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RESUMO

Com a descoberta da estrutura do DNA, surgiu uma nova ciência, a Biologia Molecular, a
qual se revelou uma ferramenta (Ail no diagnóstico de doenças infecciosas, através da
identificação de uma seqüência gênica especifica de um agente causador de doença, se
presente no material biológico do paciente. As técnicas moleculares são bastante utilizadas no
diagnóstico de câncer, doenças genéticas, doenças infecto-contagiosas, testes de paternidade e
em Medicina Forense. Os métodos de análise do DNA e RNA podem ser divididos
genericamente em dois grandes grupos: os de amplificação do material nucléico, em sua
maioria os métodos de PCR e suas variantes, LCR, TMA, NASBA e, os que não utilizam
amplificação, onde se enquadram os de hibridização, bDNA e captura híbrida. Dentre as
várias técnicas da biologia molecular, a mais empregada é a PCR. O propósito deste trabalho
foi abordar as várias técnicas de Biologia Molecular, bem como a importância no diagnóstico
de doenças infecciosas.
Palavras-chave: Técnicas de Biologia Molecular, PCR, Ácidos nucléicos.
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ABSTRACT

A new science called Molecular Biology has developed after the DNA structure was
discovered. This new science has been a useful instrument to detect infectious diseases since
it identifies a specific genic sequence that causes the disease whether this sequence is present
in the patient's biological material. Molecular techniques are also used to detect cancer,
genetic and infectious diseases as well as in paternity tests and in Forensic Medicine. The
methods to analyze the DNA and RNA can be classified into two groups: first, the one in
which nuclei material is amplified, such as PCR and its variants, LCR, TMA, NASBA, and,
second, the one in which the nuclei material is not amplified, such as hybridization, bDN A
and hybrid capture. PCR is the most frequent used technique among all Molecular Biology
techniques available. Finally, the purpose of this study was to tackle many Molecular Biology
techniques as well as to discuss their importance in detecting infectious diseases.
Key-words: Molecular Biology techniques, PCR, Nuclei acids.
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1 INTRODUÇÃO À BIOLOGIA MOLECULAR

A partir de 1950, com a descoberta da estrutura do Ácido Desoxirribonucléico (DNA),
surgiu uma nova ciência, a biologia molecular, a qual se revelou uma ferramenta útil no
diagnóstico de doenças infecciosas, através da identificação de uma seqüência gênica
especifica de um agente causador de doença, se presente no material biológico do paciente
(MELLO; FONSECA-COSTA, 2005).
Na última década, os avanços tecnológicos propiciados pela biologia molecular e pela
genética que, até então só eram empregados em pesquisa, começaram a ser utilizados na
prática clinica.
Embora seu uso rotineiro no diagnóstico laboratorial ainda seja limitado, quer pela
falta de automação, quer pelo custo elevado, cada vez mais as técnicas de diagnóstico
molecular atraem médicos pela sua altíssima sensibilidade, especificidade e pela precocidade
com que pode ser feito o diagnóstico. Atualmente, as técnicas moleculares são bastante
utilizadas no diagnóstico de câncer, doenças genéticas, doenças infecto-contagiosas, testes de
paternidade e em Medicina Forense. Dentre os diversos setores da medicina, os das doenças
infecto-contagiosas, principalmente as viroses, são os setores onde a técnica é mais utilizada,
devido ao fato de que os microrganismos possuem um código genético muito mais simples e
conhecido do que o dos seres humanos, facilitando sua aplicação
Existem várias técnicas para diagnóstico em biologia molecular. A mais empregada é
a Reação em Cadeia pela Polimerase (PCR), conhecida em inglês por Polymerase Chain
Reaction. Primeiramente descrita cerca de dez anos atrás, a PCR mudou os rumos da ciência,

desde a pesquisa acadêmica até o diagnóstico médico. A técnica é rápida, fácil e permite gerar
milhares de cópias de fragmentos de DNA (GENESIS, 2006).
Os métodos de análise do DNA e do Ácido Ribonucléico (RNA) podem ser divididos
genericamente em dois grandes grupos: os que fazem uso de amplificação do material
nucléico, em sua maioria os métodos de PCR e suas variantes, Reação em Cadeia pela Ligase
(LCR), Amplificação Mediada pela Transcriptase (TMA), Ampliação da Base da Seqüência
do Ácido Nucléico (NASBA) e os que não utilizam amplificação, onde se enquadram os de
hibridização, DNA de Cadeia Ramificada (bDNA) e captura híbrida.
Essa distinção é relevante, pois métodos de amplificação possuem sensibilidade mais
elevada, porém, estão sujeitos a possíveis contaminações de amostras a serem testadas com
material amplificado de outras amostras. Isto requer que os laboratórios diagnósticos sejam
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equipados com estrutura fisica e de processos adequados para prevenção e continua
monitoração de possível contaminação.
Também devem ser distinguidos os métodos qualitativos, onde se detecta a presença
ou ausência de material nucléico de um microrganismo ou de determinada mutação ou
seqüência gênicas, dos quantitativos, onde o número de microrganismos (ou partículas virais,
ou equivalentes genômicos) é quantificado em volume definido da amostra biológica
Invariavelmente, os métodos quantitativos apresentam menor sensibilidade em relação aos
métodos qualitativos (FIGUEIREDO, 1999).

9

2 DNA E RNA

2.1 As bases moleculares da hereditariedade

Os cromossomos são estruturas responsáveis pelo armazenamento, duplicação e
transmissão de material genético. Cada cromossomo consiste em duas cromátides-irmãs, que
são formadas por uma única fita de DNA associada a proteínas de RNA. 0 ser humano possui
23 pares de cromossomos de tamanhos e formas diferentes. Cada par de cromossomos tem,

normalmente, a mesma seqüência de genes, atuando, portanto, sobre cada característica
genética, existem dois genes, ou seja, dois alelos, um em certo cromossomo e o outro na

mesma localização no seu homólogo. Os genes formam uma seqüência linear ao longo dos
cromossomos e são as unidades que determinam os traços hereditários (SILVA; SOUZA,
2002).

2.2 Estrutura das moléculas de DNA e RNA

0 DNA é um polimero formado por nucleotideos. Cada nucleotideo é composto por

um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. As bases nitrogenadas podem ser de
dois tipos: pirimidinicas, onde são incluídas a citosina (C) e timina (T) e púricas que
envolvem a adenina (A) e guanina (G). Estruturalmente, sempre uma base A se liga a uma T e
uma C sempre aparece pareada a uma G. A molécula do DNA é muito longa e, se esticada,
pode chegar a dois metros. É interessante mencionar que entre A-T existem duas pontes de
hidrogênio, enquanto entre C-G ha três. Dessa forma, uma molécula de DNA rica em pares CG requer, para sua desnaturação, uma temperatura mais alta do que uma molécula de DNA

composta principalmente por pares A-T (SILVA; SOUZA, 2002).
0 DNA é formado por porções sem função codificante, chamadas introns, e porções

com seqüências codificadoras, denominadas éxons. A molécula de DNA é constituída de duas
cadeias de nucleotideos que se enrolam, originando a dupla hélice, e são mantidas unidas por
pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas de nucleotideos opostos (AT ou CG). Para o
DNA ser comprimido dentro do núcleo celular, ele é helicoidizado em diversos níveis

.

Primeiramente, ele se enrola ao redor de proteínas chamadas histonas, para formar um
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nucleossomo. Os nucleossomos compõem um solenóide helicoidal, onde cada volta do
solenóide inclui cerca de seis nucleossomos. Os solenóides são organizados em alças de
cromatina que se ligam a um arcabouço de proteína. Cada uma dessas alças contém
aproximadamente 100 mil pares de bases do DNA. Depois de helicoidizado e condensado, o
DNA atinge cerca de 1/10.000 do comprimento que teria se fosse totalmente estendido
(SILVA; SOUZA, 2002).
0 RNA, por sua vez, é composto por uma única cadeia de nucleotideos. No entanto, o
açúcar presente é a ribose e a base timina é substituída pela base uracila (U). Existem très
tipos de RNA: RNA mensageiro (RNAm), cuja função é transportar uma mensagem
especifica do DNA até o citoplasma; RNA ribossamico (RNAr), que se liga As proteínas para
compor os ribossomos, e RNA transportador (RNAt), que transporta no citoplasma os
aminoácidos, que se unirão para formar uma nova cadeia polipeptidica (SILVA; SOUZA,
2002).

2.3 Síntese de proteínas

A síntese de proteínas é ativada quando uma proteína torna-se necessária ao
metabolismo celular. Para iniciar a síntese, a seqüência de DNA que contém o gene especifico
para determinada proteína deve estar com as pontes de hidrogênio rompidas entre as bases e a
dupla hélice desenrolada. Essa ação é comandada por enzimas nucleares especificas. Estando
o DNA exposto, ocorrerá a transcrição, ou seja, a formação de uma molécula de RN Am
complementar à seqüência do DNA. 0 RNAm deixará o núcleo dirigindo-se para o
citoplasma, onde se unirá aos ribossomos. Na tradução, a cada códon de RNAm irá se acoplar
um RNAt. Os RNAts possuem uma região de três pares de bases, denominadas anticódons,
que transportam em sua extremidade os aminoácidos. Dessa forma, os ribossomos promovem
a ligação códon versus anticódon e a aproximação dos aminoácidos em seqüência que irão
formar entre si ligações peptidicas dando origem As proteínas (SILVA; SOUZA, 2002).
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3 TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR

A análise molecular é um novo método de avaliação que busca as alterações expressas
em nível genético, ou seja, pelo DNA. 0 DNA genômico é obtido de qualquer material
biológico, mas as amostras mais utilizadas são sangue (leucócitos), tecidos biopsiados
(células residentes), fluido amniótico e vilosidade coritinica. Para extrair o DNA do núcleo
celular são necessárias várias etapas que compreendem use celular, extração das proteínas e
do RNA, precipitação até a purificação do DNA (SILVA; SOUZA, 2002).
Silva e Souza (2002) explicaram que o DNA obtido sera digerido por enzimas de
restrição que produzem muitos fragmentos de DNA do gene estudado. Essas enzimas de
restrição cortam a dupla hélice do DNA em uma seqüência especifica, denominada de sitio de
restrição, que varia de quatro a seis bases. A enzima de restrição EcoRI sempre reconhece
uma mesma seqüência e faz o corte entre as bases G e A de cada cadeia. Atualmente, já estão
identificadas mais de 400 enzimas de restrição, cada uma atuando em sítios de restrição
diferentes.
0 nome da enzima refere-se ao microrganismo em que foi identificada sua linhagem e
a ordem de descoberta. Por exemplo, a enzima EcoRI significa enzima de restrição descoberta
na Escherichia co/i, linhagem R, e foi a primeira enzima de restrição identificada neste
organismo. As pontes de hidrogênio podem ser rompidas pelo aumento da temperatura, num
processo chamado de desnaturação. Por outro lado, se a temperatura diminuir, a dupla hélice
se refaz.. Essa capacidade da molécula de DNA de se renaturar, reassociando-se com sua
cadeia complementar para formar a dupla hélice, é utilizada no processo da hibridização. Na
hibridização, as regras de pareamento entre A-T e C-G são mantidas (SILVA; SOUZA,
2002). É importante mencionar que entre A-T existem duas pontes de hidrogênio, enquanto
entre C-G hi três. Dessa forma, uma molécula de DNA rica em pares C-G requer, para sua
desnaturação, uma temperatura mais alta do que uma molécula de DNA composta
principalmente por pares A-T.

3.1 Reação de Polimerização em Cadeia (PCR)

12

Em 1983, Kary Mullis desenvolveu uma técnica que permitia a amplificação de uma
seqüência do material genético de qualquer organismo, a partir de quantidades infimas. Esse
processo permitia que o DNA fosse multiplicado artificialmente através de ciclos repetitivos,
com o uso de uma enzima, chamada de DNA polimerase. A técnica de PCR revolucionou a
biologia molecular, permitindo o rápido avanço na decodificação genômica - tanto de espécies
atuais como extintas - visto que requer um mínimo de material gênico para sua realização.
Além disso, a PCR permitiu também o desenvolvimento de novas técnicas de análise clinicolaboratorial, forneceu novos recursos de investigação cientifica A medicina legal e contribuiu
para o avanço da pesquisa em terapia gênica, a qual promete ser o elemento vital para a
medicina do futuro, futuro este não muito distante. Seu impacto estende-se para além das
ciências médicas, visto que tornou viável a biotecnologia hoje aplicada A agricultura

e

agropecuária. A PCR permitiu um rápido avanço em diversas Areas da biologia e da medicina,
com um acúmulo de novos conhecimentos extremamente rápido, em menos de uma década,
exigindo a constante atualização de todos os profissionais envolvidos na clinica médica e em
outras Areas das ciências biológicas.
0 principio básico da técnica de PCR consiste na amplificação de uma regido
selecionada do DNA de fita simples ou dupla, ou de RNA. A amostra a ser ampli ficada, ou
seja, a seqüência alvo de um determinado gene ou parte dele, constitui uma seqüência de
bases previamente conhecida. 0 conhecimento dessa seqüência permite a síntese de
oligonucleotideos que serão os primers iniciadores da PCR. 0 primer é uma pequena
seqüência de nucleotideos que hibridiza no inicio da seqüência alvo que se quer amplificar e
da qual ele é complementar. Ao reconhecer o primer, a polimerase sintetiza uma copia
complementar do DNA, obedecendo a informação contida na seqüência de DNA que será
replicada ou sintetizada. A PCR precisa ainda de deoxinucleotideos trifosfatados, tais como
dATP; dTTP; dGTP; dCTP, os quais são quatro componentes químicos diferentes que atuam
como se fossem tijolos na construção da molécula de DNA.
0 fato central que faz a PCR tão útil é que todo organismo vivo possui seqüências de
nucleotideos no DNA que são (micas e especificas para cada espécie. A técnica explora a
função natural da enzima chamada de Taq-polimerase, extraída da bactéria 7hermus
aquaticus. Através da PCR é possível obter-se cópias de uma parte do material genético em

quantidade suficiente que permita detectar e analisar a seqüência que é alvo do estudo. A PCR
pode amplificar qualquer seqüência especifica de DNA, a partir de amostras de diferentes
materiais biológicos como sangue, urina e outros fluidos corporais, cabelo e cortes de tecidos
(biópsias frescas ou em blocos de parafina). Amostras de microrganismos, células animais ou
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vegetais, alguns deles com milhares ou até milhões de anos de idade, podem também ser
analisadas.
Esta técnica reproduz a replicação do DNA, in vitro, de um pequeno fragmento
especifico. Inicialmente, é feita a extração do DNA do microrganismo presente no espécime
clinico a ser analisado. A seguir, uma série de reações cíclicas ocorre, e cada ciclo consiste de
três etapas. A primeira, chamada de etapa de desnaturação, refere-se à separação da fita dupla
de DNA em fita simples, através do aquecimento. A segunda, chamada de anelamento,
consiste no pareamento das seqüências dos iniciadores As seqüências complementares no
DNA alvo. A terceira etapa é denominada de fase de extensão, e desenvolve-se através da
polimerização da nova fita de DNA com o auxilio da enzima Taq polimerase. Todo esse
processo se (la em um termociclador que gera automaticamente, as modificações de
temperatura necessárias a cada passo da reação. A partir de cada iniciador, uma copia de DNA
é sintetizada, e o produto ao final das três etapas é utilizado como substrato para as novas
reações de amplificação, que se desenvolvem em série. Portanto, ocorre uma reação em
cadeia e exponencial, permitindo a obtenção de novos produtos do DNA especifico. Assim, o
fragmento alvo é amplificado, gerando múltiplas cópias, agora capazes de serem detectadas.
Entre as técnicas para a sua detecção, temos a eletroforese em gel de agarose (MELLO;
FONSECA-COSTA, 2005).
Outras técnicas também podem ser usadas para a detecção do material amplificado, e
algumas apresentam uma sensibilidade de detecção superior Aquela da eletroforese. E o que
ocorre quando associamos a PCR as técnicas de hibridização para detecção dos produtos
amplificados. Posteriormente, surgiram outros métodos de amplificação de Acido nucléico
(AAN), além da PCR: a amplificação mediada por transcrição, a amplificação por
transferência de fita e a reação em cadeia da ligase.
0 primeiro passo para a realização de uma PCR é a coleta da amostra biológica. Para
tanto, é importante levar em consideração o que se deseja pesquisar. Por exemplo: se urn
paciente apresenta uma lesão na pele, deve ser recolhida uma amostra da mesma e não do
sangue do paciente. 0 segundo passo consiste em extrair o DNA a partir do material coletado
Esta extração segue um critério de metodologia básico, que varia dependendo da amostra
utilizada. Basicamente utilizam-se substâncias desproteinizantes como o fenol-clorofórmio,
capazes de desnaturar e retirar as proteínas que estão acopladas ao DNA. A adição posterior
de etanol fail com que o material genético precipite no tubo que posteriormente será
solubilizado em tampão apropriado para o uso na reação. 0 terceiro passo consiste em
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preparar a mistura de reação, a qual contém as substâncias necessárias para fazer novas cópias
de DNA no processo da PCR. Então, dentro de um tubo são colocados:
1) Solução tampão para manter a mistura de reação no pH e condições iônicas ideais para a
reação;
2) Os deoxinucleotideos já mencionados;
3) Os primers;
4) A Taq polimerase;
5) 0 DNA extraído da amostra.

0 quarto passo consiste na reação em si que é feita em uma máquina especial,
chamada de termociclador, que aquece e resfria o tubo em vários ciclos consecutivos para
amplificar o DNA.
Primeiramente, o tubo é aquecido a 90-96 graus para que o DNA seja desnaturado
(separação das fitas). Em seguida, a temperatura do termociclador diminui para permitir a
hibridização ou anelamento; nesta fase, os primers se ligam as suas seqüências
complementares no DNA. A próxima etapa é a síntese pela polimerase. Após diversos ciclos
(geralmente em torno de 30 ciclos) o DNA estar á amplificado em milhões de cópias. A FIG. 1
representa o esquema da PCR.
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Problemas técnicos podem surgir. 0 mais importante é a contaminação da amostra
com material genético estranho que pode gerar copias de DNA não relacionadas ao DNA que
está sendo investigado e o resultado pode levar a conclusões erradas. Para diminuir os riscos
deste tipo de contaminação ao mínimo possível, os laboratórios devem ter cuidado no
manuseio da amostra, utilizando luvas e tubos descartáveis, por exemplo. Os laboratórios
devem ter areas separadas para cada etapa do processo, ou seja, para o preparo da amostra, da
mistura de reação, da realização do processo da reação e análise.
Outro problema pode ser a presença, na amostra, de substâncias como a hemoglobina
que, conhecidamente, inibem a reação. Para isso a amostra deve ser devidamente tratada para
"limpá-la" destas substâncias.
0 passo final é a análise do produto de reação. Esta pode ser feita através de gel de
poliacrilamida posteriormente corado pela prata ou em gel de agarose, corado por brometo de
etidio. Em qualquer uma delas, o material amplificado é visualizado como uma banda, a ser
analisada de acordo com o seu peso molecular (GENESIS, 2006).
A clonagem por PCR, contudo, apresenta a vantagem de ser muito mais fácil e rápida
do que os métodos de clonagem tradicionais, sendo que o resultado fica pronto em até 24
horas e requer quantidades muito pequenas de DNA. A PCR tem uma ampla faixa de
aplicações: 1. possibilita a amplificação rápida de um DNA molde para a coleção de mutações
não caracterizadas; 2. permite uma identificação rápida de marcadores polimorficos; e 3. pode
ser utilizada para a análise de mutações conhecidas. Essa técnica — que revolucionou o estudo
do cancer — tem sido usada para detectar mutações nos oncogenes associados ao câncer, nos
genes supressores de tumores, nos linfocitos B eT e translocações. Porém, a PCR tem
algumas limitações. Embora seja um método para aumentar a quantidade do gene de interesse,
in vitro, pode haver dificuldades devido ao material necessário no estudo de pequenas

quantidades de DNA. Além disso, a especificidade da reação pode ser limitada e depende de
muitos fatores, como o tamanho dos oligonucleotideos, a temperatura de anelamento e a
concentração do sal. Todavia, uma das maiores limitações é a suscetibilidade do processo
contaminação (SILVA; SOUZA, 2002).

3.2 Eletroforese

A eletroforese em gel de agarose ou de poliacrilamida é um método simples e rápido
que separa o DNA em fragmentos de tamanhos diferentes usando enzimas de restrição
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Quando submetidas a um campo elétrico (matriz) em pH neutro, as moléculas de DNA são
atraidas para o pólo positivo e repelidas do pólo negativo. Quando a matriz apresenta
resistência à migração das moléculas, os fragmentos menores podem se mover com maior
facilidade do que os maiores, havendo então, uma migração diferenciada dos fragmentos. A
escolha do material da matriz depende da resistência necessária para a separação efetiva dos
fragmentos. A FIG. 2 ilustra a técnica descrita da Eletroforese.
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Figura 2— Técnica da Eletroforese.

Uma matriz feita de agarose possui um tamanho de poros que permite a separação de
fragmentos que variam de 200 pb (pares de bases) a 50 kb (kilobase). A poliacrilamida
permite a separação de fragmentos muito pequenos, até 1.000 pb, sendo o material ideal para
géis de seqõenciamento. No entanto, a separação de fragmentos de DNA em tamanhos
superiores a 50 kb não pode ser realizada por esse tipo de eletroforese convencional e exige
uma variação conhecida como eletroforese em campo pulsado (PFGE). A PFGE permite a
separação de fragmentos que variam de 50 a 10.000 kb. Isso ocorre devido à alternância de
dois campos elétricos em direções perpendiculares. De acordo com esse método, se as
moléculas de DNA forem submetidas a um campo perpendicular à sua migração, elas irão se
reorientar nessa nova direção e as moléculas menores serão capazes de assumir o novo
caminho mais rapidamente do que as maiores. Assim, a separação das moléculas dependeria
da sua capacidade de se reorientar em resposta As mudanças de direção do campo elétrico
aplicado. 0 nível de resolução depende do tempo do pulso elétrico (SILVA; SOUZA, 2002).
Silva e Souza (2002) também afirmaram que a PFGE pode ser aplicada para a análise
de grandes fragmentos de DNA, o mapeamento gênico, o estudo de cromossomos ou para
detecção de grandes deleções do DNA genômico. Depois de separado, o DNA pode ser
corado com um corante fluorescente e visualizado sob luz ultravioleta (UV).
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3.3 PCR por Transcrição Reversa (RT-PCR)

Trata-se de método de amplificação a partir de moléculas de RNA. Após a extração do
RNA, sintetiza-se DNA complementar (cDNA) empregando-se a enzima transcriptase reversa
de origem viral. A partir do cDNA, emprega-se o método de PCR para amplificação. Pode ser
um método qualitativo ou quantitativo. No caso de determinação quantitativa, o ensaio é
realizado com amplificação paralela de amostra com quantificação conhecida, para correção
do cálculo final (FIGUEIREDO, 1999).
A reação de PCR pode também partir de um preparado de RNAm (RT-PCR). Neste
caso, separa-se o RNAm de uma solução de RNA total extraída, por exemplo, de um tecido
ou uma suspensão celular. Esta separação pode ser feita através de uma coluna de celulose
ligada a um oligonucleotideo constituído de virias timinas (oligo-dT) que é complementar
cauda poliadenilada presente no RNAm. Após a eluição desta coluna, teremos uma solução
enriquecida em RNAm. Esta separação do RNAm é necessária pois apenas cerca de 4% do
RNA total de uma célula é constituído de RNAm. Submete-se em seguida esta solução
contendo RNAm a uma reação catalisada pela enzima transcriptase reversa que converterá o
RNAm em cDNA. O cDNA, por ter sido sintetizado a partir de RNAm, é composto apenas
pelas regiões exônicas do gene original do qual se transcreveu o RNAm. O cDN A pode então
ser submetido à reação de PCR à semelhança do DNA genômico como foi descrito
anteriormente. A técnica de RT-PCR permite, portanto, estudar a expressão de um gene
especifico, pois só haverá cDNA para ser amplificado se tiver existido um RNAm que
corresponde, portanto, à expressão do gene responsável pela transcrição daquele RNAm (DEL
GIGLIO; BENDIT; GIANELLA, 1999) A utilização de técnicas de RT-PCR tem sido
bastante útil, particularmente na detecção de doença residual. Como efeito, uma vez
determinado, ao diagnóstico, qual a alteração genética presente, deve-se conferir seu
desaparecimento por métodos mais sensíveis.
Mais recentemente, surgiu uma variante do método de RT-PCR, a PCR em TempoReal ou Real-Time PCR, que utiliza detecção com química fluorescente. Como conseqüência,
o método é mais sensível, mais rápido, oferece maiores controles de qualidade, permitindo
auditar-se o processo de amplificação e elimina a contaminação no laboratório. Este último
ponto é critico e motivo de grande preocupação para laboratórios que empregam métodos
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como PCR, e a pouca chance de contaminação com Real-Time PCR se da porque o tubo de
reação não precisa ser aberto ao seu final, já que a detecção ocorre on-line, durante os ciclos
de amplificação (FIGUEIREDO, 1999).

3.4 Nested-PCR

A sensibilidade da técnica de PCR pode ainda ser aumentada se utilizarmos uma
segunda etapa de amplificação a partir do produto de um primeiro ciclo, utilizando na segunda
etapa oligonucleotideos que flanqueiem a porção mais interna daquela originalmente
complementar aos oligonucleotideos utilizados no primeiro ciclo. Esta técnica se denomina
Nested PCR (DEL GIGLIO; BENDIT; GIANELLA. 1999). A FIG. 3 representa esta técnica.
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....GCGC...ATAT.. 3'
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5 ' GCAT ...TTGG. .

....CGCG...TATA.. 5'

..GCGC .ATAT 3 '
4-C

gcg

ttggib.
3' CGTA...AACC....

....CGCG...TATA 5'

Figura 3— Esquema da Nested-PCR

Nesta técnica, realizam-se dois ensaios consecutivos de PCR. No primeiro, um
segmento de DNA é amplificado com um par de primers, empregando-se cerca de 15 a 30
ciclos de amplificação. Uma aliquota do amplificado é então submetida à nova amplificação
usando-se novo par de primers, localizados internamente em relação à posição do par de
primers inicialmente utilizados (FIGUEIREDO, 1999)
Figueiredo (1999) também explicou que a segunda amplificação, com primers
diferentes, garante a especificidade da reação. Essa técnica apresenta sensibilidade ainda
superior à da PCR e é recomendada quando a concentração de material nucléico
extremamente reduzida. Como esperado, os riscos de contaminação são ainda maiores do que
os mencionados com a técnica da PCR.
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3.5 PCR Multiplex

Nessa abordagem, são amplificados dois ou mais segmentos diferentes de DNA em
uma única reação, utilizando-se para isso um conjunto de pares de primers. Essa técnica
permite a co-amplificação de mais de um segmento do genoma. Isso garante praticamente
100% de especificidade para a reação, no caso da identificação de microrganismos,
eliminando os riscos de falso-positivos. Também, usualmente, são incluídos na reação
multiplex, primers para controle interno da reação de amplificação. Para essa finalidade,
pode-se utilizar, por exemplo, primers para amplificação de segmento de gene da globina
beta. A inclusão do controle interno de amplificação visa à eliminação dos falso-negativos
que ocorrem devido à inibição da reação de amplificação e permite, assim, uma análise de
materiais como urina, liquor, liquido amniótico e efusões, onde a presença de inibidores da
reação de amplificação tem sido descrita com freqüência (FIGUEIREDO, 1999). A FIG. 4
representa a técnica PCR Multiplex.

Figura 4— PCR Multiplex.

3.6 Ampliação da Base da Seqüência do Acido Nucléico (NASBA)

Trata-se de método de amplificação isotérmica onde a partir de moléculas de RNA
produz-se cDNA com seqüência promotora para RNA polimerase. 0 uso de RNase H digere a
cadeia de RNA do duplex DNA:RNA e permite que nova cadeia de DNA seja sintetizada com
primer contendo seqüência promotora para RNA polimerase. Na presença de T7 RNA
polimerase, o duplex DNA:DNA atua como molde para síntese de RNA, que por sua vez 6
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convertido novamente para cDNA pela transcriptase reversa. Figueiredo (1999) afirmou que
este método é atualmente empregado para quantificação de moléculas de RNA do virus da
imunodeficiência humana-1 (HIV-1) e citomegalovirus (CMV).

3.7 Captura Híbrida

um método quantitativo que tem sido largamente utilizado na detecção e subtipagem
do papiloma-virus humano (HPV). Pode também ser empregado para detecção do
citomegalovirus, HIV-1 e virus da hepatite B.
Após extração, o DNA da amostra é desnaturado e hibridizado, em solução, com um
conjunto de cadeias de RNA complementares ao DNA a ser testado. A seguir, os híbridos
DNA:RNA são "capturados" em micro-placa coberta com anticorpos específicos contra os
híbridos. Um segundo anticorpo conjugado com fosfatase alcalina liga-se então aos híbridos
e, a seguir, adiciona-se substrato para a fosfatase alcalina cujo produto é identificado por
quimioluminescência. Desta forma, trata-se de um método de identificação direta do DNA
Como inúmeras moléculas do anticorpo conjugado ligam-se a cada híbrido capturado, ocorre
uma "amplificação" do sinal (FIGUEIREDO, 1999).

3.8 Métodos de Hibridiza0o

Os métodos de hibridização estão entre os primeiros métodos desenvolvidos para
analise do DNA. Inicialmente, fragmentos de DNA gerados a partir de digestão com enzimas
de restrição são separados por eletroforese em gel de agarose. 0 material é então transferido
para um filtro de nitro-celulose ou nylon e submetido à hibridização com sondas de DNA
marcadas com isótopos radioativos ou com radicais que permitem sua revelação por métodos
cromogênicos ou luminiferos. A análise do padrão de bandas geradas permite a identificação
de lesões genicas grosseiras como deleções ou inserções ou ainda a identificação de mutações
de ponto quando essas atingem os sítios de restrição da enzima empregada.
Os métodos de hibridização podem ser realizados a partir de material amplificado por
PCR e fixado em filtro sem separação por eletroforese. Alternativamente, as sondas de

hibridização podem estar fixadas nos filtros quando então se denomina técnica de
hibridização reversa (FIGUEIREDO, 1999).
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3.9 Método de Southern

Depois de obtidos os fragmentos de DNA no gel, um certo segmento do DNA que
contém o gene de interesse pode ser detectado pela hibridização com uma sonda especifica
(SILVA; SOUZA, 2002).
Sonda genética é uma seqüência de poucos nucleotideos complementares a uma
seqüência especi fica do genoma do microrganismo a ser identificado (MELLO; FONSECACOSTA, 2005). Para isso, o DNA contido no gel é transferido para um filtro de nitrocelulose
ou nylon por meio do método de transferência chamado Southern blotting. 0 Southern blot é
um método da biologia molecular que serve para verificar se uma determinada seqüência de
DNA esta ou não presente em uma amostra de DNA analisada. Isso é feito por meio do realce
do resultado de uma eletroforese em gel de agarose. 0 método foi batizado com o nome de
seu inventor, o biólogo britânico Edwin Southern, fazendo com que outros métodos de blot
fossem batizados com trocadilhos ao nome de Southern, por exemplo, Western blot e
Northern blot.

Quando o material presente no gel é RNA, o método chama-se Northern blotting,
usado na pesquisa em biologia molecular para estudar a expressão gênica, ou seja, verificar se
um determinado gene de um genoma é ou não transcrito em RNA.. Uma diferença no
procedimento, quando comparado com o Southern blot, é a adição de formaldeido no gel de
agarose, que funciona como um desnaturante. 0 Western blot é um método em biologia
molecular/bioquímica para detectar proteínas em um homogenato (células bem trituradas) ou
um extrato de um tecido biológico. Essa técnica usa eletroforese em gel para separar as
proteínas desnaturadas por massa. As proteínas são então transferidas do gel para uma
membrana de nitrocelulose onde são usados como sonda anticorpos específicos à proteína
(SILVA; SOUZA, 2002).
Como um resultado, os pesquisadores podem examinar a quantidade de proteína em
uma dada amostra e comparar os níveis entre diversos grupos. Após ser fotografado em UV,
o gel é mergulhado em solução de hidróxido de sódio, ocasionando a desnaturação da dupla
fita de DNA. 0 DNA em fita simples é então coberto com a membrana de transferência em
um fluxo de solução salina, onde é desprendido da matriz e transferido para a membrana.
Nela, o DNA é fixado e hibridizado com uma sonda especifica marcada radioativamente,
ligando-se a sua seqüência complementar. Em seguida, é retirado o material radioativo que
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não se hibridizou, e a membrana é exposta a um filme de raios-X sensível à radioatividade.
Como resultado, observamos na auto-radiografia um padrão com uma ou mais bandas,
indicando o número e o tamanho dos fragmentos de DNA complementares à sonda. Assim,
para amostra de DNA, o padrão de bandas sell constante, desde que o DNA seja digerido
com uma certa enzima de restrição e hibridizado com uma determinada sonda. Diferença no
padrão normal obtido indica a presença de um gene mutante (SILVA; SOUZA, 2002). A FIG.
5 representa o Método de Southern.
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Figura 5 - Método de Southern.

3.10 Hibridizacão in situ com Fluorescência (FISH)

Esta técnica, denominada hibridização in situ detectada por fluorescência, consiste na
hibridização de uma sonda capaz de emitir fluorescência em um preparado de cromossomos
metafisicos analisados através de um microscópio de fluorescência. Observamos a presença
da reação de hibridização como pontos fluorescentes no núcleo da célula.
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A técnica utiliza uma sonda (seqüência de DNA) complementar à seqüência alvo que
se pretende pesquisar. Existem sondas para diversos loci gênicos e bastante úteis na prática
diária (DEL GIGLIO; BENDIT; GIANELLA, 1999). A hibridização in situ por fluorescência
(FISH) permite a detecção de translocações cromossennicas especificas, trissomias, deleções e
inclusive permite investigar a localização cromossômica de certos genes. A FIG. 6 representa
a hibridização in situ por fluorescência.
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Figura 6 — Técnica da hibridização in situ por fluorescência.

Figueiredo (1999) afirmou que a vantagem desta técnica reside fundamentalmente em
três aspectos: rapidez, sensibilidade e especificidade. Rapidez, porque em poucas horas
obtém-se um resultado, pois não há a necessidade de cultura de células para obtenção de
metdfases e a análise pode ser feita nas interfases. Especificidade, porque só será detectado
aquilo que está sendo investigado. E por fim, sensibilidade porque em um único experimento
podem ser analisadas 500, 1000 ou mais células, enquanto pelo estudo citogenético
convencional são avaliadas cerca de 20 a 50 células que entraram em divisão.
Podemos estudar células em interfase permitindo a investigação de alterações
citogenéticas em tumores de baixo índice proliferativo, como os linfomas de baixo grau.
Assim, por exemplo, com a utilização de sondas especificas, como para a translocação entre
os cromossomos 15 e 17, tipicamente presentes nas leucemias agudas promielociticas,
podemos rapidamente, diante de um caso suspeito, saber se esta alteração cromossamica está
presente.
Na hibridização in situ, geralmente utiliza-se uma preparação de cromossomos
metafásicos em lâmina, na qual o DNA cromossennico foi desnaturado pela exposição a
formamida antes da hibridização, com uma sonda apropriada. Na técnica de FISH, a sonda de
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DNA pode ser marcada diretamente, pela incorporação de um precursor de nucleotide°
marcado com fluorescência, ou indiretamente, pela incorporação de um nucleotideo contendo
uma molécula reporter (biotina ou digoxigenina). Depois de incorporada ao DNA, essa
molécula reporter é ligada, por afinidade, a uma molécula marcada com fluorescência. Essa
técnica fornece resultados rápidos, que podem ser visualizados sob microscopia de
fluorescência. Nos cromossomos metafasicos, os sinais positivos aparecem como pontos
duplos, correspondendo à hibridização da sonda em ambas as cromitides- irmãs (SILVA;
SOUZA, 2002).
As aplicações da técnica são a detecção de alterações cromossômicas numéricas e
estruturais, o diagnostico pré-natal, o diagnostico de doenças virais, a determinação do sexo
pré-natal, o mapeamento gênico e, na oncologia, a detecção de doença residual minima como
células tumorais em baixa freqüência e o monitoramento de transplantes de medula óssea. Sua
desvantagem é que ela se limita ao segmento pesquisado (SILVA; SOUZA, 2002).

3.11 Hibridizacão com Oligonucleotideos Aleloespecificos (ASO)

Esse método consiste no reconhecimento de um alelo particular usando-se diferentes
sondas. A sonda é uma seqüência de oligonucleotideos complementar ao máximo a cada alelo
possível do gene. Dessa forma, é possível distinguir diferentes alelos de um mesmo gene,

visto que essa hibridização somente ocorrerá se o oligonucleotideo for absolutamente
complementar ao alelo. Esse é um método restrito, pois é necessário conhecer a seqüência de
bases em cada alelo para sintetizar o oligonucleotideo especifico para cada gene (SILVA,
SOUZA, 2002).

3.12 DNA de Cadeia Ramificada (bDNA)

Diferentemente da PCR, nesta metodologia ocorre amplificação do sinal e não da
seqüência alvo. E um método quantitativo. Após extração do RNA, um conjunto de sondas é
empregado para captura das moléculas de RNA em uma micro-placa. Outros dois conjuntos
de sondas ligam-se então ao RNA capturado e adiciona-se um substrato para o complexo
enzimático associado à sonda. A leitura dos resultados é feita por quimioluminescência. Os

riscos de contaminação com essa metodologia são muito inferiores aos observados com PCR,
uma vez que não há amplificação do material nucléico. Outra vantagem do método é o
emprego de múltiplas sondas para captura e posterior hibridização, diminuindo muito a não
detecção (ou inadequada quantificação) devido a variações de subtipos que possam ocorrer
com os virus ou outros microrganismos (FIGUEIREDO, 1999).

3.13 Clonagem

A amplificação de grandes fragmentos de DNA pode ser obtida através de um
processo de clonagem. Esta técnica consiste em se digerir o DNA, oriundo de uma suspensão
celular ou tecido, por uma enzima de restrição. Em seguida, ligam-se os fragmentos
resultantes desta digestão em vetores. Vetores são estruturas de DNA com capacidade de se
introduzir em bactérias (transfecção) e de se replicar ao utilizar a maquindria reprodutiva
destes organismos. Quando um vetor é duplicado no interior de uma bactéria, duplica-se
também o fragmento de DNA que foi digerido pela enzima de restrição e ligado a este vetor
antes da transfecção, num processo conhecido como clonagem. A FIG. 7 representa a
clonagem do DNA.
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Figura 7— Técnica da Clonagem de DNA.
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Existem vários tipos de vetores, tais como plasmideos, virus e cromossomos artificiais
de levedura (YACs). A sua utilização depende, entre outros fatores, do tamanho dos
fragmentos de DNA que se necessita ligar ao vetor.
0 conjunto dos fragmentos de DNA digeridos pela enzima de restrição e ligados aos
vetores, que foram transfectados e replicados por bactérias, constitui uma biblioteca
genômica. Se, ao invés do DNA, partirmos de RNAm passando pela produção de cDNA e
cloni-lo em um vetor, teremos uma biblioteca de expressão. Este tipo de biblioteca consiste
apenas, portanto, dos genes que foram expressos no preparado celular original utilizado para
se extrair o RNAm do qual se originou o cDNA.
As bibliotecas genômicas e de expressão podem ser vasculhadas, por exemplo, através
de sondas radioativas. Desta maneira, pode-se encontrar genes similares (homólogos) em
bibliotecas genômicas e de expressão oriundas de diversas espécies de animais ou de tecidos
diferentes de um mesmo organismo (DEL GIGLIO; BENDIT; GIANELLA, 1999).

3.14 Seqüenciamento do DNA

Quando necessitamos conhecer a composição exata das bases nitrogenadas que
compõem uma fita de DNA, devemos, então, seqüenciá-lo. As técnicas de seqüenciamento do

DNA estão em franca evolução no tocante à sua automatização e precisão, devido its
necessidades de seqüenciamento de todo o DNA genômico humano no contexto do Projeto
Genoma.
As metodologias de seqüenciamento mais comumente utilizadas são as de MaxamGilbert e de Sanger. 0 método de Sanger se baseia na incorporação randômica de
dideoxinucleotideos em uma fita de DNA em formação a partir de um primer, na maioria dos
métodos, marcado radioativamente. Como estes dideoxinucleotideos carecem em sua
estrutura de um grupamento hidroxila na posição 3', a progressão da síntese da fita de DNA
cessa após a sua incorporação.
A visualização dos diferentes fragmentos truncados em posições onde existe uma das
quatro bases (A, C, G ou T) é feita através de eletroforese em gel de poliacrilamida. Os
produtos de cada uma das quatro reações consistem de uma população de fragmentos de
vários comprimentos dependendo da presença do nucleotideo especifico (A, C, G ou T).
Conseguimos, pela análise do padrão de bandas resultante, conhecer a seqüência de bases da
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fita de DNA em estudo (DEL GIGLIO; BENDIT; GIANELLA, 1999). A FIG. 8 representa o
seqüenciamento do DNA.

696

Modes

/apart I Output Search I
i
Adj left cut

1 14.24

II quit

T,i(or,iatlun

Ifidj rieht tatt

strdn,

I 'Scale down I

fib

I
I

.1

i

I

C

I

16

G

Figura 8 — Seqiienciamento do DNA.

Esta técnica se baseia na detecção de polimorfismo de tamanho de fragmentos obtidos
pela digestão do DNA por enzimas de restrição. Apesar de todos os mecanismos de controle
de qualidade que existem para garantir que a replicação do DNA ocorra sem erros, hi uma
taxa constante de mutações no genoma as quais não se tornam aparentes, muitas vezes
porque ocorrem em regiões silenciosas (intrônicas) de genes ou em seqüências localizadas
entre genes (intergênicas) que não são transcritas, sendo, portanto, traduzidas em nível
protéico.
A diversidade que estas mutações silenciosas (polimorfismos) emprestam ao genoma,
no entanto, pode ser de utilidade se, por exemplo, ao conhecermos o seu padrão de segregação
em uma família e, especialmente, se a seqüência polimórfica se situar próxima ou mesmo no
interior de um gene que possa estar alterado nesta família, a sua segregação permitirá tragar o
caminho do gene em questão pelos diversos membros das várias gerações desta família.
Pode-se detectar um determinado polimorfismo se, por exemplo, a sua seqüência de
bases for um sitio de restrição para uma dada enzima de restrição. Assim, ao se submeter o
DNA de vários membros de uma família à digestão por esta enzima, aqueles portadores do
polimorfismo terão seu DNA cortado na região do polimorfismo. Esta digestão do
polimorfismo pela enzima de restrição produzirá, portanto, uma banda adicional que será
evidenciada através de uma reação de hibridização com uma sonda complementar à região do
polimorfismo.
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importante frisar, no entanto, que o polimorfismo é apenas um marcador da presença
ou não de um dado gene e não esta envolvido usualmente no defeito molecular eventualmente
presente neste gene. A sua eficácia como um marcador da segregação de um gene anormal em
uma família depende, portanto, da sua proximidade com o gene em questão, e de existirem
indivíduos heterozigotos para o polimorfismo na família em estudo.
Algumas vezes a utilização dos polimorfismos para diagnóstico de indivíduos
portadores de uma enfermidade antecede ao isolamento e seqiienciamento do gene
responsável pela doença, sendo que, nestes casos, o padrão de segregação dos polimorfismos
pode inclusive auxiliar na localização do gene desconhecido em uma determinada região de
um cromossomo.
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4 APLICAÇÕES DA BIOLOGIA MOLECULAR NA ODONTOLOGIA

Os avanços na biologia molecular têm contribuído significativamente para o
entendimento da etiologia das doenças humanas. As técnicas de recombinação dos ácidos
nucléicos têm permitido aos pesquisadores identificar os vários genes responsáveis por
doenças hereditárias, detectar agentes infecciosos em material biológico, avaliar os
mecanismos de infecção dos microrganismos e conhecer os processos que regulam a
diferenciação e proliferação celular (principalmente neoplasias), entre outros.
A biologia molecular também vem apresentando aplicação bastante expressiva na
pesquisa de marcadores genéticos úteis no diagnóstico laboratorial

e na avaliação da

predisposição a inúmeras doenças. Por outro lado, as diferenças nas seqüências do DNA
observadas entre as espécies ou entre os indivíduos são extremamente úteis para a
identificação de pessoas. Inegavelmente, os avanços foram inúmeros, contudo, muitas
descobertas e importantes aplicações na área médica ainda devem levar algum tempo para
serem desenvolvidas ou empregadas rotineiramente.
Na área odontológica, a biologia molecular tem proporcionado o diagnóstico precoce
da cárie dental, da doença periodontal e do câncer bucal. Além disso, a saliva atualmente está
sendo usada no diagnóstico de doenças bucais e sistêmicas, e os marcadores genéticos,
aplicados na identificação das demais neoplasias presentes no complexo maxilofacial.
O progresso da engenharia genética na medicina terá efeitos similares na prática do
cirurgião dentista. Novos métodos serão abandonados em favor das técnicas da bioengenharia.
O avanço mais significativo sera na interação entre dentistas

e pacientes, com o

desenvolvimento de novos sistemas de diagnóstico, prevenção e tratamento. A microbiologia
bucal é essencial para a identificação e caracterização de vários microrganismos envolvidos
nas infecções bucais.
A bolsa periodontal tem cerca de 300 espécies diferentes de bactérias. Alguns
microrganismos têm sido associados com a doença periodontal, como Actmobacillus
actinomycetemcomintans, Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis, Pretmella
intermedia e Eikenella corrodens. Muitos métodos têm sido usados na detecção da variação
fenotipica e genotipica para a caracterização desses patógenos periodontais, assim como na
identificação de bactérias da cavidade bucal. Por meio dessas técnicas, o patógeno pode ser
diagnosticado antes que a doença esteja em estado avançado, sendo possível identificar,
simultaneamente, mais de um patógeno.
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A PCR é uma das técnicas mais utilizadas na identificação de patógenos associados
doença periodontal, à placa e à cárie dental. Com o seqüenciamento, provavelmente sera
possível a modificação das bactérias que causam doenças bucais. A determinação do genoma
bacteriano permitirá ao dentista pesquisar e compreender melhor a função celular desses
organismos responsáveis pelo inicio da cárie dental e da doença periodontal. Na terapia
endodõntica, os profissionais serão capazes de desenvolver geneticamente tecido pulpar
dentro do canal para crescer e preencher a câmara. Sera possível, também, a regeneração da
perda de tecido ósseo alveolar, de tecido gengival e de cemento, proporcionando, assim, um
ótimo nível de saúde periodontal.
A genética do câncer tem se desenvolvido devido aos avanços nas técnicas de biologia
molecular e de imunohistoquimica. O câncer é causado por componentes ambientais e
alterações genéticas que ocorrem nos tecidos, com predisposição hereditária em algumas
famílias. Os avanços na área da biologia molecular são muitos. Nesta revisão, encontramos
algumas técnicas utilizadas para a identificação molecular de doenças humanas e suas
aplicações na odontologia (SILVA; SOUZA, 2002).

31

REFERÊNCIAS

DEL GIGLIO, A.; BENDIT, I.; GIANELLA, D. Conceitos básicos de biologia molecular —
parte II. RSBC, Sao Paulo, n.5, p. 32-48, jan./mar. 1999.

FIGUEIREDO, M. S. Manual Fleury de Diagnostico em Hematologia, São Paulo, Instituto
Fleury, nov. 1999.

MELLO, F. C. de Q.; FONSECA-COSTA, J. A utilidade da biologia molecular no
diagnóstico da tuberculose. J. Bras. Pneumol., Sao Paulo, v.31, n.3, p. 1-8, maio/jun. 2005.

SILVA, F. B. da; SOUZA, S. M. G. de. Aplicações da biologia molecular na odontologia:
conceitos e técnicas. FOIJUNIMEP, Sao Paulo, v.14, n. 2, p. 7-14, jul./dez. 2002.
http://www.genesisdbm.com.br/ Acesso em: jun. 2006.

FICHA CATALOGRAFICA
Catalogação na fonte por M. Margarete Elbert CRB14/167

K5

It

Kindermann, Fernanda
Técnicas de biologia molecular / Fernanda Kindermann,
Ingrid Klaas ; orientadora Mara Cristina Santos Felippe. Florianópolis, 2006.
31 f.
Monografia (Especialização) — Universidade Federal de
Santa Catarina, Curso de Especialização em Endodontia
Inclui bibliografia
1. Biologia molecular. I. Klaas, Ingrid. II. Felippe, Mara
Cristina Santos. III. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde. Curso de Especialização em
Endodontia. IV. Titulo.
CDU: 577.23

