produzido no feto e nas membranas circundantes. As 

lesões necrótico-inflamatórias placentárias impedem a passagem de nutrientes e oxigênio 

da mãe para o feto, provocando assim, o aborto (TORTORA, 2000; LAGE, 2006). Em 

geral o aborto se dá na segunda metade da prenhez, causando retenção placentária ou 

metrites que podem ser causa de infertilidade permanente (ACHA; SZYFRES, 2001). O 

eritritol é um álcool poli-hídrico de quatro carbonos produzidos a partir dos líquidos 

alantoideano e amniótico bovino (PEARCE et al., 1961). Este álcool, não está presente na 

placenta humana (CARTER; CHENGAPPA, 1991). 

A resistência de bovinos à infecção por Brucella pode ser influenciada pela idade, 

sexo e potencial reprodutivo de cada animal. Fêmeas em gestação são mais suscetíveis à 

infecção do que as jovens. Estas podem infectar-se por contato com fetos abortados ou 
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placentas contaminadas com a bactéria (THOEN; ENRIGHT, 1988). Em touros, 

ocasionalmente a infecção localiza-se nos testículos, epidídimo ou vesícula seminal 

formando abscessos (IKRAM; HILL, 1991). 

Nos bovinos infectados, a eliminação do agente se dá por descargas uterinas, 

sêmen e fezes. Quando o animal não está prenhe, excreta bactéria no leite (TORTORA, 

2000), que se inicia após duas semanas do parto ou abortamento, podendo persistir por 

meses. Com a expulsão do feto, no parto ou abortamento, uma grande quantidade de 

bactérias é eliminada para o meio ambiente, contaminando pastagens, água e alimentos. 

O risco da transmissão venérea pela monta natural é muito baixo, porém alto pela 

inseminação artificial (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). As principais formas de 

transmissão para humanos é através do consumo de alimentos lácteos contaminados, 

contato direto/indireto com animais infectados e exposição acidental em laboratório que 

trabalha com o agente (MARIANELLI et al., 2007). 

 

2.3 EPIDEMIOLOGIA 

 

A Brucella abortus reconhecida primeiramente por Bang em 1897 (CARTER; 

CHENGAPPA, 1991), tem distribuição mundial, concentrando-se principalmente nos 

países em desenvolvimento da África, América do Sul, Oriente Médio e Ásia (PAULIN; 

FERREIRA NETO, 2003).  

A Brucelose é uma zoonose re-emergente no mundo, causadora de grandes 

perdas econômicas diretas, relacionadas com a diminuição da performance reprodutiva 

nos animais de produção. Estimativas apontam a brucelose como a responsável pela 

diminuição na produção de leite e de carne e na produção de bezerros (LAGE, 2006). 

A brucelose bovina no Brasil é conhecida desde 1922 e a bactéria causadora foi 

isolada de fetos abortados de bovinos no Estado de São Paulo em 1930 (MELLO, 1950). 

Garcia-Carrillo1 (1987) apud Poester et al. em 2002 verificou a predominância dos 

biovares 1, 2 e 3 de B. abortus nos bovinos brasileiros, esta informação foi confirmada por 

Megid et al. em 2005, em um estudo realizado para caracterização dos biovares de 

Brucella abortus em bovinos abortados e fetos de búfalos d´água evidenciando também a 

infecção por B. abortus em búfalos d´água no país. 
1 GARCÍA-CARRILLO, C. La brucellosis de los animales en América y su relacíon com la infeccíon humana. Office 
International des Épizooties, Paris: 1987. 43-70 p. 
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Dentre as perdas indiretas, vale lembrar que é a mais freqüente infecção 

bacteriana adquirida em laboratório, causando doenças em humanos com sinais 

inespecíficos, afetando vários órgãos. O contato com animais infectados, a ingestão de 

produtos lácteos contaminados e a exposição acidental em laboratório que trabalha com 

bacteriologia de Brucella são as formas de infecção humana mais importantes (DAHOUK 

et al., 2003). 

A alta incidência da brucelose humana é encontrada em regiões onde existem 

costumes de consumir leites de cabra e bovino crus ou queijos macios preparados com 

leite não pasteurizado (BRICKER et al., 2003). Importante ressaltar que esta doença em 

humanos é rara em países que adotaram programas de erradicação (principalmente 

vacinação), contra brucelose bovina, ovina e caprina, entretanto, continua endêmica, na 

Bacia Mediterrânea, Centro Leste, Oeste da África e América do Sul (MAURIN, 2005). 

 

2.4 DIAGNÓSTICO 

 

2.4.1 Métodos indiretos 

 

Embora sejam predominantemente direcionados para a pesquisa de anticorpos 

contra Brucella spp no soro, podem ser detectados em vários fluídos corporais. Existe 

intensa atividade científica visando o desenvolvimento e aperfeiçoamento de testes 

indiretos para brucelose bovina e os melhores deles estão referenciados e detalhados no 

Manual de Procedimentos para Testes Diagnósticos e Vacinas da Organização Mundial 

de Saúde Animal – OIE (www.oie.int). 

Os principais testes para diagnosticar a brucelose bovina são: Soroaglutinação 

Lenta em Tubos(SLT), Soroaglutinação Rápida em Placa(SRP), Teste do Antígeno 

Acidificado tamponado ou Teste Rosa Bengala (AAT ou TRB), Reação de Fixação do 

Complemento(FC), Teste do 2-Mercaptoetanol(2-ME), Imunodifusão Radial Dupla, Testes 

Imunoenzimáticos (ELISA), Teste de Polarização da Fluorescência, Teste do Anel em 

Leite (TAL), Brucelina, Sêmen-plasma Aglutinação. A quantidade de testes é bastante 

ampla, sendo assim, cada país de acordo com sua disponibilidade, deve escolher os que 

melhor se adaptem à sua estratégia (www.oie.int). A OIE admite como teste de referência 

para comércio internacional e para a confirmação de diagnóstico a reação de FC e como 

teste de triagem o TRB. 
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No Brasil, o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e 

Tuberculose (PNCEBT), definiu como teste individual de triagem o AAT e como 

confirmatórios os testes 2-ME e FC. Permite ainda o TAL para detecção de rebanhos 

infectados (LAGE, 2006). 

Os testes sorológicos são utilizados nas rotinas de certificação de rebanhos livres 

(www.oie.int). 

 

2.4.2 Métodos diretos 

 

Os métodos diretos de diagnóstico para brucelose são utilizados para confirmação 

de focos bacteriológicos da doença e caracterização do agente circulante, embora 

resultados negativos não garantam a ausência da doença. 

Classicamente é realizado a partir do isolamento e identificação do agente e suas 

espécies. Porém, a reação em cadeia pela polimerase também vem sendo muito utilizada 

como ferramenta para individualizar a Brucella spp em materiais suspeitos. Em caso de 

abortamento, recomenda-se a colheita de conteúdo gástrico, fígado, baço, rins e pulmão 

do feto abortado e dos linfonodos retrofaríngeos, mandibulares, parotídeos, 

supramamários, do úbere e cotilédone das carcaças de adultos para exame direto. Se o 

animal suspeito estiver vivo, pode-se tentar isolar a bactéria do leite, de muco vaginal e 

sêmen. (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003).  

No exame bacteriológico, os materiais suspeitos são semeados em meios de 

cultura especiais para multiplicação de Brucella spp, dentre os meios utilizados destacam-

se o Ágar Triptose e o Ágar-Brucella. O crescimento desta bactéria é lento, sendo assim, 

leva-se de 3 a 7 dias para que as colônias possam ser visualizadas (CARTER; 

CHENGAPPA, 1991). A identificação das espécies de Brucella spp pode ser feita através 

de provas bioquímicas que identificam diferenças metabólicas entre as espécies e 

biotipos. As principais provas são: necessidade de CO2, presença de H2S, tionina, 

fucsina básica, aglutinação em soro, tempo de atividade da uréase entre outras (ALTON 

et al., 1975; METCALF et al., 1994). Uma vantagem deste método direto é a 

especificidade em detectar a presença da bactéria e as principais desvantagens são os 

riscos de contaminação acidental em laboratório e o tempo de crescimento bacteriano. 

A PCR é uma técnica alternativa ou complementar ao isolamento, capaz de 

detectar um segmento de DNA específico de B. abortus em materiais suspeitos. Suas 

principais vantagens são: rapidez quando comparada ao isolamento, alta especificidade 
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pela utilização de primers específicos com seqüências de DNA presentes na bactéria e 

alta sensibilidade (BRICKER, 2002; DAHOUK, 2003; LAGE, 2006). As principais 

desvantagens deste método são a presença de fatores inibidores do ácido nucléico e o 

alto custo de equipamentos e reagentes (PAULIN; FERREIRA NETO). 

A discriminação das espécies de Brucella spp através de métodos moleculares é 

uma ferramenta epidemiológica muito importante para o controle da brucelose, mas os 

avanços são lentos pela homogeneidade genética deste gênero de bactérias 

(WHATMORE et al., 2006). Além disso, estudos genéticos moleculares demonstraram 

uma associação filogenética da Brucella spp com Agrobacterium, Phyllobacterium, 

Ochrobactrum e Rhizobium (ROMERO et al. 1995; DA COSTA et al., 1996; CORBEL, 

1997). 

A PCR para detecção de Brucella spp tem sido cada vez mais estudada. 

Fekete et al. (1990), estudaram a sensibilidade e a especificidade diagnóstica da 

PCR para Brucella spp e obtiveram ótimos resultados de especificidade quando, na 

amplificação, a temperatura de anelamento era de 60ºC. Para testar a especificidade da 

reação, foram extraídos e testados DNA de 17 microorganismos possivelmente 

associados com infecções em bovinos, já a sensibilidade, foi determinada com diferentes 

concentrações de DNA de Brucella spp. Os resultados de especificidade e sensibilidade 

da PCR, juntamente com a simplicidade e rapidez do teste, sugeriram uma grande 

utilidade desta técnica em diagnóstico de rotina para a brucelose.  

Baily et al. (1992), propuseram os primers B4 e B5, que amplificam um fragmento 

de 223 pares de bases (bp) a partir do gene codificador da proteína periplásmica 

imunogênica denominada BCSP31, de 31KDa de massa molecular. Este gene esta 

presente em todas as espécies de Brucella spp. B. O teste mostrou ser muito sensível e 

especifico em DNA de bactérias Gram-negativas patogênicas. Não existiu diferença entre 

B. melitensis e B. abortus quanto à sensibilidade da reação e ao produto amplificado. 

Os primers B4 e B5, que amplificam uma seqüência de 223 bp do antígeno de 

Brucella abortus, foram também utilizados em amostras de soro e sangue humano e 

produziram uma boa resposta para diagnóstico confirmatório de brucelose humana 

através da PCR (MATAR et al., 1996; ZERVA et al., 2001). 

A PCR foi utilizada para detectar as espécies de Brucella spp presentes em útero, 

baço, linfonodos, rins de três vacas naturalmente infectadas com brucelose. Os resultados 

da PCR foram comparados com os resultados da bacteriologia. Todas as 18 amostras 

testadas reagiram positivamente pela PCR, porém em 5 delas as bandas esperadas 
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foram fracas. Estas mesmas 5 amostras foram negativas para o cultivo bacteriano, 

enquanto o restante das amostras foram positivas (GALLIEN et al., 1998). 

Amostras de conteúdo estomacal de fetos abortados de ovelhas foram submetidas 

tanto ao cultivo quanto à extração do DNA pelo ciclo de fervura e congelamento 

antecedendo a PCR. Os resultados indicaram uma sensibilidade melhor da PCR, 

mostrando que a aplicação desta técnica pode ser promissora na identificação de animais 

infectados e assim, possivelmente substituir, os trabalhosos e demorados testes 

convencionais (ÇETINKAIA et al., 1999). 

 A PCR foi utilizada para diagnosticar a brucelose caprina e comparar a 

sensibilidade de algumas técnicas sorológicas e bacteriológicas rotineiramente usadas. 

Amostras de leite e sangue, de animais clinicamente saudáveis provenientes do México 

foram utilizadas para cultura microbiológica e extração do DNA pelo protoloco da 

proteinase K. Os soros foram testados com antígeno Rosa Bengala (RBT). Os resultados 

mostraram que 86% das amostras sanguíneas foram positivas para o teste da PCR, 

enquanto 60% foram positivas para o teste sorológico. A bactéria foi isolada somente em 

1 cultura sanguínea. 64% das amostras de leite foram positivas para a PCR, mas 

fracassaram na cultura bacteriana. Testes bioquímicos e a PCR, demonstraram que a 

infecção estava associada com Brucella abortus biovar 1. O estudo demonstrou que a 

sensibilidade da PCR é superior a do RBT e a da cultura sanguínea, portanto a PCR é 

uma ferramenta de rápida identificação de cepas e espécies de Brucella (LEAL-

KLEVEZAS et al., 2000). 

Cortez et al. (2001), realizaram um estudo para padronização da técnica da PCR 

em amostras clínicas e experimentalmente infectadas de abortos bovinos. Na 

amplificação, utilizaram os primers B4 e B5 descritos por Baily et al. (1992). Os resultados 

apontam “boa” concordância entre a PCR e o cultivo de Brucella (k=0,73), sendo que 7 

amostras foram positivas tanto para o cultivo quanto para a PCR e 4 de 54 amostras 

negativas para cultivo, foram positivas para a PCR. Ambos os métodos testados para a 

extração do DNA (lise pela fervura e lise enzimática pela proteinase K) mostraram-se 

eficazes quanto à sensibilidade. 

Um estudo foi realizado por Richtzenhain et al. (2002), com o objetivo de 

desenvolver um multiplex PCR (mPCR) para detecção de Brucella spp e Leptospira spp. 

Foram utilizados para a amplificação, os primers B4 e B5. O mPCR foi testado em 2 

grupos de amostras clinicas: 1) 63 episódios de abortos em bovinos experimentalmente 

contaminados 2) 8 Hamsters infectados com Leptospira spp. De acordo com as 
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referências para o isolamento microbiológico, o teste mostrou 100% de sensibilidade em 

ambos os grupos. Em 7 amostras coletadas de fetos abortados, as culturas foram 

negativas para Brucella spp, e positivas para o mPCR. O protocolo de fervura mostrou 

melhores resultados para algumas amostras clinicas, provavelmente, através do 

aquecimento ocorreu remoção de inibidores da PCR. A alta sensibilidade, simplicidade e 

a possibilidade de detecção da bactéria, possibilita o uso do mPCR em diagnóstico de 

rotina. 

Padilla et al. (2003), realizaram um estudo de padronização da PCR para detecção 

de Brucella spp. Utilizaram dois métodos de extração de DNA: fenol-clorofórmio-alcool 

isoamílico e um kit comercial. Para determinarem a sensibilidade da prova, utilizaram 8 

cepas peruanas de Brucella spp e para especificidade usaram cepas peruanas de outras 

bactérias. Como resultado obtiveram efetividade nos dois métodos de extração, com alta 

sensibilidade analítica da prova. A PCR detectou todas as cepas peruanas de Brucella 

spp e foi negativa para as outras bactérias. Desta maneira, uma PCR mais sensível e 

especifica foi padronizada em laboratório para cepas peruanas de Brucella spp. 

Seonádh et al. (2006), desenvolveram um estudo de avaliação da viabilidade do 

convencional e da PCR em tempo real como ferramenta diagnóstica para detecção de 

Brucella abortus em vacas naturalmente infectadas. Amostras de leite, sangue e tecidos 

linfáticos foram coletados de animais naturalmente infectados. A B. abortus não foi 

detectada nas amostras de sangue coletadas de vacas naturalmente infectadas pelo 

convencional ou pela PCR em tempo real. Não existiu diferença entre a PCR e os 

métodos bacteriológicos.  

 

2.5 CONTROLE  

 

As estratégias de controle da brucelose visam a redução constante do número de 

focos da doença. Basicamente, isso é feito com a vacinação das fêmeas, o controle do 

trânsito dos animais de reprodução e a certificação de rebanhos livres, realizada pelo 

diagnóstico sistemático dos animais de reprodução, seguido do sacrifício dos positivos, 

combinados com medidas ambientais. O propósito da vacinação é reduzir a prevalência 

da doença com baixo custo. Os melhores resultados são alcançados quando cerca de 

80% das fêmeas em idade de procriar estiverem imunizadas. A experiência internacional 

mostrou que quando essa cobertura vacinal for alcançada, a prevalência dos animais será 

inferior a 2% (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). 
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A vacina mais utilizada nos programas de controle é a B19, uma amostra lisa de 

B.abortus, naturalmente atenuada, que induz formação de anticorpos contra LPS liso, 

podendo interferir no diagnóstico da doença. A presença destes anticorpos está 

relacionada com a idade da vacinação, por isso, esta vacina deve ser empregada 

somente em fêmeas jovens com até 8 meses de idade. Não se recomenda a vacinação 

de machos ou fêmeas em gestação. Em meados dos anos 1990 foi desenvolvida uma 

nova vacina, a RB51, uma amostra de B. abortus rugosa, atenuada, originária de cepa 

2308, que diminuiu sua virulência após sofrer inúmeras passagens em meio contendo 

rifampicina. Por ser rugosa, não provoca formação de anticorpos contra LPS liso, desta 

forma, não interfere no diagnóstico sorológico da doença (LAGE, 2006). Alguns países já 

permitem a sua utilização, em combinação ou não com a B19. 

Atingida uma situação de baixa prevalência, a vacinação torna-se desnecessária, e 

as estratégias de controle devem ser trocadas pelas de erradicação, cujo objetivo passa a 

ser não apenas diminuição constante do número de focos, mas a eliminação de todos os 

focos. Dentre as estratégias de erradicação, destaca-se a detecção dos focos residuais. 

Essa detecção pode ser feita de várias maneiras: pesquisa de anticorpos no leite, 

sorologia em animais de reprodução descartados em abatedouro, sorologia para a 

movimentação de animais de reprodução, estudos por amostragem, busca ativa nos 

produtores informais, investigação de denúncias ou rumores, investigação de casos de 

brucelose humana, investigação de propriedades que mantém relação epidemiológica 

com o foco e, finalmente, investigação de abortos bovinos (PAULIN; FERREIRA NETO, 

2003). 

O ideal é que seja feita uma investigação bacteriológica nos abortos bovinos antes 

da intervenção na propriedade. Em caso de resultado positivo, haverá certeza da 

condição de foco da propriedade. A PCR pode melhorar a performance desse 

diagnóstico. 
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3 OBJETIVO 

 

Comparar vários protocolos de extração de DNA em quatro distintos órgãos 

(pulmão, fígado, baço e linfonodo bronquial) provenientes de fetos abortados e bezerros 

nascidos de vacas experimentalmente infectadas com a B. abortus 2308 por volta do 

quinto mês de gestação. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 PADRÕES OURO 

 

Os grupos de padrões ouro, tanto positivo quanto negativo, são amostras de 

homogeneizado de órgãos originadas de um experimento de teste clínico de vacinas 

realizado no Laboratório de Zoonoses bacterianas na Faculdade de Medicina Veterinária 

e Zootecnia da Universidade de São Paulo (USP) denominado “Avaliação de vacina 

contra brucelose bovina não indutora de anticorpos (VNIA)”, financiado pela FAPESP 

(Protocolo N° 296/2003). Todas as amostras a serem examinadas foram provenientes de 

fetos abortados ou bezerros nascidos prematuros de vacas desafiadas com a B. abortus 

2308 por volta do quinto mês de gestação. 

 

O grupo padrão ouro positivo foi composto por 17 amostras de pulmões, 11 de 

baços, 8 de fígados e 7 de linfonodos bronquiais. O grupo padrão ouro negativo foi 

composto por 15 amostras de cada um desses mesmos órgãos dos quais não se logrou o 

isolamento de B. abortus 2308. 

 

4.2 ENSAIOS COM CULTURAS PURAS 

 

O ensaio de culturas puras da cepa 2308 de Brucella abortus foi realizado a partir 

do repique inicial da bactéria, em meio de cultura de ágar triptose com adição de soro 

fetal bovino 5%. 

Para iniciar as diluições de Brucella, foi coletada uma alçada do repique inicial e 

colocada em salina até que apresentasse a mesma turvação da escala 0,5 de McFarland, 

que corresponde a 1,5 x 108 bactérias. 

A partir desta concentração de 108 (equivalente à escala 0,5), foram feitas diluições 

até escala de 10-10, ou seja, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 

10-5, 10-6, 10-7, 10-8,10-9,10-10, da seguinte maneira: 

- Após adição da bactéria no tubo inicial contendo 9 mL de salina, transferiu-se 1 mL 

da solução contendo bactéria de um tubo para outro, cada um também com 9 mL de 

salina até a menor diluição que no caso deste trabalho foi 10-10.  

- 100 µL de cada uma das diluições foi cultivado em placas com meio de Ágar 

Triptose e após 4 dias observou-se o crescimento bacteriano.  
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- 400 µL de cada uma das diluições foram utilizados para extração de DNA por cada 

um dos protocolos testados neste projeto e seus respectivos PCR. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

4.3 EXTRAÇÃO DO DNA 

 

Todas as amostras tanto infectadas quanto não infectadas serão submetidas a 4 

diferentes protocolos para extração de DNA. 

 

4.3.1 Protocolo 1 – Lise enzimática por Proteinase K e fenol:clorofórmio - PK (adaptado 

de Leal et al., 1995) 

 

A reação foi realizada em microtubos de 1500 µL. 

- Adicionar 400 µL da amostra previamente homogeneizada. 

- Adicionar 400 µL de TE em controles negativos. 

- Adicionar 1000 µL de TE em cada amostra. 

- Agitar por 10 segundo em vórtex. 

- Centrifugar a 13000 x g/ 5 minutos. 

- Desprezar o sobrenadante (repetir este procedimento até a suspensão ficar 

límpida).  

- Ressuspender o sedimento em 300 µL de tampão de lise [10 µL de pK 20 units/mg, 

50 µL de dodecil sulfato de sódio (SDS) a 10 %, 5 µL  Tris-HCL 1M, 25 µL EDTA 

0,5 M, 10 µL NaCL 5M e 400 µL de água ultrapura]. 

- Incubar em banho-seco a 37º C/overnight a 600 rpm. 

- Adicionar 500 µL de fenol. 

- Agitar por 20 segundos em vórtex. 

... até 10-10 106 107 108 
Cultura Pura 

de Brucella 

abortus 
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- Centrifugar a 13000 x g/5 minutos. 

- Transferir 300 µL da fase aquosa para novo tubo de 1500 µL, tomando-se cuidado 

de não aspirar à interface orgânica. 

- Adicionar 300 µL fenol-clorofórmio (150 µL de fenol + 150 µL de clorofórmio). 

- Agitar por 10 segundos em vórtex. 

- Centrifugar 13000 x g/ 5minutos. 

- Transferir 200 µL da fase aquosa para novo tubo de 1500 µL, tomando-se cuidado 

de não aspirar a interface orgânica. 

- Adicionar 200 µL de propanol. 

- Homogeneizar por inversão. 

- Manter a –20ºC por 4 horas. 

- Centrifugar a 13000 x g/ 30 minutos. 

- Desprezar o sobrenadante e acrescentar 500 µL de etanol 70 %. 

- Centrifugar a 13000 x g/ 30 minutos. 

- Descartar o sobrenadante por inversão e deixar secar a temperatura ambiente. 

- Adicionar 30 µL de TE pH 8,0. 

- Incubar em banho - seco à 56º C/15 minutos. 

- Estocar a –20º C. 

 

4.3.2 Protocolo 2 – Isotiocianato de Guanidina - GT (adaptado de CHOMKZYNSKI, 1993) 

 

- Colocar 400 µL amostra + 900 µLde GT (60g de isotiocianato de guanidina + 5 mL 

de TRIS-HCl 1M pH 7,5 + 10 mL de EDTA 0,25 M pH 8,0 + 100 mL de fenol + 

ddH2O qsp 100 mL) em um novo microtubo de 1500 µL. 

- Vórtex 15 segundos→ aguardar 10 minutos com novo vórtex ao final → spin. 

- Acrescentar 200 µL clorofórmio → vórtex 15 segundos → descansar 10 minutos. 

- Centrifugar 12000 G por 5 minutos. 

- Recuperar o sobrenadante (700 µL) e adicionar igual volume de propanol (700 µL – 

para insolubilizar o DNA)- homogeneizar manualmente. 

- Congelar à – 20ºC por 2 horas. 

- Centrifugar 12000 G por 20 minutos. 

- Desprezar o material com cuidado. 

- Colocar 500 µL etanol 70% → homogeneizar manualmente. 
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- Centrifugar 12000 G por 10 minutos. 

- Desprezar o sobrenadante e deixar secar em temperatura ambiente sobre um 

papel toalha. 

- Adicionar 30 µL de TE  → vórtex → spin rápido. 

- Banho seco 56º C por 15 minutos. 

- Acondicionar em freezer –20ºC. 

 

4.3.3 Protocolo 3- Boom (adaptado de Boom et al.,1990). 

 

- Transferir 400 ul do homogeneizado para um microtubo de 1500 µL. 

- Adicionar 1000 µL de tampão de lise (120 g GuSCN - 10 mL de 1 M TRIS-HCL pH 

6,4 – 8,8 mL de EDTA 0,5 M pH 8,0 – 1 mL Triton x100) . 

- Homogeneizar por 2 minutos em vórtex. 

- Acrescentar 40 µL da suspensão carreadora (1 g de Diatomaceous earth – 50 µL 

de HCL 37% - 5 mL de água ultrapura). 

- Homogeneizar por 1 minuto em vórtex. 

- Deixar descansar por 20 minutos. 

- Centrifugar a 12800 x g/ 2 minutos a 4°C. 

- Remover o sobrenadante cuidadosamente. 

- Adicionar 500 µL do tampão de lavagem (120g de GuSCN - 10 mL de 1M TRIS-

HCL pH 6,4 e 100 mL de água ultrapura) ao pellet. 

- Homogeneizar por 1 minuto em vórtex. 

- Centrifugar a 12800 x g/ 2 minutos a 4°C. 

- Descartar o sobrenadante. 

- Adicionar 500 µl do tampão de lavagem ao pellet.  

- Homogeneizar por 1 minuto em vórtex. 

- Centrifugar a 12800 x g/ 2 minutos a 4°C. 

- Descartar o sobrenadante. 

- Adicionar 500 µl de etanol 70%. 

- Homogeneizar por 1 minuto em vórtex. 

- Centrifugar a 12800 x g/ 2 minutos a 4°C. 

- Descartar o sobrenadante. 

- Adicionar 500 µl de etanol 70%. 
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- Homogeneizar por 1 minuto em vórtex. 

- Centrifugar a 12800 x g/ 2 minutos a 4°C. 

- Descartar o sobrenadante. 

- Adicionar 500 µl de acetona. 

- Homogeneizar por 1 minuto em vórtex. 

- Centrifugar a 12800 x g/ 2,5 minutos a 4°C. 

- Descartar o sobrenadante. 

- Deixar tubo aberto em estufa de 37º C/ por no mínimo 30 minutos. 

- Adicionar 150 µL de tampão de eluição (1 mL de TRIS-HCL 1M – 0,2 mL de EDTA 

pH 8,0 e 98,8 mL de água ultrapura). 

- Agitar por 1 minuto em vórtex. 

- Incubar em banho seco à 55º C/ 10 minutos. 

- Agitar por 1minuto em vórtex. 

- Centrifugar a 12800 x g/ 5 minutos. 

- Transferir 90 µL da fase aquosa para novo tubo de 1500 µL tomando-se cuidado 

de não aspirar a interface orgânica. 

- Centrifugar a 12800 x g/ 5 minutos. 

- Estocar a temperatura de – 20º C. 

 

4.4 QUANTIFICAÇÃO DE DNA 

 

Alíquotas da solução de DNA de cada amostra-padrão oriunda do ensaio de 

culturas puras, bem como alíquotas da solução de DNA obtidas das amostras de 

homogeneizado de órgãos para os três protocolos de extração de DNA, foram diluídas 

1:100 em água ultrapura obtida em aparelho Milli-Q-Millipore INC (Billerica MA USA) e 

submetidas à leitura espectrofotométrica nos comprimentos de onda 260 nM e 280 nM, 

em espectrofotômetro BECKMAN DU 640 (BECKMAN, FULLERTON, CA, USA). A 

quantificação foi realizada para avaliar a qualidade e a concentração de DNA como 

realizada por Vieira (2004). 
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4.5 AMPLIFICAÇÃO E “PRIMERS” 

 

Foram utilizados para a amplificação o par de primers B4 e B5 (Quadro 1) descritos 

por Baily et al. (1992), que podem ser observados no quadro 1. Estes primers amplificam 

um fragmento de 223 bp. 

 

 PRIMERS     SEQUÊNCIA 

       B4    5´ TGGCTCGGTTGCCAATATCAA  3´ 

       B5              3´  CGCGCTTGCCTTTCAGGTCTG  5´ 

Quadro 1 Seqüência dos primers utilizados para o diagnóstico de brucelose, através do gene 
codificador de 31 kDa da proteína de membrana da Brucella - São Paulo - 2008 

 

A amplificação do DNA da bactéria Brucella abortus foi feita através do protocolo 

de CORTEZ et al (2001): 

 

4.5.1 Para o protoloco da Proteinase K: 

 

- 22,5 µL de água ultrapura 

- 5 µL de tampão de reação 10 X (500 nM KCL; 15 nM MgCl2, 100 nM Tris- HCL, pH 9,0) 

- 8,0 µL da mistura de dNTPs (200 nM de cada nucleotídeo [dCTP, dATP, dGTP, dTTP]) 

- 1,5 µL de MgCl2 (50 nM) 

- 5 µL do primer B4 (10 pmol/ µL) 

- 5 µL do primer B5 (10 pmol/ µL) 

- 0,5 µL de Taq DNA polimerase (5 unidades por µL) 

- 2,5 µL da amostra de DNA extraído 

 

4.5.2 Para o protocolo GT: 

 

- 22,5 µL de água ultrapura 

- 5 µL de tampão de reação 10 X (500 nM KCL; 15 nM MgCl2, 100 nM Tris- HCL, pH 9,0) 

- 8,0 µL da mistura de dNTPs (200 nM de cada nucleotídeo [dCTP, dATP, dGTP, dTTP]) 

- 1,5 µL de MgCl2 (50 nM) 

- 5 µL do primer B4 (10 pmol/ µL) 

- 5 µL do primer B5 (10 pmol/ µL) 
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- 0,5 µL de Taq DNA polimerase (5 unidades por µL) 

- 2,5 µL da amostra de DNA diluído em TE na proporção 1:5, ou seja 2µL DNA + 6 

µL de TE. 

 

4.5.3 Para o protocolo do Boom: 

 

- 20 µL de água ultrapura 

- 5 µL de tampão de reação 10 X (500 nM KCL; 15 nM MgCl2, 100 nM Tris- HCL, pH 9,0) 

- 8,0 µL da mistura de dNTPs (200 nM de cada nucleotídeo [dCTP, dATP, dGTP, dTTP]) 

- 1,5 µL de MgCl2 (50 nM) 

- 5 µL do primer B4 (10 pmol/ µL) 

- 5 µL do primer B5 (10 pmol/ µL) 

- 0,5 µL de Taq DNA polimerase (5 unidades por µL) 

- 5 µL da amostra de DNA 

 

4.5.4 Para as amplificações foi adotado o seguinte clico, descrito por BAILY et al. (1992): 

 

- Desnaturação inicial: 94ºC por 5 minutos 

- Desnaturação do DNA: 94º C por 1 minuto – repetir 40 vezes 

- Hibridização: 60ºC por 1 minuto – repetir 40 vezes 

- Extensão: 72ºC por 1 minuto – repetir 40 vezes 

- Extensão final: 72ºC por 10 minutos  

 

4.6 ANÁLISE DO PRODUTO AMPLIFICADO 

 

A visualização do produto amplificado foi realizada através da técnica de 

eletroforese, em uma cuba horizontal, usando tampão de corrida TBE 0,5X (0,045M Tris-

borato e 1mM EDTA, ph 8,0), agarose a 1,5% (p/v) e uma voltagem constante de 6-7 

V/cm.  

A imersão do gel foi feita, em uma solução de 0,5 µg/mL de brometo de etídio por 

20 minutos, e posterior observação em transiluminador ultravioleta (SAMBROOK et al., 

1989). As bandas visualizadas foram comparadas com um padrão de peso molecular de 

fragmentos múltiplos de 100 pares de base. 
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4.7 CONTROLES 

 

Foram tomadas precauções para evitar a contaminação de utensílios e 

equipamentos de laboratório com material genético (DIEFFENBACH et al., 1995), 

diminuindo-se dessa forma o risco de falsos positivos na reação. Controles positivos e 

negativos foram utilizados em todas as reações. 

 

4.8 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Para cada um dos protocolos foram calculados os valores da sensibilidade e 

especificidade diagnóstica. As comparações de médias foram feitas considerando-se 

amostras pareadas. Para as amostras com distribuição normal foi utilizada a análise de 

variância para medidas repetidas e Tukey Kramer como pós-teste. Para as amostras com 

distribuição não normal foi utilizado o teste de Friedman e Dunn como pós-teste. O grau 

de correlação foi medido pelo coeficiente de correlação de Pearson. As comparações de 

proporções foram feitas pelo teste qui-quadrado. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 ENSAIOS COM CULTURAS PURAS 

 

A tabela 1 traz os resultados da sensibilidade analítica obtida para cada um dos 

métodos de extração de DNA. As tabelas 2 e 4 mostram os resultados da quantificação 

de DNA e da razão das quantidades de DNA obtidas utilizando-se diferentes 

absorbâncias, respectivamente. 

 
 
Tabela 1-  Resultados do isolamento e da detecção de Brucella abortus 2308 pela PCR para três 

protocolos de extração de DNA, segundo diferentes concentrações bacterianas - São Paulo – 
2008 

 

Número de 
bactérias /mL* 

Isolamento 
Brucella abortus 

Protocolos de extração de DNA 
               PK                      GT                     BOOM                           

108 + + + + 

107 + + + + 

106 + + + + 

105 + + + + 
104 + + - + 

103 + + - + 
102 + + - + 

101 + + - + 
100 - + - - 

10-1 - + - - 
10-2 - + - - 

10-3 - - - - 

10-4 - - - - 
10-5 - - - - 

10-6 - - - - 
10-7 - - - - 
10-8 - - - - 
10-9 - - - - 
10-10 - - - - 

* foi preparada suspensão de colônias com turvação correspondente ao tubo 0,5 da escala de Mc Farland 

(108 bactérias/mL) e a partir desta foram feitas diluições de razão 10. 
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As amostras entre 108 a 104 bactérias/mL apresentaram incontável número de 

unidades formadoras de colônia (UFC) nos cultivos quantitativos e as amostras com 103, 

102 e 101 bactérias/mL apresentaram 4.200, 240 e 50 UFC/mL. As amostras de 100 até 

10-10 bactérias/mL não apresentaram crescimento. 

 
Tabela 2-  Concentrações de DNA (µg/mL) de Brucella abortus 2308 obtidas por três protocolos de 

extração de DNA, segundo diferentes concentrações bacterianas - São Paulo – 2008 
 

Número de 
bactérias /mL* 

Protocolos de extração de DNA 
      PK                                 GT                                   BOOM                             

108 12,09 7,50 10,11 

107 6,56 5,01 0,64 

106 1,09 15,81 0,57 

105 5,14 2,40 0,55 

104 2,61 5,25 12,02 

103 7,09 13,49 11,85 

102 13,61 10,31 2,25 

101 0,18 3,05 0,75 

100 12,39 3,78 0,29 

10-1 10,90 10,68 2,71 

10-2 15,59 8,05 4,15 

10-3 13,91 8,62 0,86 

10-4 3,17 15,36 0,38 

10-5 14,27 9,57 2,14 

10-6 2,24 5,92 0,29 

10-7 2,00 12,43 0,82 

10-8 2,40 25,43 3,13 

10-9 7,43 6,69 0,97 

10-10 3,97 5,91 1,79 

Média 7,19 9,23 2,96 
Desvio padrão 5,19 5,56 3,89 
* foi preparada suspensão de colônias com turvação correspondente ao tubo 0,5 da escala de Mc Farland 

(108 bactérias/mL) e a partir desta foram feitas diluições de razão 10. 

 
A comparação das médias de DNA extraído mostrou que o protocolo de Boom 

apresentou um resultado inferior que o PK (p<0,05) e que o GT (p<0,01). 

Os gráficos 1, 2 e 3 mostram que não houve associação entre a concentração de 

DNA (µg/mL) obtida na extração e a concentração de bactérias/mL para os três 

protocolos estudados. 
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Gráfico 1 -  Correlação entre a concentração de Brucella abortus/mL 

e a concentração de DNA (µg/mL) extraída pelo 
protocolo PK - São Paulo – 2008 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gráfico 2 –  Correlação entre a concentração de Brucella abortus/mL 

e a concentração de DNA (µg/mL) extraída pelo 
protocolo GT - São Paulo – 2008 
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Gráfico 3 –  Correlação entre a concentração de Brucella abortus/mL 

e a concentração de DNA (µg/mL) extraída pelo 
protocolo do Boom - São Paulo – 2008 

 
  

 

 

O gráfico 4 e a tabela 3 mostram que entre os três protocolos de extração de 

DNA não existiu correlação entre as concentrações de Brucella abortus (µg/mL) obtidas. 
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Gráfico 4 –  Correlação entre as concentrações de DNA (µg/mL) 

verificadas por três protocolos de extração de DNA 
de Brucella abortus, São Paulo- 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 3 –  Coeficiente de correlação de Pearson referente à comparação das concentrações de DNA 

(µg/mL) obtidas por três protocolos de extração de DNA de Brucella abortus - São Paulo- 
2008 

 

 GT Boom 

PK -0,175 0,102 

GT  0,063 
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Tabela 4-  Razão entre as leituras de absorbância feitas com os comprimentos de onda 260 e 280 nM 

para três protocolos de extração de DNA , segundo diferentes concentrações de Brucella 
abortus - São Paulo – 2008 

 

Número de 
bactérias /mL 

Protocolos de extração de DNA 
   PK                                   GT                                 BOOM 

108 1,18 1,74 1,11 

107 1,08 1,62 1,23 

106 1,09 1,59 1,15 

105 1,17 1,48 0,98 

104 1,86 1,27 1,10 

103 1,42 1,84 1,10 

102 1,21 1,69 1,00 

101 1,19 1,23 0,87 

100 1,13 1,46 1,11 

10-1 1,13 1,69 1,02 

10-2 1,15 1,15 0,94 

10-3 1,13 1,38 0,76 

10-4 1,23 1,78 0,73 

10-5 1,16 1,20 1,22 

10-6 1,90 1,50 0,68 

10-7 1,68 1,70 1,05 

10-8 1,65 1,66 1,12 

10-9 1,19 1,36 1,06 

10-10 1,38 1,40 1,13 

Média 1,31 1,51 1,02 
Desvio padrão 0,26 0,21 0,01 

 
 

 

As médias das razões de absorbância (Tabela 4) para os três protocolos de 

extração de DNA foram diferentes entre si (p<0,001). 

Nos gráficos 5, 6 e 7 pode ser observada a falta de associação entre a razão das 

absorbâncias (Tabela 4) obtidas por cada um dos protocolos de extração e a quantidade 

de bactérias/mL presentes nas suspensões.  
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Gráfico 5 –  Correlação entre as razões das leituras de absorbância 

feitas com os comprimentos de onda 260 e 280 nM para o 
protocolo de extração PK e diferentes concentrações de 
Brucella abortus/mL - São Paulo – 2008. 

 
 
 

 

              
Gráfico 6 –  Correlação entre as razões das leituras de absorbância 

feitas com os comprimentos de onda 260 e 280 nM para o 
protocolo de extração GT e diferentes concentrações de 
Brucella abortus/mL - São Paulo – 2008 
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Gráfico 7 –  Correlação entre as razões das leituras de absorbância 

feitas com os comprimentos de onda 260 e 280 nM para o 
protocolo de extração do Boom e diferentes 
concentrações de Brucella abortus/mL - São Paulo – 2008 

 
 

 

 

O gráfico 8 e a tabela 5 demonstram que não existiu nenhuma associação 

entre os três protocolos de extração de DNA em relação à razão das absorbâncias 

referidas na tabela 4. 
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Gráfico 8 –  Correlação entre as razões das leituras de 

absorbância feitas com os comprimentos de onda 
260 e 280 nM verificadas por três protocolos de 
extração de DNA de Brucella abortus - São Paulo- 
2008 

 
 
Tabela 5 –  Coeficiente de correlação de Pearson resultante da comparação das razões das leituras 

de absorbância feitas com os comprimentos de onda 260 e 280 nM entre os três protocolo 
de extração de DNA de Brucella abortus - São Paulo – 2008 

 

 GT Boom 

PK 0,06 -0,168 

GT  0,041 

 
 
 
5.2 COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE DNA 

 

5.2.1 Admitindo como gold standard o isolamento 

 

 Resultados comparativos entre o isolamento clássico e a PCR com três diferentes 

protocolos de extração de DNA para a detecção de B. abortus, em amostras de pulmão 

de fetos abortados bovinos, podem ser observados na tabela 6. 
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Tabela 6 –  Resultados da detecção de Brucella abortus pelo isolamento clássico e pela PCR realizada 
com três diferentes protocolos de extração de DNA em amostras de pulmão de fetos bovinos 
abortados - São Paulo – 2008 

 

Amostras 
Pulmão 

Isolamento 
Brucella abortus 

Protocolos de extração de DNA 
          PK                          GT                       BOOM     

B08 - - - - 
B09 - - - + 
B10 - + - + 
B11 + + + + 
B13 - + - + 
B14 - - - + 
B20 + + + + 
B22 - - - - 
B27 + + + + 
B28 - - - - 
B32 + + + + 
B41 - - + + 
B43 - - - - 
B48 - - - + 
B54 + + + + 
B55 + + + + 
B63 + + + + 
B65 - - - - 
B67 - - - + 
B69 + + + + 
B74 + + + + 
B80 + + + + 
B85 + + - + 
B88 + + + + 
B92 + + + + 
B99 + + + + 
B100 + + + + 
B205 - + + + 
B208 + + - + 
B216 - - - + 
B217 - + - + 
B234 + + - - 
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Tabela 7-  Razão entre as leituras de absorbância feitas com os comprimentos de onda 260 e 280 nM 
para três protocolos de extração de DNA, segundo amostras de pulmão de fetos abortados 
bovinos - São Paulo – 2008. 

Amostras 
Pulmão 

Protocolos de extração de DNA 
               PK                              GT                             BOOM 

B08 1,27 1,94 1,11 
B09 1,46 1,91 1,10 
B10 1,74 1,98 1,25 
B11 1,68 1,91 1,13 
B13 1,28 1,89 1,15 
B14 1,90 1,45 1,20 
B20 1,28 1,90 1,19 
B22 1,43 1,92 1,37 
B27 1,73 1,90 1,22 
B28 1,82 1,95 1,28 
B32 1,67 1,88 1,22 
B41 1,82 1,95 1,18 
B43 1,44 1,87 1,21 
B48 1,45 1,98 1,21 
B54 1,21 1,93 1,18 
B55 1,76 1,93 1,19 
B63 1,55 1,85 1,24 
B65 1,80 1,93 1,25 
B67 1,61 1,78 1,16 
B69 1,79 1,89 1,22 
B74 1,55 1,90 1,19 
B80 1,85 1,92 1,19 
B85 1,80 1,92 1,09 
B88 1,85 1,93 1,51 
B92 1,83 1,89 1,18 
B99 1,84 1,90 1,19 
B100 1,79 1,94 1,20 
B205 1,61 1,88 1,16 
B208 1,82 1,92 1,18 
B216 1,73 1,93 1,18 
B217 1,81 1,89 1,17 
B234 1,54 1,92 1,18 
Média 1,65 1,90 1,20 

Desvio Padrão 
0,20 0,09 0,08 

 
Para pulmões de fetos abortados de bovinos, as médias das razões de 

absorbância (Tabela 7) para os três protocolos de extração de DNA foram diferentes 

entre si (p<0,001). 
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O gráfico 9 e a tabela 8 demonstram que para pulmões de fetos abortados de 

bovinos não houve associação entre os três protocolos de extração de DNA em relação à 

razão das absorbâncias (Tabela 7). 

 
 

         
Gráfico 9–  Correlação entre as razões das leituras de 

absorbância feitas com os comprimentos de onda 
260 e 280 nM para três diferentes protocolos de 
extração de DNA de Brucella abortus em pulmão de 
fetos abortados de bovinos - São Paulo – 2008 

 
 

 
 
 
Tabela 8 –  Coeficiente de correlação de Pearson entre as razões das leituras de absorbância feitas com 

os comprimentos de onda 260 e 280 nM para três diferentes protocolos de extração de DNA 
de Brucella abortus em pulmão de fetos abortados de bovinos - São Paulo – 2008 

 

 GT Boom 

PK -0,146 0,139 

GT  0,097 
 
 
 
 
 
 



 58 

Tabela 9-  Concentrações de DNA (µg/mL) obtidas por três diferentes protocolos de extração aplicados 
em amostras de pulmão de fetos bovinos abortados - São Paulo – 2008. 

 

Amostras 
Pulmão 

Protocolos de extração de DNA 
      PK                                   GT                                   BOOM                             

B08 41,83 99,07 15,69 
B09 68,73 166,12 12,69 
B10 44,57 68,72 12,91 
B11 37,10 407,37 16,68 
B13 41,07 56,13 13,03 
B14 58,07 280,45 11,70 
B20 1,64 332,81 15,18 
B22 57,41 163,99 16,29 
B27 223,11 623,41 15,29 
B28 182,68 515,15 10,83 
B32 155,17 212,11 14,27 
B41 84,71 907,99 16,83 
B43 59,94 193,93 15,07 
B48 65,22 122,86 12,26 
B54 3,13 329,35 8,74 
B55 50,44 477,08 13,42 
B63 99,17 129,26 13,52 
B65 74,70 321,30 10,28 
B67 20,97 129,12 11,65 
B69 62,14 255,09 15,22 
B74 80,10 144,99 11,60 
B80 149,27 307,82 13,79 
B85 49,50 312,09 0,40 
B88 53,21 99,60 0,26 
B92 94,20 259,02 14,53 
B99 87,58 250,47 14,18 
B100 105,97 783,33 13,42 
B205 19,46 141,22 10,56 
B208 57,02 574,03 16,61 
B216 58,68 107,76 12,80 
B217 47,68 197,15 10,79 
B234 90,10 381,79 9,83 
Média 72,64 292,21 12,51 

Desvio Padrão 
48,55 206,46 3,83 
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Para pulmões de fetos abortados de bovinos, a média das concentrações de DNA 

extraído pelo protocolo GT foi maior que aquelas obtidas pelos protocolos PK e Boom 

(p<0,001, Tabela 9). 

O gráfico 10 e a tabela 10 mostram que para pulmões de fetos abortados de 

bovinos não existiu correlação entre as concentrações de DNA (µg/mL) obtidas pelos três 

protocolos de extração. 

 
 

         
Gráfico 10 –  Correlação entre as concentrações de DNA de 

Brucella abortus (µg/mL) obtidas por  três 
protocolos de extração de amostras de pulmão de 
feto abortado de bovino - São Paulo – 2008 

 
 
 
 

Tabela 10 -  Coeficiente de correlação de Pearson entre as concentrações de DNA de Brucella abortus 
(µg/mL) obtidas por os três protocolos de extração em de pulmão de feto abortado de bovino 
- São Paulo – 2008 

 

 GT Boom 

PK 0,384 0,158 

GT  0,239 
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Resultados comparativos entre o isolamento clássico e a PCR com três diferentes 

protocolos de extração de DNA para a detecção de B. abortus, em amostras de baço de 

fetos abortados bovinos, podem ser observados na tabela 11. 

 
Tabela 11 -  Resultados da detecção de Brucella abortus pelo isolamento clássico e pela PCR realizada 

com três diferentes protocolos de extração de DNA em amostras de baço de fetos bovinos 
abortados - São Paulo – 2008 

 
Amostras 
Baço 

Isolamento 
Brucella abortus 

Protocolos de extração de DNA 
     PK                        GT                       BOOM  

B08 - - - + 
B09 - - - - 
B10 - - - - 
B13 - - - + 
B14 - - - - 
B20 + + + + 
B22 - - - + 
B28 - - - + 
B32 + + + + 
B41 - - - + 
B43 - - - - 
B48 - - - + 
B49 + + + + 
B54 + + + + 
B63 + + + + 
B65 - - - - 
B67 - - - + 
B74 + + + + 
B80 + + + + 
B88 + + + + 
B100 + + + + 
B104 + + + + 
B205 - - - + 
B216 - - - + 
B217 - - - + 
B234 + + + + 
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Tabela 12 -  Razão entre as leituras de absorbância feitas com os comprimentos de onda 260 e 280 nM 
para três protocolos de extração de DNA, segundo amostras de baço de fetos abortados 
bovinos - São Paulo – 2008 

 

Amostras 
Baço 

Protocolos de extração de DNA 
    PK                                  GT                                 BOOM 

B08 1,64 1,96 0,83 
B09 1,77 1,88 1,12 
B10 1,90 1,82 1,18 
B13 1,73 1,94 1,19 
B14 1,65 1,97 1,14 
B20 1,79 1,90 1,18 
B22 1,65 1,93 1,15 
B28 1,84 1,95 1,19 
B32 1,46 1,92 1,28 
B41 1,82 1,91 1,23 
B43 1,75 1,95 1,18 
B48 1,85 1,96 1,23 
B49 1,66 1,92 1,15 
B54 1,28 1,89 1,18 
B63 1,74 1,98 1,11 
B65 1,77 1,91 1,12 
B67 1,89 1,91 1,17 
B74 1,71 1,92 1,14 
B80 1,79 1,92 1,27 
B88 1,90 1,98 1,39 
B100 1,80 1,91 1,15 
B104 1,77 1,91 1,17 
B205 1,83 1,91 1,12 
B216 1,86 1,88 1,16 
B217 1,80 1,93 1,21 
B234 1,68 1,95 1,12 
Média 1,74 1,92 1,17 

Desvio Padrão 
0,14 0,04 0,09 

 
Para baços de fetos abortados de bovinos, as médias das razões de absorbância 

(Tabela 12) para os três protocolos de extração de DNA foram diferentes entre si 

(p<0,001). 

O gráfico 11 e a tabela 13 demonstram que para baços de fetos abortados de 

bovinos não houve associação entre os três protocolos de extração de DNA em relação à 

razão das absorbâncias (Tabela 12). 
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Gráfico 11 –  Correlação entre as razões das leituras de 

absorbância feitas com os comprimentos de onda 260 
e 280 nM para três diferentes protocolos de extração 
de DNA de Brucella abortus em baço de fetos 
abortados de bovinos - São Paulo – 2008 

 
 
 
 
 
 
 
Tabela 13 -  Coeficiente de correlação de Pearson entre as razões das leituras de absorbância feitas com 

os comprimentos de onda 260 e 280 nM para três diferentes protocolos de extração de DNA 
de Brucella abortus em baço de fetos abortados de bovinos - São Paulo – 2008 

 

 GT Boom 

PK -0,062 0,181 

GT  -0,017 
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Tabela 14 -  Concentrações de DNA (µg/mL) obtidas por três diferentes protocolos de extração aplicados 
em amostras de baço de fetos bovinos abortados - São Paulo – 2008 

 

Amostras 
Baço 

Protocolos de extração de DNA 
      PK                                     GT                                 BOOM    

B08 124,32 518,35 14,38 
B09 235,41 1311,82 10,51 
B10 509,35 1654,94 12,88 
B13 179,61 550,37 16,77 
B14 140,62 1351,63 12,32 
B20 9,20 469,86 14,71 
B22 110,84 792,23 14,06 
B28 213,09 1162,98 12,69 
B32 67,51 455,21 13,35 
B41 155,28 278,57 12,47 
B43 249,75 839,13 14,24 
B48 403,86 939,67 14,03 
B49 132,03 1290,09 12,52 
B54 5,42 230,73 3,65 
B63 15,35 289,60 22,34 
B65 58,73 596,00 11,03 
B67 243,10 1022,03 14,84 
B74 172,91 1424,02 14,73 
B80 42,33 468,29 14,68 
B88 463,12 1636,05 0,77 
B100 58,54 563,11 12,51 
B104 45,84 704,59 13,88 
B205 118,96 1080,89 12,20 
B216 114,44 1246,20 15,99 
B217 125,01 983,93 11,50 
B234 170,50 978,96 12,57 
Média 160,20 878,43 12,91 
Desvio 
Padrão 131,29 422,12 3,90 

 
 

Para baços de fetos abortados de bovinos, a média das concentrações de DNA 

extraído pelo protocolo GT foi maior que aquelas obtidas pelos protocolos PK e Boom 

(p<0,001, Tabela 14). 

O gráfico 12 e a tabela 15 mostram que para baços de fetos abortados de 

bovinos existiu uma discreta correlação entre as concentrações de DNA (µg/mL) obtidas 

pelos três protocolos de extração. 
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Gráfico 12 –  Correlação entre as concentrações de DNA de Brucella 

abortus (µg/mL) obtidas por  três protocolos de extração 
de amostras de baço de feto abortado de bovino - São 
Paulo – 2008 

 
 
 
 
 
 
 
Tabela 15 -  Coeficiente de correlação de Pearson entre as concentrações de DNA de Brucella abortus 

(µg/mL) obtidas por os três protocolos de extração em de baço de feto abortado de bovino 
- São Paulo – 2008 

 

 GT Boom 

PK 0,692 -0,29 

GT  -0,268 
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Resultados comparativos entre o isolamento clássico e a PCR com três diferentes 

protocolos de extração de DNA para a detecção de B. abortus, em amostras de fígado de 

fetos abortados bovinos, podem ser observados na tabela 16. 

 
Tabela 16  Resultados da detecção de Brucella abortus pelo isolamento clássico e pela PCR realizada 

com três diferentes protocolos de extração de DNA em amostras de fígado de fetos bovinos 
abortados - São Paulo – 2008 

 
Amostras 
Fígado 

Isolamento 
Brucella abortus 

Protocolos de extração de DNA 
            PK                        GT                         BOOM     

B08 - - - + 
B09 - - - + 
B10 - - - + 
B13 - - + - 
B14 - - - - 
B22 - - - + 
B27 + + + + 
B28 - - - + 
B32 + + + + 
B34 + + + - 
B41 - - + + 
B43 - - - - 
B48 - - - + 
B54 + + + + 
B63 + + + + 
B65 - - - - 
B67 - - + + 
B88 + + + + 
B202 + + - -o 
B205 - + - + 
B208 + + + - 
B216 - - - + 
B217 - - - - 
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Tabela 17- Razão entre as leituras de absorbância feitas com os comprimentos de onda 260 e 280 nM 
para três protocolos de extração de DNA, segundo amostras de fígado de fetos abortados 
bovinos - São Paulo – 2008 

 
 
Amostras 
Fígado 

Protocolos de extração de DNA 
     PK                                      GT                                 BOOM 

B08 1,59 1,99 1,22 
B09 1,67 1,84 0,96 
B10 1,81 1,94 1,20 
B13 1,81 1,97 1,24 
B14 1,58 1,76 1,05 
B22 1,18 1,88 1,14 
B27 1,25 1,87 1,09 
B28 1,72 1,81 1,16 
B32 1,32 1,91 1,23 
B34 1,74 1,74 1,11 
B41 1,44 1,81 1,31 
B43 1,48 1,86 1,12 
B48 1,62 1,74 1,10 
B54 1,30 1,94 1,20 
B63 1,27 1,82 1,12 
B65 1,60 1,81 1,24 
B67 1,78 1,90 1,25 
B88 1,80 1,95 1,27 
B202 1,52 1,68 1,12 
B205 1,78 1,93 1,17 
B208 1,86 1,93 1,02 
B216 1,76 1,75 1,09 
B217 1,72 1,95 1,10 

Média 1,59 1,86 1,15 
Desvio 
Padrão 0,21 0,09 0,09 

 
Para fígados de fetos abortados de bovinos, as médias das razões de absorbância 

(Tabela 17) para os três protocolos de extração de DNA foram diferentes entre si 

(p<0,001). 

O gráfico 13 e a tabela 18 demonstram que para fígados de fetos abortados de 

bovinos não houve associação entre os três protocolos de extração de DNA em relação à 

razão das absorbâncias (Tabela 17). 
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Gráfico 13 –  Correlação entre as razões das leituras de 

absorbância feitas com os comprimentos de onda 260 
e 280 nM para três diferentes protocolos de extração 
de DNA de Brucella abortus em fígado de fetos 
abortados de bovinos - São Paulo – 2008 

 
 
 
 
 
 
Tabela 18 -  Coeficiente de correlação de Pearson entre as razões das leituras de absorbância feitas com 

os comprimentos de onda 260 e 280 nM para três diferentes protocolos de extração de DNA 
de Brucella abortus em fígado de fetos abortados de bovinos - São Paulo – 2008 

 

 GT Boom 

PK 0,123 -0,033 

GT  0,352 
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Tabela 19 -  Concentrações de DNA (µg/mL) obtidas por três diferentes protocolos de extração aplicados em 
amostras de fígado de fetos bovinos abortados - São Paulo – 2008 

 

Amostras 
Fígado 

Protocolos de extração de DNA 
 PK                                     GT                                   BOOM                    

B08 102,30 676,90 15,73 
B09 47,02 903,91 14,28 
B10 139,04 1006,41 12,79 
B13 331,24 816,61 13,88 
B14 130,67 904,65 11,71 
B22 28,08 921,46 15,75 
B27 35,54 256,61 14,66 
B28 67,10 669,43 14,91 
B32 42,25 339,57 13,24 
B34 79,46 205,85 14,16 
B41 11,56 52,12 13,44 
B43 81,78 538,91 14,23 
B48 132,47 826,86 13,28 
B54 4,26 585,72 2,99 
B63 38,90 68,45 15,86 
B65 63,23 1057,87 10,26 
B67 67,56 674,53 11,01 
B88 82,96 970,67 1,68 
B202 44,66 925,30 13,68 
B205 75,86 593,88 14,92 
B208 159,00 1451,20 16,65 
B216 66,07 683,52 14,44 
B217 31,80 498,11 13,98 

Média 80,99 679,50 12,94 
Desvio 
Padrão 68,20 340,16 3,68 

 
Para fígados de fetos abortados de bovinos, a média das concentrações de DNA 

extraído pelo protocolo GT foi maior que aquelas obtidas pelos protocolos PK e Boom 

(p<0,001, Tabela 19). 

O gráfico 14 e a tabela 20 mostram que para fígados de fetos abortados de 

bovinos não existiu correlação entre as concentrações de DNA (µg/mL) obtidas pelos três 

protocolos de extração. 
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Gráfico 14 –  Correlação entre as concentrações de DNA de 

Brucella abortus (µg/mL) obtidas por  três protocolos 
de extração de amostras de fígado de feto abortado 
de bovino - São Paulo – 2008 

 
 
 
 
 
 
 
Tabela 20 -  Coeficiente de correlação de Pearson entre as concentrações de DNA de Brucella abortus 

(µg/mL) obtidas por os três protocolos de extração em de fígado de feto abortado de 
bovino - São Paulo – 2008 

 
 

 GT Boom 

PK 0,423 0,139 

GT  -0,129 
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Resultados comparativos entre o isolamento clássico e a PCR com três diferentes 

protocolos de extração de DNA para a detecção de B. abortus, em amostras de linfonodo 

bronquial de fetos abortados bovinos, podem ser observados na tabela 21. 

 
 
Tabela 21 -  Resultados da detecção de Brucella abortus pelo isolamento clássico e pela PCR realizada 

com três diferentes protocolos de extração de DNA em amostras de linfonodo bronquial de 
fetos bovinos abortados - São Paulo – 2008 

 
Amostras 

Linfonodo BR 
Isolamento 

Brucella abortus 
Protocolos de extração de DNA 

    PK                       GT                         Boom  

B03 + - - + 
B08 - - - - 
B09 - - - - 
B10 - + - - 
B13 - + - - 
B14 - - - + 
B22 - - - - 
B27 + + + + 
B28 - + - - 
B41 - - + + 
B43 - - - - 
B48 - - - + 
B49 + + + + 
B54 + + + + 
B65 - - - + 
B67 - - - - 
B74 + + + + 
B88 + + + + 
B205 - - - + 
B216 - - - + 
B217 - - + + 
B235 + - - - 
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Tabela 22 -  Razão entre as leituras de absorbância feitas com os comprimentos de onda 260 e 280 nM 
para três protocolos de extração de DNA, segundo amostras de linfonodo bronquial de fetos 
abortados bovinos - São Paulo – 2008 

 

Amostras 
Linfonodo BR 

Protocolos de extração de DNA 
        PK                                   GT                               BOOM 

B03 1,72 1,88 1,16 
B08 1,33 1,96 1,13 
B09 1,25 1,91 1,18 
B10 1,70 1,93 1,20 
B13 1,43 1,91 1,26 
B14 1,81 1,94 1,25 
B22 1,24 1,86 1,16 
B27 1,49 1,86 1,28 
B28 1,83 1,97 1,34 
B41 1,50 1,80 1,08 
B43 1,69 1,91 1,23 
B48 1,64 1,98 1,17 
B49 1,39 1,90 1,26 
B54 1,28 1,86 1,81 
B65 1,71 1,89 1,18 
B67 1,53 1,78 1,09 
B74 1,36 1,88 1,19 
B88 1,67 1,93 1,46 
B205 1,79 1,92 1,21 
B216 1,89 1,93 1,25 
B217 1,58 1,91 1,19 
B235 1,84 1,92 1,21 

Média 1,58 1,90 1,24 

Desvio Padrão 0,21 0,05 0,15 
 

 

Para linfonodos bronquiais de fetos abortados de bovinos, as médias das razões 

de absorbância (Tabela 22) para os três protocolos de extração de DNA foram diferentes 

entre si (p<0,001). 

O gráfico 15 e a tabela 23 demonstram que para linfonodos bronquiais de fetos 

abortados de bovinos não houve associação entre os três protocolos de extração de DNA 

em relação à razão das absorbâncias (Tabela 22). 

 
 
 
 
 
 



 72 

         
Gráfico 15 – Correlação entre as razões das leituras de 

absorbância feitas com os comprimentos de onda 
260 e 280 nM para três diferentes protocolos de 
extração de DNA de Brucella abortus em 
linfonodo bronquial de fetos abortados de bovinos 
- São Paulo – 2008 

 
 
 
 
 
Tabela 23 -  Coeficiente de correlação de Pearson entre as razões das leituras de absorbância feitas com 

os comprimentos de onda 260 e 280 nM para três diferentes protocolos de extração de DNA 
de Brucella abortus em linfonodo bronquial de fetos abortados de bovinos - São Paulo – 2008 

 

 GT Boom 

PK 0,382 -0,104 

GT  0,094 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 73 

Tabela 24 -  Concentrações de DNA (µg/mL) obtidas por três diferentes protocolos de extração aplicados 
em amostras de linfonodo bronquial de fetos bovinos abortados - São Paulo – 2008 

 

Amostras 
Linfonodo Br 

Protocolos de extração de DNA 
                PK                                    GT                                  BOOM                 

B03 18,50 216,00 19,31 
B08 43,34 121,50 17,02 
B09 36,74 45,34 15,68 
B10 17,08 103,13 12,64 
B13 62,01 123,73 17,08 
B14 345,88 1116,10 12,93 
B22 32,38 108,69 13,90 
B27 70,37 216,70 13,62 
B28 60,18 652,58 12,60 
B41 17,92 36,72 13,14 
B43 145,19 492,33 15,50 
B48 158,85 369,42 12,85 
B49 52,32 97,90 10,11 
B54 3,17 52,68 1,19 
B65 19,87 280,78 15,79 
B67 89,90 23,91 13,03 
B74 45,38 157,94 14,36 
B88 28,42 60,66 4,47 
B205 60,56 302,34 11,70 
B216 401,70 545,02 16,09 
B217 18,24 351,31 15,62 
B235 132,92 796,40 17,53 
Média 84,59 285,05 13,46 

Desvio Padrão 
103,12 282,74 4,09 

 
 

 

Para linfonodos bronquiais de fetos abortados de bovinos, a média das 

concentrações de DNA extraído pelo protocolo GT foi maior que aquelas obtidas pelos 

protocolos PK e Boom (p<0,001, Tabela 24). 

O gráfico 16 e a tabela 25 mostram que para linfonodos bronquiais de fetos 

abortados de bovinos existiu uma discreta correlação entre as concentrações de DNA 

(µg/mL) obtidas pelos três protocolos de extração. 
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Gráfico 16 –  Correlação entre as concentrações de DNA de 

Brucella abortus (µg/mL) obtidas por  três protocolos 
de extração de amostras de linfonodo bronquial de 
feto abortado de bovino - São Paulo – 2008 

 
 
 
 
 
 
Tabela 25 -  Coeficiente de correlação de Pearson entre as concentrações de DNA de Brucella abortus 

(µg/mL) obtidas por os três protocolos de extração em de linfonodo bronquial de feto 
abortado de bovino - São Paulo – 2008 

 

 GT Boom 

PK 0,712 0,186 

GT  0,247 
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A comparação entre os resultados das PCR para os diferentes protocolos descritos 

nos itens 4.3.1., 4.3.2, 4.3.3., tomando como referência os resultados obtidos para 

isolamento das mesmas amostras de acordo com o item 4.1., estão apresentadas nas 

tabelas ilustradas abaixo (Tabelas 26, 27, 28, 29 e 30). 

 
 
Tabela 26 – Resultados da PCR para detecção de Brucella abortus realizada com três protocolos de 

extração de DNA em amostras de pulmão de feto abortado de bovino, segundo 
resultados da bacteriologia clássica - São Paulo – 2008 

 
Pulmão 

PK GT BOOM 
 Isolado Não Isolado Total  Isolado Não Isolado Total  Isolado Não Isolado Total  

PCR + 17 4 21 14 1 15 16 10 26 
PCR - 0 11 11 3 14 17 1 5 6 
Total 17 15 32 17 15 32 17 15 32 

 
 
Sensibilidade diagnóstica do método pK =  100% 

Especificidade diagnóstica do método pK =  73% 

Sensibilidade diagnóstica do método GT = 82% 

Especificidade diagnóstica do método GT = 93% 

Sensibilidade diagnóstica do método Boom = 94% 

Especificidade diagnóstica do método Boom = 33% 

 

 
Tabela 27 -  Resultados da PCR para detecção de Brucella abortus realizada com três protocolos de 

extração de DNA em amostras de baço de feto abortado de bovino, segundo resultados 
da bacteriologia clássica - São Paulo – 2008 

 
Baço 

PK GT BOOM 
 Isolado Não Isolado Total  Isolado Não Isolado Total  Isolado Não Isolado Total  

PCR + 11 0 11 11 0 11 11 10 21 
PCR - 0 15 15 0 15 15 0 5 5 
Total 11 15 26 11 15 26 11 15 26 
 
Sensibilidade diagnóstica do método pK: 100% 

Especificidade diagnóstica do método pK: 100% 

Sensibilidade diagnóstica do método GT: 100% 

Especificidade diagnóstica do método GT: 100% 

Sensibilidade diagnóstica do método Boom: 100% 

Especificidade diagnóstica do método Boom: 33% 
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Tabela 28 -. Resultados da PCR para detecção de Brucella abortus realizada com três protocolos de 
extração de DNA em amostras de fígado de feto abortado de bovino, segundo resultados 
da bacteriologia clássica - São Paulo – 2008 

 
Fígado 

PK GT BOOM 
 Isolado Não Isolado Total  Isolado Não Isolado Total  Isolado Não Isolado Total  
PCR + 8 1 9 7 3 10 5 10 15 
PCR - 0 14 14 1 12 13 3 5 8 
Total 8 15 23 8 15 23 8 15 23 

 
Sensibilidade diagnóstica do método pK: 100% 

Especificidade diagnóstica do método pK: 93% 

Sensibilidade diagnóstica do método GT: 88% 

Especificidade diagnóstica do método GT: 80% 

Sensibilidade diagnóstica do método Boom: 63% 

Especificidade diagnóstica do método Boom: 33% 

 
 
Tabela 29 - Resultados da PCR para detecção de Brucella abortus realizada com três protocolos de 

extração de DNA em amostras de linfonodo bronquial de feto abortado de bovino, 
segundo resultados da bacteriologia clássica - São Paulo – 2008 

 
Linfonodo Bronquial 

PK GT BOOM 
 Isolado Não Isolado Total  Isolado Não Isolado Total  Isolado Não Isolado Total  

PCR + 5 3 8 5 2 7 6 7 13 
PCR - 2 12 14 2 13 15 1 8 9 
Total 7 15 22 7 15 22 7 15 22 

 
Sensibilidade diagnóstica do método pK: 71% 

Especificidade diagnóstica do método pK: 80% 

Sensibilidade diagnóstica do método GT: 71% 

Especificidade diagnóstica do método GT: 87% 

Sensibilidade diagnóstica do método Boom: 86% 

Especificidade diagnóstica do método Boom: 53% 
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Tabela 30 –  Resultados consolidados por órgãos de feto abortado de bovino para detecção de 
Brucella abortus pela PCR realizada com três protocolos de extração de DNA, segundo 
resultados da bacteriologia clássica - São Paulo – 2008 

 
PK GT BOOM 

 Isolamento positivo Isolamento positivo Isolamento positivo 
PCR + 41 37 38 
PCR - 2 6 5 
Total 43 43 43 

 
Sensibilidade diagnóstica do método pK: 95% 

Sensibilidade diagnóstica do método GT: 86% 

Sensibilidade diagnóstica do método Boom: 88% 

 
 
 
5.2.2 Admitindo como gold standard a infecção experimental 
 

 

Os resultados das PCR para os diferentes protocolos de extração de DNA, 

admitindo que todos os fetos abortados estavam infectados com B. abortus estão 

apresentados nas tabelas 31, 32, 33,34 e 35. 

 
 
Tabela 31 -  Resultados da PCR para detecção de Brucella abortus realizada com três protocolos 

de extração de DNA em amostras de pulmão de feto abortado de bovino 
experimentalmente infectado com a estirpe 2308 - São Paulo – 2008 

 
Pulmão 

PK GT BOOM 

 
Infectados 

experimentalmente 
Infectados 

experimentalmente 
Infectados 

experimentalmente 
PCR + 21 16 26 
PCR - 11 16 6 
Total 32 32 32 

 
Sensibilidade diagnóstica do método pK: 66% 

Sensibilidade diagnóstica do método GT: 50% 

Sensibilidade diagnóstica do método Boom: 81% 
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Tabela 32 -  Resultados da PCR para detecção de Brucella abortus realizada com três protocolos 
de extração de DNA em amostras de baço de feto abortado de bovino 
experimentalmente infectado com a estirpe 2308 - São Paulo – 2008 

 
Baço 

PK GT BOOM 

 
Infectados 

experimentalmente 
Infectados 

experimentalmente 
Infectados 

experimentalmente 
PCR + 11 11 21 
PCR - 15 15 5 
Total 26 26 26 

 
Sensibilidade diagnóstica do método pK: 42% 

Sensibilidade diagnóstica do método GT: 42% 

Sensibilidade diagnóstica do método Boom: 81% 

 
 
Tabela 33 -  Resultados da PCR para detecção de Brucella abortus realizada com três protocolos 

de extração de DNA em amostras de fígado de feto abortado de bovino 
experimentalmente infectado com a estirpe 2308 - São Paulo – 2008 

 
Fígado 

PK GT BOOM 

 
Infectados 

experimentalmente 
Infectados 

experimentalmente 
Infectados 

experimentalmente 
PCR + 9 10 15 
PCR - 14 13 8 
Total 23 23 23 

 

Sensibilidade diagnóstica do método pK: 39% 

Sensibilidade diagnóstica do método GT: 43% 

Sensibilidade diagnóstica do método Boom: 65% 
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Tabela 34 -  Resultados da PCR para detecção de Brucella abortus realizada com três protocolos 
de extração de DNA em amostras de linfonodo bronquial de feto abortado de bovino 
experimentalmente infectado com a estirpe 2308 - São Paulo – 2008 

 
Linfonodo 

PK GT BOOM 

 
Infectados 

experimentalmente 
Infectados 

experimentalmente 
Infectados 

experimentalmente 

PCR + 8 7 13 

PCR - 14 15 9 

Total 22 22 22 

 
Sensibilidade diagnóstica do método pK: 36% 

Sensibilidade diagnóstica do método GT: 32% 

Sensibilidade diagnóstica do método Boom: 59% 

 

Tabela 35 -  Resultados consolidados por órgãos de feto abortado de bovino experimentalmente 
infectado com a estirpe 2308 para detecção de Brucella abortus pela PCR realizada com 
três protocolos de extração de DNA - São Paulo – 2008 

 
PK GT BOOM 

 
Infectados 

experimentalmente 
Infectados 

experimentalmente 
Infectados 

experimentalmente 

PCR + 49 44 75 
PCR - 54 59 28 
Total 103 103 103 

 
Sensibilidade diagnóstica do método pK: 47% 

Sensibilidade diagnóstica do método GT: 43% 

Sensibilidade diagnóstica do método Boom: 73% 
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As figuras de 1 a 3 mostram os resultados da amplificação da PCR para os 

diferentes protocolos de extração de DNA testados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 

(1) padrão de peso molecular, 100 bp; (2) controle negativo; (3) controle 
negativo; (4) amostra de linfonodo bronquial; (5) amostra de pulmão; (6) 
amostra de baço; (7) amostra de fígado; (8) controle positivo. 

 
Figura 1 –  Gel de agarose mostrando resultado de PCR em 

amostras de linfonodo bronquial, pulmão, baço e fígado de 
feto abortado de vacas experimentalmente desafiadas 
com Brucella abortus 2308, utilizando extração enzimática 
do DNA por Proteinase K - São Paulo – 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 7 6 8 

223 bp 
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(1) padrão de peso molecular, 100 bp; (2) água; (3) controle negativo; (4) controle 
negativo; (5) controle negativo; (6) controle negativo; (7) amostra de fígado; (8) amostra 
de pulmão; (9) amostra de linfonodo bronquial; (10) amostra de baço; (11) amostra de 
fígado; (12) amostra de pulmão; (13) amostra de fígado; (14) amostra de pulmão, (15) 
amostra de linfonodo bronquial, (16) amostra de linfonodo bronquial, (17) controle 
positivo. 

 
Figura 2 -  Gel de agarose mostrando resultado de PCR em amostras de linfonodo 

bronquial, pulmão, baço e fígado de feto abortado de vacas 
experimentalmente desafiadas com Brucella abortus 2308, utilizando 
extração do DNA pelo Isotiocianato de Guanidina (GT) - São Paulo – 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

223 bp 

   1      2     3     4     5     6       7      8     9    10    11    12   13    14    15   16    17 
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(1) padrão de peso molecular, 100 bp; (2) água; (3) controle negativo; (4) controle 
negativo; (5) amostra de baço; (6) amostra de fígado; (7) amostra de pulmão; (8) 
amostra de linfonodo bronquial; (9) amostra de baço; (10) amostra de fígado; (11) 
amostra de pulmão; (12) amostra de linfonodo bronquial; (13) amostra de pulmão; (14) 
controle positivo da extração; (15) controle positivo. 
 
Figura 3 -  Gel de agarose mostrando resultado de PCR em amostras de linfonodo 

bronquial, pulmão, baço e fígado de feto abortado de vacas 
experimentalmente desafiadas com Brucella abortus 2308, utilizando 
extração do DNA pelo Boom - São Paulo – 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

223 bp 
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 ENSAIOS COM CULTURAS PURAS 

 

O melhor limiar de detecção foi verificado para o protocolo PK (10-2 bactérias/mL), 

seguido do Boom (101 bactérias/mL) e GT (105 bactérias/mL) (Tabela 1). 

Esses resultados indicam que o protocolo PK detectou uma fração de 1/100 de 

bactéria, o que é incoerente. Isso provavelmente foi conseqüência da baixa precisão da 

quantificação pela escala de McFarland. De fato, as contagens de UFC feitas a partir das 

suspensões examinadas, mostraram um número sempre superior de UFC àquela prevista 

pela escala. Além disso, é razoável supor que existam UFC produzidas por mais de um 

bacilo. Em resumo, a escala de McFarland e as contagens de UFC sub-quantificaram o 

número de bacilos em suspensão. 

A tabela 4 mostra que nenhum protocolo alcançou valores entre 1,8 e 2,0 para as 

médias de razão de absorbância em 260 e 280 nm, preconizado por Sambrook e Russell 

(2001) para avaliar a pureza do ácido nucléico. Segundo esses autores, valores inferiores 

a 1,8 podem significar contaminação com proteína ou fenol, além de não permitirem a 

quantificação precisa do ácido nucléico. Apesar disso, essa quantificação foi realizada, e 

os resultados constam da Tabela 2, onde se verifica que o protocolo de Boom teve 

concentrações menores de DNA que o PK (p<0,05) e que o GT (p<0,01). 

Os gráficos de 1 a 8 e as tabelas 3 e 5 mostram que, para os três protocolos de 

extração, não existe associação entre a concentração de DNA ou o grau de pureza do 

DNA com a quantidade de bactérias presente nas suspensões. Também não existe 

associação entre os protocolos de extração de DNA no referente às concentrações de 

DNA ou os graus de pureza do DNA obtidos. 

Assim, existem duas possibilidades as serem consideradas: 1) a 

espectrofotometria, como recomendada por Sambrook e Russell (2001), não é a 

metodologia ideal para mensuração da concentração de DNA, 2) existe pouca 

reprodutibilidade nos resultados dos protocolos de extração de DNA. 
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6.2. ADMITINDO COMO GOLD STANDARD O ISOLAMENTO 

 

O baço foi o melhor órgão para detecção de B. abortus pela PCR em 

homogeneizados de órgãos de fetos abortados, seguido do pulmão, do fígado e do 

lifonodo bronquial, (Tabelas 26 a 29). Foi apenas no baço que a sensibilidade diagnóstica 

da PCR foi de 100% para qualquer dos protocolos de extração de DNA ensaiados (Tabela 

27). 

Para os linfonodos, a melhor sensibilidade diagnóstica foi observada para o 

protocolo de Boom (86%, Tabela 29). Ribeiro (2006) estudou três protocolos de extração 

para detecção de Mycobacterium bovis em homogeneizados de órgãos, sobretudo de 

linfonodos e verificou que o melhor deles foi o de Boom. 

Os resultados consolidados por órgãos mostram que o protocolo de PK foi o mais 

sensível (Tabela 30). Cortez et al. (2001), observaram que tanto o protocolo da PK quanto 

o da lise pela fervura foram eficazes para a extração de DNA de B. abortus. 

A experiência amadurecida com a PCR nos vários laboratórios do Departamento 

de Medicina Preventiva e Saúde Animal da FMVZ, USP indicava uma expectativa de 

melhor performance do protocolo de Boom. Entretanto, os resultados frustraram essa 

expectativa em favor do protocolo de PK (Tab. 30). Esse fato pode ter sido decorrente da 

permanência de resquícios da suspensão carreadora (Diatomaceous earth) na etapa final 

da extração, fazendo com que o DNA ficasse aderido a ela, não conseguindo eluir-se. 

A menor sensibilidade do protocolo GT pode ter sido resultado da presença de uma 

maior quantidade de fatores de inibição da amplificação do ácido nucléico, como 

proteínas séricas, debris celulares somáticos, polissacárides e outros componentes dos 

fluídos corpóreos (WILSON, 1997), pois para esse método não foi realizada a pré-

lavagem das amostras, procedimento que antecedeu a extração no protocolo de PK e foi 

realizado como etapa intermediária no de Boom. 

Nas 60 amostras (15 baços, 15 fígados, 15 linfonodos bronquiais e 15 pulmões) 

das quais não foi possível isolar B. abortus (gold standard negativo), a PCR resultou 

positiva em 8 amostras para o protocolo de extração PK (4 pulmões, 1 fígado e 3 

linfonodos), em 6 amostras para o protocolo de extração GT (1 pulmão, 3 fígados e 2 

linfonodos) e em 37 amostras (10 pulmões, 10 baços, 10 fígados e 7 linfonodos) para o 

protocolo de extração do Boom (Tabelas 26 a 29). Nas amostras onde o isolamento foi 

negativo, a proporção de PCR positivos verificada para o protocolo de extração Boom 

(37/60) foi superior àquelas verificados para o PK (8/60, p=0,0054) e o GT (6/60, 
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p=0,0011). Como todos os animais utilizados no estudo foram gerados por vacas 

experimentalmente infectadas, é razoável supor que esses resultados da PCR não são 

falsos positivos, embora o isolamento tenha resultado negativo. Em estudos envolvendo 

detecção de B. abortus em amostras de abortos bovinos, Cortez et al. (2001) detectaram 

4 amostras positivas para PCR em 54 negativas para cultivo e Fekete et al. (1990) 

obtiveram 2 amostras positivas em 52 negativas pelo cultivo microbiológico. A 

especificidade da PCR não está associada ao protocolo de extração, mas aos primers 

utilizados. No presente experimento foram utilizados os primers B4 e B5 descritos por 

Baily et al. (1992) para detecção de Brucella abortus e Brucella mellitensis. Esses autores 

verificaram as seqüências dos primers nos bancos de dados para seqüências de 

nucleotídeos Genbank e EMBL (European Molecular Biology Laboratory) e não 

identificaram nenhuma significante homologia de seqüências de outras bactérias com 

estas da Brucella. Estes primers foram utilizados com sucesso para o diagnóstico de 

infecção por brucela por vários autores (Matar et al., 1996; ZERVA et al., 2001; CORTEZ 

et al., 2001; RICHTZENHAIN et al., 2002), que jamais relataram reações falso positivas. 

Problema de inespecificidade foi relatado apenas frente à infecção humana por 

Ochrobactrum anthropi (CIESLAK et al., 1992; GRANSDEN; EYKYN, 1992; MANFREDI, 

1999; CASANAS et al., 2001). 

No estudo dos órgãos, os resultados observados para as mensurações das 

concentrações de DNA e para as razões de absorbância registradas com leituras em 

diferentes comprimentos de onda (260 nm/280 nm) foram organizados nas tabelas de 7 a 

10,12 a 15,17 a 20,22 a 25 e nos gráficos de 9 a 16. A interpretação desses resultados é 

exatamente a mesma já feita para as análises com as culturas puras. As duas únicas 

exceções foram verificadas para os resultados das concentrações de DNA obtidas a partir 

do baço e do linfonodo bronquial, onde houve correlação discreta entre os resultados dos 

protocolos de extração de PK e GT (Gráficos 12 e 16 e Tabelas.15 e 25). 

Assim, pode-se considerar que dentre os órgãos estudados, uma maior 

probabilidade de detecção de B. abortus, foi verificada no baço. Entretanto, vale ressaltar 

que uma maior sensibilidade foi alcançada pela utilização da PCR e do isolamento em 

paralelo. 
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6.3. ADMITINDO COMO GOLD STANDARD A INFECÇÃO EXPERIMENTAL 
 

 Os resultados demonstrados nas tabelas 31, 32, 33, 34 e 35 apontam o Boom 

como o melhor protocolo de extração do DNA quando se considera que o gold standard é 

a infecção experimental. A sensibilidade diagnóstica neste caso, também apontou o baço 

como órgão onde é maior a probabilidade de detecção de Brucella abortus, dentre os 

órgãos estudados. 
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7 CONCLUSÕES  

 

1- O protocolo de extração influencia a sensibilidade e a especificidade diagnósticas 

da PCR aplicada em homogeneizado de órgãos para detecção de Brucella abortus. 

 

2- O baço apresentou maior probabilidade de detecção de Brucella abortus pela PCR 

do que o pulmão, o fígado e o linfonodo bronquial. 

 

3- A melhor estratégia para detectar Brucella abortus em tecidos de fetos abortados é 

a utilização da PCR e do isolamento em paralelo. 
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