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RESUMO 

 
Neste trabalho foram desenvolvidos e otimizados métodos diagnósticos para dois agentes 

patogênicos com uma alta incidência no Brasil e cujos diagnósticos se baseiam principalmente em 
métodos invasivos como são o Helicobacter pylori e Leishmania chagasi (L. chagasi). A bactéria  
gram (-)  Helicobacter pylori e a principal causa de ulcera péptica e gastrite maligna no mundo. Seu 
diagnostico e realizado preferencialmente por meio de endoscopia e biopsia de tecido gástrico. A 
bactéria e eliminada pelas fezes o que permitiria  um diagnostico não invasivo e de controle de cura 
se implementar  PCR de  amostras de pacientes antes e durante o tratamento de doença. Não entanto 
as fezes possuem uma serie de inibidores o que tem dificultado o desenvolvimento de métodos de 
PCR para seu diagnostico. Aqui comparamos métodos de obtenção de DNA de fezes baseados em 
fervura das amostras descritos anteriormente por Holland (2000), com método de Lise Alcalina , 
modificado com o uso de Triton X-100 melhorando a obtenção de DNA eliminando a presencia de 
inibidores. Posteriormente DNAs provenientes de amostras de fezes de 10 pacientes foram utilizados 
em reações de PCR com alvos específicos descritos anteriormente  para Helicobacter pylori (urec, 
RNAr e vac); 5 das amostras amplificaram de maneira especifica concordando com o diagnostico  
Giemsa (+) de biopsia de tecido gástrico de pacientes com dispepsia. 
  L. chagasi, protozoário responsável de causar a leishmanioses visceral, no Brasil apresenta 
uma alta incidência e ampla distribuição, com formas graves e letais quando associada a quadros de 
ma nutrição e infecções concomitantes. O diagnostico e realizado principalmente por punção 
aspirativa de baço, fígado, medula óssea ou linfonodos permitindo a visualização do parasita no 
material. No presente trabalho desenvolvemos PCR simples usando  diferentes DNAs parasitários de 
tripanosomatideos e oligonucleotideos PIA 3 e DEB 8 específicos para L. chagasi.. Os dois pares de 
oligonucleotideos resultaram serem específicos para L.chagasi, sendo a sensibilidade de 10 pg para 
PIA3 e de 1 pg para DEB8. Com o objetivo de diferenciar o diagnostico de Leishmaniose visceral e 
Leishmanioses tegumentar foi desenvolvida PCR múltipla utilizando alvos específicos para 
leishmania subgênero Viannia, denominados LV1  junto com os alvos específicos para L. chagasi . 
Os 4 oligonucleotideos não competeram entre sim na reação e mantiveram a especificidade e 
sensibilidade das PCR simples. 

Posteriormente um analise de bioinformática dos bancos de dados dos genes de 
Tripanosomatideos do portal GeneDB do Sanger Centre  foi realizado na procura de um gene órfão de 
L. infantum para ser usado no diagnostico de L chagasi.  7.078 proteinas hipotéticas de L. infantum, 
foram comparados com 11.812 de T cruzi, 7557 de T brucei e 5.364 de L major. Através das 
ferramentas omni blast e Protogim, conseguimos seleccionar 93 proteinas hipotéticas de L infantum. 
Por critérios de tamanho, localização celular e outros, 5 putativos alvos foram escolhidos para serem 
testados in vitro. O gene Linj 20074, resultou ser altamente especifico e com sensibilidade de 1pg. 
Genes  órfãos se  apresentam como promissores alternativas para diagnostico ou alvo quimioterapicos 
em doenças parasitarias. 

 
Palavras-chave: Biologia Molecular, diagnóstico, Helicobacter pylori, Leishmania chagasi. 

 
 
 
 
 

 5 



Evans,I : Desenvolvimento e Optimização de Métodos de Biologia Molecular...  

 
 

ABSTRACT 

In this work were developed and improved diagnostic methodologies for two pathogenic 
agents with high incident in Brazil and which diagnostic are based in invasive methodologies: 
Helicobacter pylori (H. pylori) and Leishmania chagasi (L. chagasi). The Helicobacter pylori is a 
gram (-) bacteria, main cause of peptic ulcer and malignant gastritis, which it diagnostic is does 
preferentially through endoscopy and tissue gastric biopsy. The bacteria is eliminated with the stools 
what would permit diagnose carrying out PCR in the samples of patients before and during the 
treatment. However, the stools contain inhibitors that could difficult the development of PCR in the 
samples. 

Here we have compared methods of DNA extraction of stools based in a boiling samples and 
described before for Holland (2000), with another method alkaline lyses modificated with use of 
Triton X-100 improving of DNA extraction.  

DNAs from stools samples of 10 patients were used to PCR reaction with specific primers 
described before to Helicobacter pylori (urec, RNAr e vac), and 5 samples were amplificated the 
specific manner, coincident with the Giemsa (+) tissue gastric diagnostic from dyspepsia patients.   

L. chagasi protozoa is responsible of Visceral leishmanoses with a high incident and 
distribution in Brazil, and is lethal when associated at to bad nutrition and opportunistic infections. 
The diagnostic is carried out mainly by the visualization of the   parasite in the spleen, liver, bone 
marrow or lymphatic aspirates. In the present work we development a simple PCR using different 
DNAs from tripanosomatideos parasites and PIA3 and DEB8 specific primers to L. chagasi. The two 
primers were specific to L. chagasi, and the sensibility to PIA3 was 10 pg and for DEB8 was 1 pg. 
Multiplex PCR  was development with the objective to use to Visceral and Tegumentary 
leishmanioses diagnostic differentiation, for this was used a specific primer to Viannia subgenera 
named LV1 and primers specific to L. chagasi. The fourth primers did not have any competition 
between them in the reaction and had the same specificity and sensibility to the single PCR.   

After bioinformatic analyze of Trypanosome Sanger Gene data banks was choosen an orphan 
gene of the L. infantum to use for L. chagasi diagnostic. 7.078  hypothetical proteins  of L. infantum 
were compared with 11.812 of T. cruzi, 7557 of T. brucei and 5.364 of  L. major.  Using Omni blast 
and Protogim program was possible selected 93 hypothetical proteins of L. infantum. 

Based on size, cellular localization and others criteria’s, 5 putatives primer were choosen to 
use in vitro assays. A Linj 20074 was highly specific and with 1pg of sensibility. Orphan genes could 
be promissory alternative to diagnostic or target quimioterapico in parasites illness.    

 
Keys-words: Molecular Biology, diagnostic, Helicobacter pylori, Leishmania chagasi. 
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I -INTRODUÇÃO 
 

 

Há, em todo o mundo evidências de que a estratificação da população de acordo 

com seus níveis socioeconômicos define, também, estratos diferenciados nos níveis de 

saúde. 

No Brasil, a acentuada desigualdade na distribuição de renda, no acesso aos 

recursos de saúde, no saneamento básico, na educação e em outros constituintes do 

padrão de vida da população, tem se revelado por meio de profundas diferenças no 

risco de morte entre os diversos estratos sociais (Oliveira e Mendes, 1995, Simões e 

Monteiro 1995). 

A insuficiente melhoria em alguns indicadores globais de saúde no Brasil pode 

ser mais bem visualizada na comparação com alguns países da América Latina. Assim, 

segundo as estimativas do Banco Mundial para 2000, o México apresentou uma 

expectativa de vida ao nascer 4,5 anos superior a do Brasil. Para Argentina, Uruguai e 

o Chile  essas diferença é de 5,4, 5,9 e 7,1 respectivamente. No período de 1970 a 

2000, houve redução das Taxas de Mortalidade Infantil (TMI) para todos esses países, 

bem como na grande maioria dos países do globo. Entretanto, enquanto essa taxa, para 

o Brasil, era de 29,6 óbitos por 1000 nascidos vivos em 2000, Argentina (17,4), 

Uruguai (13,8) e Chile (10,1) apresentam taxas inferiores. Estudos também mostram 

que a expectativa de vida no Brasil é menor do que em países com rendas                   
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per capita menores ou similares, como é o caso da China e Sri Lanka, que  com uma 

renda per capita em torno de 1/5 da renda per capita brasileira, apresentam 

expectativas de vida ao nascer significativamente maiores. 

No contexto nacional, a existência de desigualdades inter-regionais pode ser 

melhor evidenciada pelas diferenças entre os indicadores de mortalidade. Enquanto nas 

regiões Sul e Sudeste, em 1980, as doenças infecciosas e parasitárias representavam a 

quinta causa de óbito, esse grupo  representava, na Região Nordeste a segunda causa de 

óbito naquele ano, e somente nos últimos anos, assumiu a mesma posição.  

As desigualdades entre as regiões também podem ser visualizadas nos 

indicadores relacionados à composição da morbidade. Assim, as doenças 

cardiovasculares representam a segunda causa de internações nas regiões Sul e Sudeste 

em 2001, seguidas das doenças respiratórias. Nessas duas regiões, naquele mesmo ano, 

as doenças infecciosas parasitárias representaram a terceira e quarta causas de 

internações, respectivamente. Na região Nordeste, as doenças infecciosas parasitárias 

ainda representam a segunda causa de internações em 2001, enquanto que as doenças 

cardiovasculares representam a terceira. 

A análise histórica dos indicadores globais de saúde também evidencia o 

quadro de desigualdades entre as regiões do país. Na década de 30, a Região Sudeste 

apresentava Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) de 153, a Região Sul de 127 e a     
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Região Nordeste de 168. Portanto, a Região Nordeste apresentava taxas 10% 

superiores à Região Sudeste e 32% superiores à Região Sul. Em 1999, o Nordeste 

apresentava TMI 154% maior do que a registrada na Região Sudeste e 205% maior do 

que a taxa da Região Sul. 

Outros indicadores de morbidade, de base não hospitalar, também revelam as 

desigualdades inter-regionais. Assim, as maiores taxas de incidência ou prevalência de 

Cólera (até o ano de 2001, quando foram registrados os últimos casos), 

esquistossomoses, doença de Chagas e leishmanioses têm sido registradas nas regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste.  

No Brasil, as diferenças na estratificação da população assumem grande 

importância e ganham nuances especiais. Por exemplo, em 1990, 50% dos óbitos 

infantis concentraram-se nos 30% dos nascidos vivos que residem nos estados com 

maiores taxas de pobreza, bem como a TMI estimada em 1996 para os 20% dos 

brasileiros mais pobres foi três vezes maior que a estimada para os 20% de maior poder 

aquisitivo. A concentração da riqueza e dos bens gera imensas distâncias também entre 

as suas regiões ou entre seus espaços intra-urbanos.  

 

Situação Social  na cidade de Recife 

Recife é a capital do estado de Pernambuco, situado no nordeste de Brasil. Tem 

uma população aproximada de 1.300.000 habitantes e uma renda per capita anual de 
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3.089 dólares estadunidenses. A população da área metropolitana era de três milhões 

de habitantes na década passada, sua taxa de crescimento, de 1,81%, pequena em 

comparação com o resto das cidades de Brasil. A taxa de desemprego é a mais alta 

entre as seis principais áreas metropolitanas de Brasil. A prestação de serviços, setor no 

qual as mulheres têm um papel preponderante, e o comercio são atividades econômicas 

mais importantes. Embora em Recife a distribuição de riqueza seja desigual com  uma 

grande proporção de famílias pobres, a criatividade para sobreviver é grande. 

Com os sérios problemas de saneamento básico, a eliminação das águas é um 

problema ambiental relacionado com a falta de infra-estruturas e com a influência da 

maré. O problema se agrava porque a coleta e tratamento da água residual doméstica é 

limitada (79% da população pobre carece de esgoto), a produção de resíduos sólidos é 

abundante e sua gestão é baixa. A conscientização sobre os problemas ambientais é 

pouca. Os resíduos contaminam a água, a incidência de doenças relacionadas à água é 

elevada, sendo os custos para o setor público importantes. 

 Um estudo realizado na cidade de Recife mostrando as diferenças na condição 

de vida intra-urbana realizado em 2003 por Bezerra e col, evidenciou  as grandes 

diferenças,  tanto entre os diferentes estratos sociais intraurbanos e sua relação com as 

doenças, como também a sua diferença em relação às  outras regiões do país. É o  
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caso, por exemplo, das doenças infecciosas intestinais, mostrou-se que o cociente de 

mortalidade do Recife era cerca de dois vezes superior ao do Município de São Paulo 

no ano de 1993 (1,4 mil nascidos vivos) (Monteiro e Nazario, 1995). As marcantes 

diferenças intra-urbanas evidenciadas no risco de morte por estas causas refletem  a 

forte  relação das doenças infecciosas intestinais com as condições de vida do Recife, 

retratando um quadro de profunda desigualdade.  

 
Endemias na região nordeste 

 Abordaremos através deste estudo duas endemias de alta incidência na  

região nordeste. 

 

Helicobacter pylori 

Bactéria que  acomete mais de 50% da população do globo, e tem uma 

prevalência maior nos países em vias de desenvolvimento, como é o caso do Brasil 

(Marshal1 e Warren, 1984). 

Helicobacter pylori, bactéria isolada em estômago de humanos em 1984 por 

Warren e Marshall, encontra-se associada à morbidade elevada, com complicações 

graves, como o linfoma do tipo MALT. É considerado ainda um dos fatores envolvidos 

no desenvolvimento de adenocarcinoma do estômago, (Correa, 1991). A infecção pelo 

H. pylori é hoje considerada carcinógeno do tipo 1 pela Organização Mundial de 

Saúde. 
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Em países ocidentais desenvolvidos, a doença afeta 20% das pessoas abaixo de 

20 anos e 50% acima da idade de 60 anos, sendo a infecção incomum em crianças 

(Marshall, 1994). Em países subdesenvolvidos a infecção é freqüente na infância. A 

prevalência na faixa etária de 18 a 29 anos é de até 70-80% (Dooley et al, 1989, Gogel 

et al, 1989, Perez–Perez et. al., 1990). O Hospital Universitário de Minas Gerais, 

identificou uma soroprevalência de 34,1%, com 16,4% entre crianças de 1 mês a 2 

anos, atingindo 64,3% de freqüência entre  jovens de 15-18 anos (Oliveira et.al., 1994). 

Estudos nesta mesma região, em bancos de sangue, encontrou uma soroprevalência 

entre doadores de 62,1% (Rocha et.al, 1992). No estado do Mato Grosso, zona rural, 

em estudos sorológicos foi encontrada prevalência de 77,5% entre crianças e 

adolescentes, e de 84,7% entre adultos. A prevalência aumentou significativamente 

com a idade, observando-se freqüências de 77,5% entre 10-19 anos, 82% de 30-49 

anos e  4,1% de 60-69 anos (Souto, et.al, 1998). 

H. pylori, pertencente ao gênero Helicobacter, é uma bactéria espiralar Gram-

negativa, unipolar e poliflagelada, com extremidades arredondadas e rombas, medindo 

cerca de 0,5 a 1 µm de largura é 2,5 a 4 µm de comprimento. Os flagelos em número 

de quatro a seis, medem 2,5 µm de comprimento é cerca de 30 nm de espessura. 

Acredita-se que formas cocóides,  que surgem depois de culturas prolongadas ou 

exposição ao oxigênio, sejam formas quiescentes e ajudem a sobrevida em condições 

desfavoráveis. Trata-se de um microaerófilo obrigatório e o melhor crescimento    

 12 



Evans,I : Desenvolvimento e Optimização de Métodos de Biologia Molecular...  

ocorre em concentrações de O2 variando entre 2 a 8%, com adicional quantidade de 

CO2 (Dooley & Cohen, 1993). 

Recentemente foi concluído o sequenciamento do seu genoma. A cepa 26695 

tem genoma circular de 1.667.867 pares de bases e 1.590 possíveis seqüências 

codificadoras (Tomb et al 1997). 

No  presente, existem ao menos 6- 7 ensaios diagnósticos  para H. pylori,  

cultura baterias, teste uréase rápido, teste uréase respiratório, histologia, sorologia, 

teste antígeno em fezes e PCR. 

1. Teste de urease = que se baseia na capacidade do microrganismo de produzir 

urease, enzima que catalisa a degradação de uréia em água e bicarbonato, 

aumentando o pH do meio, o que pode ser detectado por um indicador de pH, 

mudando a coloração do meio. Sensibilidade e especificidade superior a 90%. É 

realizado com fragmento de biópsia gástrica a partir de endoscopia digestiva 

alta.  

Vantagem do teste= baixo custo. Desvantagem= necessita de método invasivo e 

de alto custo como EDA para retirada do fragmento 

2. Testes respiratórios com uréia marcada com isótopos radioativos (carbono 13 ou 

14). Apresenta sensibilidade alta (90-97%) e especificidade (98-100%). 

Vantagem = Ideal para controle de cura por não ser invasivo. Desvantagem = 

não disponível na maioria dos serviços e regiões do país. 

 13 



Evans,I : Desenvolvimento e Optimização de Métodos de Biologia Molecular...  

3. Histologia, utilizando coloração de giemsa, identifica-se o organismo em forma 

de bastão espiralado. A sensibilidade e especificidade são altas, sendo superior a 

95%. Vantagem do teste= baixo custo. Desvantagem= necessita de método 

invasivo e de alto custo como EDA para retirada do fragmento. 

4. Sorologia (IgG), utilizando-se técnicas como ELISA ou Western blotting com 

sensibilidade de até 98%. Atualmente existem testes sorológicos que identificam 

anticorpos dirigidos contra proteínas (p.ex: proteína CagA) ligados a marcadores 

de patogenicidade sendo utilizados em pesquisa. Vantagens: pouco invasivo e 

ideal para inquéritos populacionais. Desvantagem: não serve como controle de 

cura, pois o decréscimo de IgG é lento e variável, podendo a redução de 50% 

dos títulos só ocorrer após seis meses de cura microbiológica.  

5. A cultura é o mais preciso de todos os métodos para identificar H. pylori (100% 

de especificidade) e a partir do isolamento é possível realizar todos os testes 

requeridos à identificação da bactéria. O cultivo é difícil e dependente das 

condições de transporte e crescimento no laboratório. No transporte é importante 

utilizar meios específicos (Caldo de Brucela, Tioglicolato, Stuart’s) e manter a 

temperatura de -4°C, além de evitar o contato com o ar. A percentagem de 

isolamento aumenta quando se utilizam meios de cultura não seletivos (sem 

antibiótico) em paralelo com meios seletivos (suplementado com antibióticos). O 

crescimento das colônias é feito em condições de microaerofilia. Vantagem: 

especificidade e permite teste de sensibilidade a drogas. 
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Desvantagem: custo e tempo requerido, por isso o seu uso tem sido reservado para 

pesquisa ou avaliação de susceptibilidade a drogas em pacientes que não respondem 

ao tratamento específico. 

6. PCR, reação em cadeia da polimerase. É extremamente sensível e específica 

como a cultura, sendo ligeiramente superior na verificação de erradicação. Tem 

sido utilizado em pesquisa obtendo-se o DNA a partir de cultura ou de extração 

de tecido de fragmento de biópsia gástrica retirados por via endoscópica. 

Vantagem: altamente específico e sensível. Desvantagem: custo elevado e 

invasivo se o DNA obtido for de biópsia por Endoscopia digestiva alta (EDA). 

Muitos destes testes para a detecção de H. pylori são muitos caros, proporcionam 

incômodo ao paciente por serem invasivos, o que dificulta o uso na rotina de 

laboratórios clínicos. Após a erradicação da bactéria se faz necessário o controle de 

cura, necessitando na maioria das vezes submeter o paciente a um novo procedimento 

freqüentemente invasivo e de alto custo como a endoscopia digestiva alta (EDA).  

A presença de Helicobacter nas fezes de pacientes infectados proporciona a 

possibilidade de implementar um método diagnóstico rápido, econômico e não 

invasivo. 

Durante os recentes anos a técnica de PCR, tem permitido rápidos e seguros 

diagnósticos em infecções microbianas devido a sua especificidade e sensibilidade. 
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O PCR pode ser aplicado diretamente para culturas microbianas puras e algumas 

amostras clínicas tais c 

omo fluidos cerebrospinais, sem nenhum tipo de preparação. Entretanto algumas 

amostras precisam de preparação antes do PCR, sendo o caso de amostras biológicas 

mais complexas, como por exemplo, amostras fecais,  que conforme  tem sido 

mostrado apresentam  inibidores de PCR (Clarridge e col, 1993, Wilde e col, 1990). 

Moléculas específicas como a urea (Khan,e col, 1991), haemoglobina e heparina  tem 

sido identificadas como inibidores de PCR. 

Em estúdios prévios de (Monterio, 1997), os inibidores de PCR foram 

identificados como complexo polissacarídeos provavelmente com origem nas plantas.  

A principal finalidade será utilizar o PCR como marcador de cura no 

acompanhamento de pacientes tratados, determinando o momento ideal para a sua 

realização. 
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Leishmanioses: 

A organização Mundial da Saúde (OMS) considera as leishmanioses umas das 

doenças parasitárias mais importantes, com aproximadamente 350 milhões de pessoas 

em risco de contrair a infecção. 

A doença tem uma ampla distribuição em todo o mundo, sendo endêmica em ao menos 

88 países. A doença ocorre em todos os continentes com exceção da Antártica e 

Austrália, onde o vetor não existe. 

As infecções por Leishmania em humanos podem manifestar-se em uma das 

quatro formas mais comuns dependendo da espécie do parásita: Leishmanioses 

cutâneas (LC), as mucocutâneas (LMC), as cutâneas difusas (LDC) e as viscerais (LV). 

As leishmanioses cutâneas e mucocutâneas afetam 1,5 milhões de pessoas ao ano. No 

caso das leishmanioses cutâneas, o parasita fica confinado na pele onde causa uma ou 

mais lesões dolorosas de lenta cura.  No caso das leishmanioses mucocutâneas a 

infecção se distribui pelas mucosas especialmente do nariz e boca, onde pode causar 

extensos danos. 

É estimado que a cada ano  a leishmaniose visceral afete  cerca de  
 
500000 pessoas,  e  levando á morte se não tratada a tempo (WHO 2004). 

 
 Os parasitas colonizam os órgãos internos, em particular baço, fígado,  
 

medula e linfonodos (Schallig e Oskam, 2002). 
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Existem diferentes espécies de Leishmania, as quais estão associadas às suas 

diferentes manifestações clínicas.  No novo mundo: as formas de leishmanioses 

cutâneas  tem como principais agentes etiológicos a L. L. mexicana, L. L.amazonensis, 

L .V. panamensis, L. V. guyanensis, L. V. peruviana e L. V. braziliensis. No caso da 

forma mucocutânea a espécie responsável é L. V. braziliensis. A cutânea difusa se 

observa em infecções por L. L.amazonensis, e as formas viscerais e cutâneas atípicas 

no caso de infecções, pela L. chagasi ( Ashford, 2000). 

A leishmaniose visceral (LV), ou calazar, é uma doença crônica grave, 

potencialmente fatal para o homem cuja letalidade pode alcançar 10% quando não se 

institui o tratamento adequado. É causada por espécies do gênero Leishmania, 

pertencentes ao complexo Leishmania (Leishmania) donovani (Lainson e Shaw, 1987). 

No Brasil, o agente etiológico é a L. chagasi, espécie semelhante à L. infantum 

encontrada em alguns países do Mediterrâneo e da Ásia. Existe uma grande polêmica 

em torno da origem da LV no novo mundo, se ela foi introduzida recentemente, na 

época da colonização européia e causada pela espécie L. infantum, ou há vários 

milhões de anos, juntamente com a introdução dos canídeos, devendo a espécie ser 

classificada como L. chagasi. Os achados de altas taxas de infecção em canídeos 

originários da Amazônia sugerem a origem autóctone. (Lainson e col, 1987). 

Entretanto, estudos utilizando técnicas bioquímicas e moleculares consideram a L. 
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chagasi e a Leishmania infantum uma única espécie e aceitam a hipótese de origem 

recente nas Américas (Mauricio e col, 2000). 

A ocorrência da doença em uma determinada área depende basicamente da 

presença do vetor susceptível e de um hospedeiro / reservatório igualmente susceptível. 

A possibilidade de que o homem, principalmente crianças desnutridas, venha em 

alguns casos a ser fonte de infecção pode conduzir a um aumento na complexidade da 

transmissão da leishmaniose. 

  A leishmaniose visceral (LV) é a forma mais grave da doença ocorrendo cerca 

de 500.000 novos casos por ano, sendo que mais de 90 % dos casos estão concentrados 

em Bangladesh, Nordeste brasileiro, Índia, Sudão e Nepal. A leishmaniose visceral 

americana (LVA), como é conhecida no continente americano, é causada por um 

protozoário tripanosomatídeo, do gênero Leishmania. 

No Brasil, a LV clássica acomete pessoas de todas as idades, mas na maior 

partes das áreas endêmicas, 80% dos casos registrados ocorrem em crianças com 

menos de 10 anos. Em alguns focos urbanos estudados existe uma tendência de 

modificação na distribuição dos casos por grupo etário, com ocorrência de altas taxas 

também no grupo de adultos jovens (Silva e col, 2001) 

A principal forma de transmissão do parasita para o homem e outros hospedeiros 

mamíferos é através da picada de fêmeas de dípteros da família Psychodidae, 

subfamília Phebotominae, conhecidos genericamente por flebotomíneos. A Lutzomyia 
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(Lutzomyia) longipalpis é a principal espécie transmissora vulgarmente conhecida 

como mosquito palha (Marzochi & Marzochi, 1994). A doença se distribui em 17 dos 

27 estados da federação, atingindo quatro das cinco regiões. Sua maior incidência 

encontra-se no Nordeste, com 92 % do total de casos, seguido pelo Sudeste (4%), 

Norte (3%), e finalmente Centro–Oeste (1%). O coeficiente de incidência da doença 

tem alcançado 20,4 casos /100.000 habitantes em algumas localidades de estados 

nordestinos, como Piauí, Maranhão e Bahia, com taxas de letalidade bastante elevadas, 

que chegam a atingir 10% em algumas localidades (FUNASA). 

 No ciclo biológico do parasita usualmente esta incluído o cão doméstico, sendo o 

principal reservatório no país. O homem é considerado o hospedeiro final (Brasil, 

Ministério da Saúde, 1999). O ciclo de vida tem início quando o inseto pica o 

hospedeiro humano passando as formas promastigotas metacíclicas para a circulação 

sangüínea deste hospedeiro  através da probóscide do inseto. Dentro do hospedeiro 

humano as formas promastigotas metacíclicas invadem os macrófagos onde se 

transformam em amastigotas, passando a se multiplicar por fissão binária. Quando os 

macrófagos se rompem a infecção se espalha para outras células fagocíticas.  No 

momento em que o hospedeiro infectado é picado por outro inseto, os parasitas são 

capturados dando continuidade ao ciclo (W.H.O.1998).  

 Anteriormente restrita a áreas rurais, LV tem se expandido, a partir do final da 

década de 80, para os grandes centros urbanos, onde a deficiência de infra-estrutura, 
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aliada a outros fatores como superpopulação, subnutrição e a grande quantidade de 

hospedeiros não imunes, tem favorecido a ocorrência de surtos e epidemias, sobretudo 

nas cidades do Nordeste brasileiro (Arias e col, 1996). Por razões desconhecidas, há 

uma variação cíclica no número de casos, tendo a duração de cada ciclo para as formas 

viscerais sido estimada em 10 anos (Momen & Hooman, 1998). 

 As manifestações clínicas da LV refletem o equilíbrio entre a multiplicação dos 

parasitos nas células do sistema fagocítico mononuclear, a resposta imunitária do 

indivíduo e as alterações degenerativas resultantes desse processo. Desse modo, 

observa-se que muitos dos infectados apresentam forma inaparente ou 

oligossintomática da doença. A progressão para o quadro típico de LV ocorre cerca de 

3-8 meses após a infecção, havendo relatos na literatura   de períodos de incubação 

mais curtos, como em torno de duas semanas. Estudo prospectivo realizado no 

Nordeste do Brasil demonstrou que aproximadamente 12 % das crianças infectadas 

desenvolveram quadro típico de LV (Jerônimo S.M.B. e col, 2000). Elevada carga 

parasitária, baixa idade (menor de nove anos), desnutrição e pobreza são fatores 

associados à evolução típica da doença. 

É importante que o diagnostico da leishmaniose seja realizado de maneira 

precoce para se evitar danos graves o a morte do paciente.  

 21 



Evans,I : Desenvolvimento e Optimização de Métodos de Biologia Molecular...  

O diagnóstico laboratorial da LV em áreas endêmicas é usualmente obtido 

mediante a demonstração microscópica de formas amastigotas de Leishmania em 

amostras de tecido linfóide, fígado, baço ou medula óssea. 

 A pesquisa do parasito em aspirado de medula óssea é o método mais seguro 

para os pacientes e vem sendo utilizado na rotina dos serviços. Embora a detecção 

pesquisa de parasitos em aspirados de baço apresente sensibilidade mais alta (cerca de 

98%), está associada ao risco de hemorragias nos casos com trombocitopenia severa. 

(Sundar e Raí, 2002). Biópsia de fígado também tem sido ocasionalmente realizada. Os 

exames parasitológicos (esfregaço e cultura) apresentam sensibilidade relativamente 

baixa, variando entre 55% e 90% , de acordo com experiência do observador. Nas 

culturas de tecidos, as Leishmanias necessitam de vários dias e até semanas para 

crescer, dificultando a obtenção de um diagnóstico precoce e tratamento adequado. A 

coleta das amostras para pesquisa do parasita é dolorosa, desconfortável para o 

paciente, usualmente em ambiente hospitalar. Tais características dificultam sua 

utilização em ações de rastreamento e vigilância epidemiológica de áreas endêmicas.  

Em conseqüência disto, um número variável de testes diagnósticos têm sido 

desenvolvidos como é o caso de métodos imunológicos indiretos, tais como Elisa 

(enzyme-linked immunosorbent assay), testes de aglutinação direta, testes de 

imunofluorescência e análise de immunoblotting. 
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Uma das principais limitações das técnicas imunológicas é a ocorrência de 

reações cruzadas com leishamanioses tegumentares, Doença de chagas, malária , 

esquistossomose e tuberculose pulmonar (Sundar e Raí, 2002).  

Para se obter um diagnóstico para LV, os seguintes antígenos recombinantes 

purificados têm sido usados em testes sorológicos: SLA, gp63, rK39, rGBP, H2A, 

H2B, rLACK, rPSA-2 ,rP20 e A2. (21-29). Avaliações comparativas de ELISA usando 

esses antígenos mostraram que vários deles são adequados no diagnóstico de LV 

mediterrânea. (Maalej  e col, 2003) 

Apesar do grande número de testes sorológicos disponíveis, ainda não existe um 

teste “gold standard”. Isto se deve em parte porque destes testes, nenhum é 100% 

sensível e específico. Além disso, a existência de coinfeções leishmania/HIV complica 

o uso de técnicas sorológicas com a baixa ou falta de respostas de anticorpos de esses 

pacientes (WHO 2000). 

Outro ponto muito importante e recomendado pelas estratégias de controle da 

Leishmaniose visceral no Brasil, envolve o tratamento sistemático de casos humanos, 

eliminação de cachorros soropositivos, e aplicação de inseticidas nos lugares de refúgio 

de alguns animais (Vieira e Coelho 1998). Devido à dificuldade da detecção direta do 

próprio parasita e à alta proporção de cachorros assintomáticos, métodos sorológicos 

são essências para o diagnóstico de Leishmanioses visceral. Embora teste de anticorpo  

por imunofluorescência é um dos métodos de diagnóstico mais                     
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amplamente difundido, ele apresenta reação cruzada com outras doenças e baixa 

sensibilidade na detecção em cachorros assintomáticos, sendo estas as principais 

limitações desta técnica. Além disso, o teste com anticorpos ppr imunofluorescência, 

não se adapta às condições de estudos epidemiológicos de grande escala (Mancini e 

col, 1995).         

 Recentemente, formas amastigotas extracelulares foram detectadas em 

esfregaços de sangue de indivíduos que não apresentavam sintomas ou sinais de 

infecção. As técnicas baseadas na reação em cadeia da polimerase (PCR) vêm tendo 

importância cada vez maior para o diagnóstico de LV. Estudos de Piarrox (1994) 

mostraram maior sensibilidade do PCR (82%) em relação à visualização microscópica 

do parasito em aspirado de medula óssea (55%).  

 A detecção do DNA do parasita persistente em tecidos infectados, mediante a 

técnica da PCR, pode também ser usada como um marcador para o risco de recaída 

após a cura inicial. Por essas características, além da vantagem de poder ser realizado 

em amostras de sangue periférico e não envolver procedimentos invasivos complexos, 

os testes moleculares, do tipo PCR, parecem ser bastante promissores no diagnóstico 

de LV.  

 PCR também é utilizado na caracterização das leishmanias, com objetivos 

epidemiológicos, para documentar distribuição das espécies e designar medidas de 

controle apropriadas, como descrito no trabalho realizado por Harris e colaboradores 

 24 



Evans,I : Desenvolvimento e Optimização de Métodos de Biologia Molecular...  

(1998), onde  esses autores desenvolveram um ensaio de PCR múltipla diferenciando 

três complexos de leishmanias do novo mundo (Leishmania braziliensis, Leishmania 

mexicana, and Leishmania donovani). 

A pesar dos avanços em biologia molecular, são poucas as PCRs definidas nos 

últimos anos  para  identificação de Leishmania  chagasi (Olivera et al, 2005;Cabrera 

et al, 2003;Silva et al, 2001)  . Considerando a complexidade na detecção do parasita 

nas situações de co- infecção com HIV e a baixa sensibilidade dos métodos 

sorológicos, PCR pode ser um rápido, sensível e econômico  método de diagnóstico. 

A validação de novos ensaios e alvos contribuirão para melhorar o diagnóstico 

em áreas endêmicas da doença. 

 

Pelo exposto acima definimos os seguintes objetivos: 
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II-Objetivos 

Objetivo Geral: 

Estabelecimento  e padronização de métodos de biologia molecular para o diagnóstico 

de Helicobacter pylori e Leishmania chagasi 

 

 Objetivo Específicos: 

Helicobacter pylori 

1-Implementar uma metodologia rápida e simples de obtenção de DNA a partir de   

amostras de fezes 

2-Implementar uma PCR para as amostras de DNA  das fezes 

3-Avaliar a sensibilidade da PCR nas fezes para H. pylori. 

 

Leishmania chagasi 

1- Determinar sensibilidade e especificidade de oligonucleotídeos específicos para a 

detecção de Leishmania chagasi através de PCR. 

2- Estabelecer PCR Múltipla para diagnóstico de L chagasi  

3-Desenhar novos oligonucleotídeos com proteínas hipotéticas que sejam específicas 

para L. chagasi. 

4- Determinar especificidade e sensibilidade da PCR usando os novos 

oligonucleotídeos. 
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III- METODOLOGIA 

 
Helicobacter pylori 
 
1) Amostras : 

 1.1) Fezes:  

Amostras de fezes de pacientes normais ou com sintomatologia de distúrbios 

gastrintestinais eram coletadas de manhã pelos próprios pacientes e depositadas em 

frascos plásticos, seguindo indicações presentes em uma cartilha anexada ao frasco. As 

amostras do tamanho de uma noz eram mantidas a 4°C até serem processadas.  

 

 1.2) Biópsia:  

Fragmentos de tecido de biópsia de estômago eram retirados no momento da 

endoscopia realizada nos pacientes com suspeita de estarem infectados com a bactéria 

Helicobacter pylori, no setor de ambulatório do Hospital das Clínicas de Recife e 

posteriormente no Hospital do Servidor do Rio de Janeiro. As amostras eram 

depositadas em um frasco com solução fisiológica e levadas para o laboratório de 

bioquímica do Depto. de Imunologia do centro de Pesquisas Aggeu Magalhães 

(Recife) e o laboratório de biologia molecular de Tripanosomatídeos do IOC- Fiocruz 

(Rio de Janeiro), onde eram processadas para obtenção de DNA. 
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1.3) Bactéria : 

  DNA de Helicobacter pylori cepa 26695 foi cedida pela Dra. Sivaprokash 

Rathinavelu da University of Michigan. 177 µg de DNA liofilizado e ressuspenso em 

688 µl de H2O para ser usado na concentração de 250 ng/µl., a qual foi usada nas 

reações  de PCR como controle positivo. 

 

2) Extração de DNA 

2.1) Fezes : 

2.1.1) Método de Holland    (Holland et al , 2000)  

 100 mg de fezes foram incubadas por duas horas em 2ml de meio LB a 37 °C. 

Após esse período, a amostra foi centrifugada e ressuspensa com 150 µl de tampão de 

lise, Triton 100-X.(100mM NaCl, 10mM Tris-HCl´[pH8,3], 1mM EDTA ´[pH9] 1% 

de Triton 100x). Posteriormente a amostra foi fervida por 10 minutos, esfriada e 

centrifugada a 14000 rpm por 1 minuto. 

50 µl do sobrenadante foi estocado a 4°C, para posterior utilização em ensaios de PCR. 

2.1.2) Lise alcalina (Birnboim H.C.& Doly J, 1979) 

100 mg de fezes foram colocadas em um tubo falcon e homogeneizadas com 1ml 

de água destilada. A partir desta solução inicial, soluções seriadas foram            
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realizadas de 1:10 e 1:100 em água destilada. Posteriormente as amostras foram 

centrifugadas a 13000 rpm por 5 minutos. O sobrenadante foi descartado, e ao pellet 

remanescente foram adicionados 300 µl de tampão Triton X-100 0.1 % .Posteriormente 

as amostras foram centrifugadas novamente a 13.000 rpm por 5 minutos. O 

sobrenadante foi descartado e ao pellet  foram adicionados  200µl de tampão 1 (Tris-

HCl 25mM, sacarose 50 mM e EDTA 10mM, pH 8),400µl de tampão 2 (NaOH  200 

mM, e SDS 1%) e 300µl de tampão 3, (acetato de potássio 3M e acido acético glacial 5 

M). 

 As amostras foram logo centrifugadas a 13000 rpm por 15 minutos e o sobrenadante 

resultante transferido para um tubo eppendorf limpo. Foi adicionado Isopropanol 

absoluto volume/volume e novamente a amostra foi centrifugada por 5 minutos a 

13000 rpm, O sobrenadante foi descartado e o pellet foi seco a temperatura ambiente e 

ressuspenso em 50 µl de água  milliQ. 

 

2.2.3)Tecido gástrico 

 Para a extração de DNA foi utilizado o Kit de purificação de DNA genômico 

(Fermentas). Aproximadamente entre 20-30 mg do tecido de biópsia foram congelados 

com nitrogênio líquido e posteriormente pulverizados com morteiro. As amostras 

foram ressuspensas com 200 µl de T.E., misturadas com 400µl de solução de lise e  

incubadas durante 5 minutos a 65°C. Posteriormente  foram adicionados 600µl           

 29 



Evans,I : Desenvolvimento e Optimização de Métodos de Biologia Molecular...  

de clorofórmio e as amostras foram centrifugadas por 2 minutos a 10.000 rpm. 

Posteriormente a fase aquosa resultante foi transferida a um tubo limpo, sendo 

adicionados 800 µl de uma solução de precipitação preparada previamente (720µl de 

água deionizada e 80µl da solução de precipitação do kit). O tubo foi deixado a 

temperatura ambiente por dois minutos, e depois foi centrifugado por 2 minutos a 

10.000 rpm; o sobrenadante foi desprezado completamente e o pellet (DNA) foi 

ressuspendido em 100µl de NaCl (1,2M) sendo completamente dissolvido. 

Posteriormente foram adicionados 300µl de etanol frio e o tubo deixado a -20 °C por 

10 minutos para o DNA precipitar. Depois foi centrifugado por 3 a 4 minutos a 10000 

rpm, o etanol retirado completamente e o pellet lavado mais uma vez com etanol 70% 

frio, sendo finalmente resuspendido em 100 µl de água deionizada. 

 

5) Desenho de oligonucleotídeos 

5.1 H. pylori: 

Foram desenhados três pares de oligonucleotídeos para amplificar três genes 

específicos de H pylori: O oligonucleotídeo RNA ribosomal 16S que amplifica uma 

seqüência do gene específico para o gênero Helicobacter  num tamanho de 399-pb 

(Taylor et al, 1992), o oligonucleotídeo ureC que amplifica um fragmento interno do 

gene ureC/glmM  num tamanho de 294pb.(Germani, 1997) e vac que amplifica um 

gene nos tamanhos de 259 e 286 pb  específicos para  Helicobacter pylori . Esses 
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oligonucleotídeos  foram utilizados posteriormente nos PCRs  realizadas com  

amostras de pacientes  com suspeita de estarem infectados com  a bactéria. 

 

Tabela de oligonucleotideos 

 

Nome Sense/antisense Tamanho(pb)  

Vac ATGGAAATACAACAAACACAC// 

CTGCTTGAATGCGCCAAAC 

amplifica  um gene de 259e 

286 

Urec GGATAAGCTTTTAGGGGT AGGG/ 

GCTTACTTTCTAACACTAACGCGC 

amplifica um gene de 294 

pb.  

 

RNA 

r 16 S 

AACGATGAAGCTTCTAGCTTGCTAG 

GTGCTTATTCCTAAGATACCGTCAT 

amplifica um gene com 

tamanho de 399pb. 

 

GFP CCCGGATCCATGGTGAGCAAGGGCG

CCCGAATTCTAACTTGTACAGCTCG 
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6.) PCR em infecção artificial de amostras de DNA de fezes.  

6.1)1 µl do DNA obtido de fezes a partir dos métodos de Holland e Lise alcalina foram 

previamente misturado com o plasmídeo pECFP-C1 que contém o gene GFP.  e  

adicionados a um volume de 50 µl contendo 5µl de tampão buffer, 2 µl de dntps 2.5 

mmoles/ml, 3 µl de MgCl2 (1,5mM), 0,5 µl de enzima  Taq Polimerase (5 UI/µl) , 1 µl 

de oligo sense GFP (100 pmoles/ul) e 1 µl de oligo antisense GFP (100 pmoles/µl) e 36 

µl de água milliQ. Na mistura final foram adicionados 40 µl de óleo mineral para 

prevenir evaporação. O ciclo foi 1 vez 94 °C por 4 min; seguidos de 30 ciclos de  94 

°C, por 1 min; 48°C por 1 min; 72 °C por 1 min; e 72°C, por 7 minutos.  

Desenhamos oligonucletídeos que amplificam o produto de GFP com tamanho 

de 700 pb. Este plasmídeo foi misturado ao DNA das fezes previamente obtido a partir 

de dois métodos escolhidos (Holland e Lise alcalina/Triton x-100 precipitado com 

Etanol). Uma diluição seriada do plasmídeo foi realizada desde 100 ng, ate 1ng. 

Posteriormente o plasmídeo nas diferentes quantidades foi misturado ao DNA. 

Previamente foram determinadas as condições ideais de amplificação do produto 

GFP por PCR. Testamos temperaturas de melting entre 43°C e 53°C e diferentes 

concentrações de MgCl2 (0.5 e 4.0 mM).  A temperatura de melting e concentração de 

MgCl2 finais foi 48 C e 1,5mM respectivamente.  Como controle positivo do 

experimento, foram utilizados 100 ng do plasmídeo pECFP-C1, que                    
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contém o gene GFP. Uma vez realizada a PCR, as amostras foram aplicadas em gel de 

agarose TBE 0,8%. 

Foi utilizado o plasmídeo pEFPc1 (Invitrogen, USA) o qual contém a região 

carboxi terminal do gene GFP, utilizado como alvo de DNA controle das infecções 

artificiais realizadas com fezes. 

 

 

 

Mapa de Restrição e múltiplos sítios de clonage do plasmídeo pECFP-C1, utilizado na 

infecção artificial em fezes. 
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6.2)Uso de Sílica nas amostras de DNA. O DNA obtido das fezes, através do 

método de Lise Alcalina, foi tratado  com sílica  e misturado  ao plasmideo exógeno 

(pECFP-C1), com o opbjetivo de eliminar completamente possíveis inibidores de PCR. 

À amostra de DNA obtida por Lise alcalina, misturamos 15 µl de sílica. A 

mistura foi agitada por 5 minutos, sendo posteriormente centrifugada por 2 minutos, o 

sobrenadante resultante retirado e o pellet ressuspenso com 250 µl de etanol. A amostra 

foi centrifugada novamente por 10 minutos, o sobrenadante desprezado e o pellet 

lavado com etanol 70%. Posteriormente foi centrifugado mais uma vez, sendo o 

sobrenadante desprezado e o pellet seco a temperatura ambiente. Posteriormente o 

pellet foi ressuspenso com 20 µl de água milliQ, logo a amostra foi deixada a 56°C 

durante 5 minutos, e  depois centrifugada por 2 minutos a 13000rpm. O sobrenadante 

resultante continha o DNA. A amostra foi posteriormente usada para PCR, como 

definido anteriormente. 

 

12) Clonagem 

Construções contendo genes alvos foram geradas a partir de produtos de PCR 

purificados por eletroeluição e clonadas em vetor Pgem T easy através de reação de 

ligação utilizando enzima ligase T4, produto de PCR purificado e 50ng de Pgem T 

easy. As ligações eram transformadas em células competentes (Escherichia coli DH5 
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 α) e as bactérias transformadas analisadas. O plasmídeo vetor foi usado para 

verificação do tamanho do inserto, através de minipreparação de DNA e por meio de  

corrida eletroforética e/ou através de seqüenciamento. 

 

 

        Mapa circular do  plasmídeo vetor pGEM-T e pontos de referencia na seqüência. 

13) Preparação de bactérias competentes para transformação 

As bactérias competentes (Escherichia coli DH5 α) foram preparadas utilizando-

se o método de cloreto de cálcio (Sambrook e col.,1989) .Uma colônia bacteriana era 

inoculada em meio LB líquido e incubada durante a noite a 37 ºC com agitação. No dia 

seguinte    2 ml   dessa   cultura   foram   inoculados    em    um   frasco    contendo    
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200 ml de meio LB que foi incubado a 37 ºC com agitação até que a densidade óptica 

da cultura atingisse o valor de absorbância 600 nm + 0.4.  A cultura era transferida  para 

frascos estéreis e centrifugada a 8.000 xg por 5 min a 4 ºC.As células eram 

ressuspensas  em 20 ml de CaCL2  50mM gelado, colocadas em gelo por 20 minutos e 

re-centrifugadas a 8.000 xg por 5 minutos a 4 ºC. Finalmente as células foram 

ressuspensas em 4 ml de CaCL2  50 mM gelado e mantidas no gelo no mínimo por 1 

hora antes do uso. Por ocasião da transformação, 100 µl das células competentes eram 

transferidas a tubo eppendorf, adicionando-se a seguir as misturas de ligação contendo 

plasmídeos com os insertos de interesse. A suspensão era incubada por 1 hora no gelo. 

O choque térmico era gerado incubando-se as células por 2 minutos a 42 ºC e 

posteriormente, transferindo-se imediatamente o tubo de reação para gelo por 5 

minutos. Foram adicionados à suspensão celular 900 µl de meio LB seguindo-se a 

incubação a 37 ºC por 1 hora com agitação. Em geral, como controle positivo da 

transformação empregava-se 50 ng de plasmídeo pTEX   intacto não recombinante. 

As células transformadas foram semeadas em placas petri contendo meio sólido 

LB-agar incluindo-se  100 µg/ml de ampicilina. As placas foram incubadas por 18 

horas a 37 ºC e deixadas por algumas horas a 4 ºC. 
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As colônias foram removidas das placas, semeadas em LB líquido contendo 100 

µg /ml de ampicilina. Os tubos foram incubados a 37 ºC por 18 horas. Após este 

período, as células foram utilizadas para extração de DNA plasmidial.  

 

15) Bioinformática  

Foram usadas ferramentas de bioinformática disponíveis na rede mundial de 

computadores, internet. Para analisar genes de tripanosomatídeos, utilizamos as 

informações do Sanger centre ( www.      , especificamente  de bancos de dados do 

gene DB. Para analisar genes de Leishmania chagasi utilizamos as informações 

disponíveis de Leishmania infantun. Bancos de dados de Tripanosoma  brucei, 

Tripanosoma  cruzi and Leishmania major  foram usadas para realizar comparação 

entre os genomas. 

Para analisar proteínas hipotéticas utilizamos um software desenvolvido pelo nosso 

grupo, Proto-GIM, http://www.biowebdb.org/protogim (Cestari e col, 2005), que está 

baseado na identificação de  

expressões regulares associadas a modificações postraducionais, direcionamento, 

domínios enzimáticos, dentro da seqüência das proteínas hipotéticas. 
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Leishmania chagasi 

1) Parasitas: 

Formas promastigotas de Leishmania chagasi, Leishmania major e Leishmania 

braziliensis e formas epimastigotas de Trypanosoma cruzi foram mantidas em meio de 

cultura axênico M199 (Leishmania) e LIT (T cruzi) respectivamente e mantidas a 28ºC. 

Os repiques das culturas foram realizados a cada 72 horas. Curvas de crescimento 

iniciadas com 1x106 parasitas/ml foram quantificadas diariamente através de contagem 

em hemocitômetro e parasitas na fase de crescimento logarítmica eram usadas para 

obter DNA. 

 

2. Meios de cultura 

2.1 LIT (Liver Infusion Tryptose): infusão de fígado bovino 36,0 g/l, triptose 10,0 g/l, 

sacarose 20 g/l, hemina 10 mg/l, soro fetal bovino 20%, streptomicina/penicilina 

(100ug/ml) 0,1.  

2.2 M199 

O meio foi comprado de Gibco Br e suplementado  com soro  Fetal Bovino a uma 

concentração final de 10%. 
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4. Extração de DNA 

4.1) Parasitas: 

Aproximadamente 2 ml da cultura de parasitas crescidos em fase logarítmica 

foram centrifugados em tubo eppendorf por 10 min a 2.000 x g. O sedimento foi 

ressuspenso em 150µl de tampão TELT (Tris-HCl 1M, pH 8.0; EDTA 0,5 M pH 9.0; 

LiCl 5M; Triton X-100) e misturado por inversão, sendo incubado por 5 min a 

temperatura ambiente. Posteriormente foram  adicionados 150 µl de fenol:clorofórmio, 

agitando-se suavemente por 5 min. A amostra foi centrifugada por 5 min a 15.800 x g. 

O sobrenadante foi colocado em um novo tubo e a ele foram adicionados 300 µl de 

etanol, misturando por inversão por  15 seg e incubando por 5 min a temperatura 

ambiente. Após esse período, os tubos eram centrifugados por 10 min a 15.800 x g. O 

sobrenadante era desprezado e o sedimento lavado com 1ml de etanol absoluto por 10 

seg. A amostra era centrifugada por 5 min a 15.800 x g,  sendo retirado todo o 

sobrenadante e o precipitado colocado para secar a temperatura ambiente. Uma vez 

seco, o precipitado foi ressuspenso em 50 µl de TE contendo 20µg/ml de Rnase A. 

(Medina  Acosta and Cross 1993) 

 

4.2.4) Sangue periférico 

Dois ml de sangue coletados de um individuo sadio foram misturados com  2 ml de 

parasitas/RPMI  (1x10 7 parasitas/ ml) e incubados  a 37 °C por uma hora. 
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Posteriormente foram adicionados  4 ml  de Ficoll-Paque® num tubo falcon de 15 ml e  

o sangue  foi   adicionado  pouco ao pouco com inclinação  do tubo de 60 graus. 

Posteriormente o tubo foi centrifugado  durante 40 minutos a 1700 rpm. Logo 

separações de fases foram coletadas do tubo para realizar posteriores PCRs (plasma, 

interfase contendo células brancas , ficoll-paque e fase vermelha).A fase do plasma, 

ficoll-paque e vermelhas foram guardadas a – 20 C para posteriores PCRs. 

A fase intermediaria foi lavada  com PBS e centrifugada por uma vez a 1700 rpm por 

10 minutos. O sobrenadante  foi descartado e o pellet ressuspenso  com 100 µl  de 

tampão PCR (50mM KCl, 20mM tris-HCl, pH 8,3; 2,5mM MgCl2  , 0,5 % tween 20) 

com Proteinase K ( 2,5 µl para 100µl de tampão  PCR). Posteriormente foi incubado a 

56 °C durante a noite, ao dia seguinte foi colocado a 96 °C por 10 minutos para 

inativar  a Proteinase K, posteriormente foi centrifugado a 10.000 rpm.O pellet foi 

ressuspenso em 50 ul de agua milliQ e  10 µl  do pellet foi guardado  para PCR, o 

sobrenadante foi lavado com Fenol/Cloroformio e centrifugado por 1minuto. A fase 

aquosa foi retirada e lavada com Cloroformio (volume/volume) e estocada para 

posterior uso em PCR.  
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5) Desenho de oligonucleotídeos 

5.1 Leishmanias: 

 Os oligonucleotídeos utilizados foram os seguintes: 

 

N ome Sense/antisense Tamanho(pb)  

DEB8 CCAGTTTCCCGCCCCG 

GGGGTTGGTGTAAAATAGGGC 

amplifica  um gene de 802pb. 

PIA3  CGGCTTCGCACCATGCGGTG 

ACATCCCTGCCCACATACGC 

amplifica um gene de . 260 pb. 

 

LinJ20.

0470   

AAT GCA TCA GTG ACC TCG   

 GCC ATG CCT TCC TCG G 

amplificam o bloco central de 514 pb  

de  um gene de proteína hipotética 

exclusiva de Leishmania infantum. 

LV1 

LV2 

CGTCTTCCGGCAACATTT 

CGTTAGTTGGAAGCCCAAGG 

Amplificam minicirculo de Leishamia 

Vianna. 
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8) Transferência de DNA para filtros de náilon (“Southern blotting”) 

 A transferência de fragmentos de DNA separados eletroforeticamente para 

membranas (Southern, 1975) foi  realizado empregando-se o sistema  de capilaridade  

da seguinte maneira : 

1- o gel de agarose foi tratado  com solução de depurinação  a 0,25 M de HCl  por 

15 minutos 

2- Logo foi desnaturado com solução 0,5 % M NaOH , 1M  NaCl  por 20 minutos   

3- Posteriormente foi renaturado com solução tris-base 1M, NaCl  0,5 M  por 20 

minutos . 

4- Após este tratamento, foi realizada transferência do DNA do gel para a 

membrana de náilon  através da montagem colocando  o gel de agarose por 

baixo, a membrana de náilon  imediatamente por acima do gel, dois filtros 

whatman acima do náilon e papel guardanapo para cobrir o gel e atingir uma 

altura aproximada de 15 cm. O sistema é selado, sendo mantido em tampão 

10X  SSC, durante 16 horas . 

5-  No dia seguinte era  realizado cross link de membrana por  duas vezes  em 

aparelho  U.V. stratalinker 1800, a 120 joules cada. 

6- A membrana era imediatamente incubada com solução de pré-hibridização 

durante a noite.          
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9) Marcação dos fragmentos de DNA por incorporação de fósforo radioativo 

(Preparação de sondas radioativas) 

As sondas eram marcadas através da técnica de random oligonucleotídeo  

descrita por Feinberg e Vogelstein (1983). Oligonucleotídeos contendo seqüências 

randômicas foram utilizadas para a síntese de DNA na presença de nucleotídeos 

marcados adicionados a mistura da reação. Inicialmente, 50 ng do DNA eram 

desnaturados e incubados com os componentes do sistema “random-oligonucleotideo 

DNA labelling system” (Life Technologies, USA) na presença  de 40 Uc de alfa  32P 

dCTP durante 1 hora a 23 C. A reação era interrompida pela adição  de 5 µl de EDTA  

0.25 M ,pH 8.0 e 5 µg de DNA de esperma de salmon desnaturado pelo calor. 5µl de 

acetato de sódio 0.3 M , pH 5,5 e 120 µl de etanol gelado foram adicionados  à 

mistura  de reação seguindo-se incubação a –20 ºC por 30 min. Finalmente o DNA 

marcado era centrifugado a 12.000 x g por 20 minutos a 4 ºC, seco a temperatura 

ambiente e ressuspenso em 100 µl de T.E.       

 

10) Hibridação dos filtros contendo DNA com as sondas radioativas. 

Os filtros foram pré-hibridados por 1 hora a 42º C sob agitação com solução de 

pré-hibridação ( formamida 50%, SSC 5X, Denhardt’s 5x, DNAss 0.1 % e tRNA 0.1 

mg/ml) As soluções estoques utilizadas foram SSC(20x): NaCl 3.0 M/citrato 

Na3.2H2O º3 M, pH 7,0 e Denhardt’s (50x) : Ficoll 1% Polivinil-pirradolina 1 % 
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BSA. Em seguida a  solução era  substituída por nova solução de hibridação contendo 

a sonda radioativa (1x106 cpm/cm2) desnaturada  a 100 ºC por 5 min . Após a 

hibridação a 42º C por 18-24 hrs, os filtros eram submetidos a duas lavagens 

sucessivas de 30 minutos com SSC 2x/SDS 0.1 % pirofosfato de sódio 0.1% a 

temperatura ambiente. A seguir os filtros eram submetidos a duas lavagens com SSC 

0.1 x/SDS 0.1 % pirofosfato de sódio 0.1% a 56 ºC e expostos a filmes de raio X (X-

Omat K,Kodak,USA) em cassetes com tela intensificadora a 70º C por 24-48 horas.   

 

11) Recuperação de DNA a partir de agarose :  Eletroeluição 

 O método foi utilizado para recuperar produtos de PCR a partir de géis de 

agarose/TBE. Depois de aplicadas e corridas as amostras da PCR no gel de agarose 

0,8% TBE , as bandas com os produtos desejados foram cortadas e transferidos para 

sacolas para diálise em 500 µl de uma solução de TBE 0,5 x. 

Previamente as sacolas foram tratadas com uma solução de 5 mM EDTA e 200 

mM de bicarbonato de sódio e fervidas durante 15 minutos. 

Uma vez colocados dentro das sacolas de diálise os fragmentos de agarose contendo 

os DNA, foram deixados durante 30minutos em corrida eletroforética. Posteriormente 

foi verificada por luz ultravioleta a transferência de DNA do bloco de agarose para a 

solução TBE. O volume do saco foi removido para um tubo de eppendorf e 

precipitado com acetato de sódio 0,3 mM (0,1 volume) e  2,5 volume de etanol 
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absoluto do volume inicial e centrifugado  a 14.000 rpm x 15 minutos. O 

sobrenadante era descartado e o pellet seco a temperatura ambiente. O pellet era 

ressuspenso em 20 µl de  H2O miliQ e 2 µl eram corridos em um gel agarose/TBE 0.8 

% para quantificação. 

 

As metodologias descritas a continuação foram utilizadas tanto para 

Helicobacter pylori e Leishmania chagasi 

6) Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

6.1) Simples 

 Foram feitas padronizações das concentrações de MgCl2 e temperatura de 

anelamento para cada par de oligonucleotideo utilizado. 

As reações de PCR (Saiki et al., 1985) foram feitas incubando-se 100ng de 

DNA, previamente extraído e dosado por meio de espectrofotômetro em uma reação 

final de 50 µl contendo: 200 µM dNTPs, tampão de reação 1X concentrado, (1,5-4.0) 

mM MgCl2, os oligonucleotideos sintéticos sense e antisense  (100 pMoles cada), e 2 

unidades de Taq polimerase. As amplificações eram feitas por incubações de: 4 

minutos a 94 ºC, seguidos de 30  ciclos de 1 minuto a 94° C, 1 minuto entre 37 e 58° 

C e 1 minuto a 72° C. Para finalizar  um ciclo de extensão   de 10 minutos a 72º C. Os 
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 resultados das reações foram analisados aplicando 10 µl de cada amostra em gel 0,8 

% contendo brometo de etídio. 

 

6.2) Múltipla 

As reações de PCR múltipla foram realizadas utilizando dois pares de 

oligonucleotídeos, os quais amplificam para dois alvos diferentes numa mesma reação 

nas mesmas condições descritas para PCR simples. A concentração dos 

oligonucleotídeos por reação é a metade da usada para PCR simples (50 pMoles por 

oligonucleotideos). Os períodos de amplificação utilizados foram  determinados 

empiricamente  para cada combinação de oligonucleotídeos. 

 

7) Eletroforese de DNA 

As moléculas de DNA e os produtos de PCR foram submetidas à eletroforese 

unidirecional em gel de agarose (concentração de 0,8 a 1,5%) em tampão TBE 1X (50 

mM Tris-borato / 1 mM EDTA, pH 8,0) contendo brometo de etídio a 100 µg/ml. 

Foram utilizados como referência os fragmentos do bacteriófago λ digerido com Hind 

III e  marcador 100 pb, cujos fragmentos variam de 23 kb a 0,5 kb e 0,1 kb 10 kb, 

respectivamente. As amostras de DNA foram aplicadas no gel após adição de tampão 

de amostra (TBE 1X / xileno-cianol 0,83 mg/ azul de bromofenol 0,83 mg/ glicerol 

6%), para diluição final 1X. 
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IV-RESULTADOS 

1. Helicobacter pylori  

1.1. Comparação dos métodos para obtenção de DNA em fezes  

O nosso primeiro intuito foi testar diferentes métodos para obter DNA levando 

em consideração que as amostras de fezes são heterogêneas e há existência de 

inúmeros inibidores de PCR que dificultariam a detecção de alvos vindos do DNA 

bacteriano. 

Obtenção de DNA inadequado poderia trazer resultados falsos negativos em 

PCR com oligonucleotídeos específicos para Helicobacter pylori nos experimentos 

realizados com amostras de pacientes com suspeita de estarem infectados com a 

bactéria. 

A partir da literatura escolhemos um método de obtenção de DNA de fezes 

recentemente descrito (Holland e col, 2000) para diagnóstico de Helicobacter e 

realizamos uma comparação do método com uma adaptação de uma metodologia 

padrão de obtenção de DNA de bactéria (Lise alcalina) descrita por Birnboim e Doly  

(1979). 

Amostras de fezes de tamanhos similares foram processadas pelos métodos 

descritos anteriormente para comparar a eficácia destes na obtenção de DNA. Uma fase 

de tratamento das amostras com Triton x-100 0,1% foi agregada à Lise alcalina      
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como uma modificação proposta ao método na procura de limpar as amostras e 

eliminar inibidores de PCR (Lise alcalina/ Triton x-100). Alternadamente ao 

processamento realizamos precipitação do DNA com Isopropanol ou Etanol, e também 

incluímos no caso da Lise alcalina/Triton x-100 uma etapa de purificação do DNA com 

Fenol/Clorofórmio. Pela escassa quantidade de pellet obtido, apenas consideramos no 

método de Holland uma precipitação com Isopropanol. 

Das amostras processadas pelos dois métodos, após obtenção de DNA, 10 µl 

foram corridos em gel agarose TBE 0.8% para comparação a obtenção de DNA. 

Como mostrado na Figura 1, nós aplicamos as diferentes amostras obtidas a 

partir dos métodos  Holland  e  de Lise alcalina/Triton x-100.                
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                            1   2    3   4    5    6    7    8                          

                                    

 
 
Figura 1. Comparação da obtenção de DNA através dos diferentes métodos.  Poço 

1)Marcador de DNA λ Hind III, Poço 2) DNA Holland , Poço 3) DNA 

Holland/Isopropanol, Poço 4) Sem amostra, Poço 5) DNA Lise alcalina/Triton x-100  

Poço 6)DNA Lise Alcalina/ Triton x-100 + Etanol,  Poço 7) DNA Lise alcalina/ Triton 

x-100  e Poço 8) DNA Lise Alcalina/ Triton x –100 +Fenol. 

 

Como mostrado na Figura 1, é possível observar uma maior quantidade de DNA 

nas fezes tratadas pelo método de Lise Alcalina e visualizam-se uma banda de alto 

peso molecular ao contrario do observado pelo método de Holland, que não se 

visualizou bandas. Aparentemente o tratamento com fenol/clorofórmio não aumentou a 

quantidade de DNA obtido.  
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1.2. Avaliação da presencia de inibidores de PCR em amostras de fezes 

Com o objetivo de determinar a sensibilidade do método e avaliar a presença de 

inibidores de DNA nas amostras, decidiu-se realizar uma infecção artificial das 

amostras de DNA das fezes com plasmídeo exógeno pECFP-C1 (Clontech, co),    

como descrito em matérias e metodos mostrado em materiais e métodos.  

 

Desenhamos oligonucletídeos que amplificam o produto de GFP com tamanho 

de 700 pb. Este plasmídeo foi misturado ao DNA das fezes previamente obtido a partir 

de dois métodos escolhidos (Holland e Lise alcalina/Triton x-100 precipitado com 

Etanol). Uma diluição seriada do plasmídeo foi realizada desde 100 ng, ate 1ng. 

Posteriormente o plasmídeo nas diferentes quantidades foi misturado ao DNA. 

Previamente foram determinadas as condições ideais de amplificação do produto 

GFP por PCR. Testamos temperaturas entre 43°C e 53°C e diferentes concentrações de 

MgCl2 (0.5 e 4.0 mM).  Como controle positivo do experimento, foram utilizados 100 

ng do plasmídeo pECFP-C1, que contém o gene GFP. Uma vez realizada a PCR, as 

amostras foram aplicadas em gel de agarose TBE 0,8%. O resultado pode ser 

observado na Figura 3 mostrando que para o método de obtenção de DNA Holland  

com 1 ng de DNA não foi visualizada a presença de banda, enquanto que para o 

método de Lise Alcalina a banda de tamanho esperado foi visualizada até com a 

quantidade  mínima de DNA testada, 1 ng.                       
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700 pb 

 

Figura 3: Sensibilidade do Método de Obtenção de DNA: Poço 1) Marcador de DNA 

λ Hind III, Poço 2) DNA Holland + 100ng plasmideo, Poço 3) DNA Holland +10 ng 

plasmideo, Poço 4) DNA Holland + 1ng plasmideo, Poço 5)DNA Lise alcalina/Triton 

x-100 +100ng plasmideo, Poço 6) DNA Lise alcalina/Triton x-100 + 10 ng plasmideo, 

Poço 7) DNA Lise alcalina/Triton X-100 + 1ng Plasmideo e Poço 8) Controle positivo, 

DNA plasmideo pECFP-C1. 
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1.3. Presença de inibidores  

A avaliação dos métodos apresentou diferenças na sensibilidade, o que poderia 

se dever à presença de inibidores nas amostras. Para eliminar essa possibilidade 

decidimos incorporar sílica ao método de Lise alcalina e realizamos uma PCR a partir 

de infecção artificial com plasmídeo pECFPC1 na diluição de 1 ng. 

O DNA obtido das fezes, através do método de Lise alcalina, foi tratado com 

sílica e misturado ao plasmídeo exógeno (pECFPC1). 

À amostra de DNA obtida por Lise alcalina, misturamos 15 µl de sílica. A 

mistura foi agitada por 5 minutos, sendo posteriormente centrifugada por 2 minutos, o 

sobrenadante resultante retirado e o pellet ressuspenso com 250 µl de etanol. A amostra 

foi centrifugada novamente por 10 minutos, o sobrenadante desprezado e o pellet 

lavado com etanol 70%. Posteriormente foi centrifugado mais uma vez, sendo o 

sobrenadante desprezado e o pellet seco a temperatura ambiente. Posteriormente o 

pellet foi ressuspenso com 20 µl de água milliQ, logo a amostra foi deixada a 56°C 

durante 5 minutos, e  depois centrifugada por 2 minutos a 13000rpm. O sobrenadante 

resultante continha o DNA. A amostra foi posteriormente usada para PCR, como 

definido anteriormente. 

           Como observado na Figura 4, as amostras de DNA aplicadas ao gel de agarose 

TBE 0,8%, não apresentaram diferenças significativas entre as  tratadas com sílica e as 

não tratadas. No controle positivo correspondente ao DNA plasmidial pECFPC1,     
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sem ter sido misturado às fezes, houve amplificação de uma banda no tamanho 

esperado, em o controle negativo, (DNA sem o plasmídeo) não houve amplificação.  

 

                                        1    2   3   4  5    

                                   

 

Figura 4: Presença de inibidores de PCR no DNA de fezes. Poço 1) Marcador de DNA 

λ Hind III, Poço 2) DNA, Lise alcalina (L.A.) + sílica, Poço 3) DNA LA.sem sílica, 

Poço 4) DNA  sem plasmídeo, Poço 5) Controle positivo. 
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1.4. PCR com oligonucleotídeos específicos para Helicobacter pylori (ureC, RNA 

ribossomal 16S e vac). 

 Após ter conseguido eliminar os inibidores de PCR das amostras de DNA, 

foram estabelecidas as condições de amplificação dos genes específicos para 

Helicobacter pylori através de PCR. Para isso utilizamos amostra de fezes de um 

paciente com distúrbios gastrintestinais que tinha realizado endoscopia e com 

diagnóstico teste urease positiva.  

O DNA foi obtido por meio de Lise alcalina/Triton x-100  e a amostra era 

previamente aquecida a 65°C durante 5 minutos. O PCR foi realizado testando 3 

concentrações de MgCl2 (1.5mM; 2.0; mM; e 2.5 mM), e os ciclos de amplificação 

empregados (30) foram 1 min a 94 ºC, 1 min a 48 ºC e 1 min a 72 ºC. 

Os produtos amplificados foram analisados em gel agarose TBE 0.8 %. 

Conseguimos amplificar uma banda no tamanho esperado (399 pb) para a concentração 

de MgCl2 de 2,0mM. 

Foi realizado o mesmo experimento para o oligonucleotídeo ureC com mesmas 

concentrações de MgCl2 1,5mM, 2mM; 2,5 mM, usando como temperatura de 

anelamento 48°C, e um ciclo adicional de pré-incubação a 37 °C por 15 vezes. Foi 

amplificada uma banda especifica no tamanho esperado (294 pb) na concentração de 

1,5 mM.  
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 A Figura 5 mostra a amplificação do DNA de fezes de um paciente com diagnóstico 

clínico positivo de Helicobacter onde foram realizadas PCRs independentes para ureC  

e para RNAr 16S nas condições estabelecidas previamente.  10 µl do produto do PCR 

foram aplicados em gel de agarose  TBE 0,8%.                     

 

 

 

 

                                  

1   2   3    4 

RNAr 16s 
399pb ureC 

294 pb 

 

 

Figura 5: Amplificação de DNA de fezes com oligonucleotídeos ureC e RNAr 16S. 

Poço 1) Marcador  DNA λ Hind III.  Poço 2) DNA Fezes normais. Poço 3) DNA fezes, 

ureC MgCL2 1.5 Mm. Poço 4) DNA fezes, RNAr 16S MgCL2 2.0 mM. 

 

 

 55 



Evans,I : Desenvolvimento e Optimização de Métodos de Biologia Molecular...  

1.5. Obtenção de DNA de Biópsia Gástrica. 

Nosso objetivo consistiu no estabelecimento de um método diagnóstico que 

possa ser utilizado tanto para a detecção inicial da bactéria como o acompanhamento 

da progressão e tratamento do paciente. O diagnóstico inicial sempre terá que ser feito 

acompanhado da endoscopia para determinação da lesão gástrica.  PCR em fezes 

poderia substituir novas endoscopias e ser uma alternativa como marcador de cura. 

  Amostras de tecido de biópsia de pacientes com suspeita de estarem 

contaminados com a bactéria, foram usadas para obter DNA e realizar PCR com 

oligonucleotídeos específicos para Helicobacter. O resultado foi correlacionado ao 

resultado obtido da PCR de fezes dos mesmos pacientes. 

Inicialmente realizamos a obtenção de DNA de três biopsias gástricas de 

pacientes com sintomas de dispepsia gastrintestinal, os quais foram submetidos à 

endoscopia. As amostras foram facilitadas pela equipe médica que acompanha os 

pacientes, para realizar a obtenção de DNA e PCR. Para isso nós utilizamos um Kit de 

Purificação de DNA genômico (Fermentas) como descrito em materiais e métodos.  

   O DNA obtido das amostras foi analisado em um gel de agarose TBE 0,8% e 

observado por meio de luz ultravioleta ao transiluminador. Como pode ser visto na 

Figura 6, das três amostras processadas, foi observada presença de DNA de alto peso 

molecular correspondente a DNA genômico em apenas uma. 
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  Figura 6: Obtenção de DNA de biópsias gástricas.Poço 1) Marcador λ Hind III  Poço 

2) DNA amostra biopsia A,  Poço 3) DNA amostra biópsia,  B;  Poço 4) DNA amostra 

biópsia C. A,B e C, correspondem a amostras dos três diferentes pacientes . 
 

1.6. PCR Biópsias  

Posteriormente foi realizado PCR das amostras das quais foi obtido o DNA, 

utilizando os oligonucleotídeos que amplificam o gene RNAr 16 S. 

 A biópsia coletada de paciente com suspeita de estar infectado com Helicobacter 

pylori foi utilizada para extrair DNA, sendo posteriormente  realizado PCR com 

oligonucleotídeos que amplificam o gene RNAr  16S. Utilizamos as mesmas condições 

usadas para fezes e conseguimos amplificar o produto esperado (não mostrado).  
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 Validamos o nosso método através de amostras vindas de pacientes com 

distúrbios gastrintestinais e com diagnóstico de Helicobacter pylori  

(endoscopia positiva e coloração giemsa positiva de amostra de biópsia de tecido 

gástrico) como observado na Figura 5. Amplificações positivas para DNA de fezes e 

de biópsia foram obtidas com os oligonucleotídeos de ureC e de gene RNA 

Ribossomal 16S. Observamos diferenças nos resultados diagnósticos utilizando 

oligonucleotídeos de ureC e gene ribossomal 16S nas amostras de fezes e biópsia. O 

mesmo paciente com diagnóstico de ureC positiva em fezes não amplificou ureC em 

biopsia e sim com oligonucleotideos do gene Ribossomal 16S (não mostrado). Essas 

diferenças poderiam estar baseadas nos limites de detecção de cada oligonucleotídeo, 

por essas razões decidimos investir na validação de um par de oligonucleotídeos do 

gene vac descritos anteriormente por um grupo colaborador (Brito e col, 2003), usando 

como controle positivo DNA de Helicobacter da cepa 26695 vindo do laboratório da 

Dra Sivaprokash Rathinavelu da University of Michigan, Estados Unidos. 

 O objetivo era ter um método simples e um alvo o mais sensível possível (sem 

falsos negativos) na detecção de Helicobacter pylori através de PCR  de amostras 

clínicas. 
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1.7. Clonagem do gene vac de Helicobacter pylori  a partir de PCR e DNA 

genômico da bactéria. 

 Para estabelecer uma PCR confiável de amostras de fezes, decidimos clonar o 

gene vac no plasmídeo  pGEM-T (descrito na Metodologia) o que utilizaríamos como 

controle positivo da reação. De forma paralela estávamos acertando as condições de 

PCR a serem usadas com as fezes nas etapas seguintes.  

 O plasmídeo permite à clonagem de produtos de PCR os quais possuem uma 

base A no final do produto como conseqüência da atividade da Taq polimerase nas 

reações de PCR. O pGEM-T se encontra linerizado com a adição artificial de T em 

extremos gerados a partir da digestão com Eco RV. Dessa maneira a clonagem de 

produtos de PCR é facilitada. 

 Como mostrado na Figura 8 o gene vac foi amplificado a partir de PCR nas condições 

descritas na metodologia. 
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vac 
286 pb 

 Figura 8: PCR amplificando o gene vac (286 pb) a partir de DNA genômico da 

bactéria. 

  Posteriormente o produto amplificado foi recuperado a partir de eletroeluiçao, 

sendo realizada uma reação de ligação, transformação de células competentes DH5α e 

análise de possíveis recombinantes. Na Figura 9 observa-se um recombinate  pGemT 

vac não digerido e pGEM T vac digerido com ECOR-1 com a liberação do inserto de 

286 pb.                          
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vac 
286 pb 

 

Figura 9: Analise de recombinantes.  Poço 1) Marcador λ Hind III, Poço2) DNA 

plasmideal sem digerir 3) DNA plasmideal digerido. 

 

1.8. Limiar de detecção do gene vac. 

 Uma vez clonado o gene vac no plasmidio pGEM T decidimos calcular o limiar 

de sensibilidade do metodo de PCR para os oligonucleotideos utilizados do gene vac. 

A partir de uma preparação de DNA plasmidial  com uma concentração de 100 ng/ul 
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foram feitas diluições seriadas para ter  concentrações de :  100 ng/µl,   1ng/µl , 10 pg 

/µl , 100 fg/µl e 1 fg/µl. 

 Posteriormente  1 µl de cada amostra foi utilizado como molde para PCrs 

realizadas nas condições descritas anteriormente. Na figura pode-se observar 

amplificação ate 1 fg/ µl. Realizamos posteriores PCRs com maiores diluições (não 

mostrado) dando o limiar em 1fg/µl novamente.   

                

 

                                                         

1   2    3   4   5    6    7    8 

Figura 10:  Limiar de detecção do gene vac:  Poço 1) Marcador λ Hind III. Poço2) 

Controle negativo sem DNA, Poço 3) 100 ng,  Poço 4)  1 ng,  Poço 5) 10 pg,  Poço 6) 

100 fg,  7)  1 fg e  Poço 8) Controle positivo. 
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1.9. PCR de amostras clínicas: 

 Para validar a metodologia, apenas em um grupo experimental pequeno, 

conseguimos a colaboração do Hospital do Servidor Público do Rio de Janeiro, o que 

nos permitiu ter acesso a pacientes com distúrbios gastrintestinais e que haviam 

realizado endoscopia com teste de uréase positiva (+) ( portador de Helicobacter pylori 

ntes uréase (+), enquanto que para os uréase (-) não 

correu amplificação do gene. 

) e  teste de uréase negativa (-). 

 Realizamos PCR após obtenção de DNA das amostras de fezes pelo método de 

Lise alcalina /Triton x-100. Na figura podemos observar que houve  amplificação do 

gene vac para todos os pacie

o
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                  1   2   3   4   5  6            7 8  9  10 11      12 

 

vac 
286 pb 

                   

Figura 11: PCR de amostras de fezes de pacientes (+) e (-) para o teste de uréase.  

Poço 1) Marcador λ Hind III, Poço 2) (-), Poço 3) (-), Poço 4) (-), Poço 5) (-)   Poço 6) 

(-), Poço 7) (+) , Poço 8) (+), Poço 9) 8(+), Poço 10) (+),  Poço 11) (+) e Poço 12 

ontrole (+).   c
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2.  Leishmania chagasi 

2.1. O

 apresentam um alto peso molecular 

correspondente ao DNA genômico dos parasitas. 

btenção de DNA de Leishmania chagasi  

 O DNA total de L. chagasi e T. cruzi (usado como controle) foram extraídos a 

partir de culturas in vitro crescidas em fase logarítmica de formas promastigotas de 

Leishmania chagasi e formas epimastigotas de T cruzi cepa Y, respectivamente. Foi 

utilizado o método de obtenção de Medina Acosta e col (1993) e uma parte da extração 

(2µl) foi aplicada em gel de agarose TBE 0.8%, corado com brometo de etídio para 

visualizar a integridade do DNA (Figura 12). A concentração estimada foi de 15ng/µl 

de L. chagasi e 100ng/µl de T.cruzi. As bandas
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  1      2      3      4      5      

                  

Figura 12: Obtenção de DNA de tripanosomatídeos. Poço 1)Marcador λ Hind 

III Poço 2) DNA de L. chagasi  amostra A,  Poço 3) DNA de L. chagasi amostra B, 

oço 4) DNA de T. cruzi amostra A, Poço5) DNA de T. cruzi  amostra B. 

2.2.1. 

P

 

2.2. Otimização da PCR 

Temperatura de anelamento (TM) 

Para determinar a temperatura de anelamento ideal para os oligonucleotídeos, as 

temperaturas de 62 °C, 58 °C e 52 °C foram testadas para DEB8 e 52 °C e 48 °C para 

PIA3. No caso de DEB8, a temperatura de 62 °C deu origem a algumas bandas 

 66 



Evans,I : Desenvolvimento e Optimização de Métodos de Biologia Molecular...  

inespecíficas e a de 52 °C deu origem a uma banda de menor intensidade quando 

comparada à temperatura de 58 °C. Para PIA3 a temperatura de 58°C amplificou 

muitas bandas inespecíficas quando comparada à temperatura de 48°C. (não mostrado). 

A partir desses resultados as temperaturas de 58°C e 48°C foram selecionadas para as 

posteriores reações PCR utilizando os oligonucleotídeos DEB8 e PIA3, 

respectivamente. 

2.2.2. Titulação de Magnésio  

an s foram obtidas, e a 2.0 mM existe uma dupla banda no 

tamanho observado.    

 

A titulação de MgCl2 foi realizada com as concentrações de 1 mM, 2 mM e 4 

mM tanto para DEB8 como para PIA3.Na titulação com DEB8, à concentração de 2 

mM, observa-se uma banda de 809 pb mais intensa em relação às outras duas 

observadas, correspondentes a concentração de 1mM e 4Mm (não mostrado). O 

oligonucleotídeo PIA3 apresentou resultados semelhantes, porém mesmo na 

concentração de 2 mM algumas bandas inespecíficas podem ser visualizadas (não 

mostrado). Decidimos realizar PCR com as concentrações de 1, 1.5, e  2.0  mM e 

conseguimos a melhor amplificação com 1.5 mM. Na Figura 13 pode-se observar 

diferencias entre os produtos amplificados nas  diferentes concentrações de magnésio. 

Em 1.0 mM várias b da
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PIA3 
260 pb 

                           

Figura 13. Cinética de MgCl2 utilizando o oligonucleotídeo PIA3. Poço 1) 

Marcador λ Hind III, Poço 2) sem DNA,  Poço 3) 1,0 mM MgCl2, Poço 4) 1,5 mM 

MgCl2 2 . 

 

2.2.3. Especificidade 

Para determinar a especificidade dos oligonucleotídeos PIA3 e DEB8 foi 

realizado PCR usando como amostra DNA de L. chagasi e T. cruzi para  o 

oligonucleotídeo DEB8, e  DNA de L. chagasi e L.brazilensis  para o oligonucleotídeo 

PIA 3. Para L. chagasi foi observada uma amplificação da banda de 809 pb com 

DEB8, enquanto que para T. cruzi aparecem bandas inespecíficas (Figura                

  Poço 5) 2,0 mM MgCl
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14). Para os oligonucleotídeos PIA3, uma banda de 260 pb foi observada apenas com 

DNA de L. chagasi ( Figura 15). 

 

                           

  1        2        3 

DEB8 
802 pb 

Figura 14: Teste de especificidade do oligonucleotídeo DEB8. Poço 1) 

Marcador λ Hind III , Poço 2) DNA genômico de L. chagasi , Poço 3) DNA genômico 

de T. cruzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 69 



Evans,I : Desenvolvimento e Optimização de Métodos de Biologia Molecular...  

 

 

                                                        

                                        

1   2   3   4     

PIA3 
260 pb 

Figura 15: Teste de especificidade do oligonucleotídeo PIA3. Poço 1) Marcador 

λ Hind III,  Poço 2) sem DNA,  Poço 3) DNA genômico de L. chagasi, Poço 4) DNA 

genômico de L. brazilensis. 

 

2.2.4. Limiar de detecção 

Para se determinar a sensibilidade do método de PCR, uma diluição seriada de 

DNA genômico parasitário foi realizada. Para o oligonucleotídeo PIA3, as quantidades 

e DNA testadas foram: 1 ng, 100 pg, 10 pg, 100 fg e 1 fg.  A banda de 260 pb foi 

visualizada nas quantidades de 1ng, 100 pg e 10 pg de DNA total, sendo a intensidade 

da banda proporcional à quantidade de DNA. A banda não foi amplificada quando 

testadas concentrações menores a 10 pg (dado não mostrado). Para o oligonucleotídeo  

DEB8 a quantidade de DNA testada foi 1 ng, 100 pg, 10 pg, 1 pg e                        
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100 fg, sendo observadas bandas no tamanho de 809 pb, nas quantidades de 10 ng, 

1ng, e 10 pg em intensidades similares (Figura 16 ).                    

DEB8 
802 pb 

                         

  Figura 16. Determinação da mínima quantidade de DNA de L. chagasi possível de 

ser amplificada pelo oligonucleotídeo DEB8. Poço 1)Marcador λ Hind III (5µl), Poço 

2) 1ng de DNA (10µl), Poço 3) 100 pg (10µl); Poço 4)10 pg (10µl), Poço 5) 1 pg 

(10µl). 
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2.3. PCR Múltipla 

2.3.1. PCR múltipla para identificação de L. chagasi. 

Com o objetivo de obter um diagnóstico de certeza para Leishmanioses visceral 

através de PCR, decidimos realizar uma PCR múltipla utilizando os mesmos 

oligonucleotídeos anteriores (PIA-DEB8). Realizamos uma PCR nas mesmas 

condições das PCRs simples com os dois pares de oligonucleotídeos numa 

concentração de 50 pmoles.  Primeiro foi realizada uma curva de cloreto de magnésio 

(MgCl2) com as seguintes concentrações: 1.0, 1.5 e 2.0 mM para reações de PCRs 

simples com cada par de oligonucleotídeos individuais (PIA3 e DEB8), e as reações 

múltiplas com os dois pares de oligonucleotídeos juntos na mesma reação. 

As condições de amplificação foram: 1 ciclo de 1min a 94°C, 1 min a 58 °C e 1 

min a 72 °C por 30 vezes. Os produtos da reação foram submetidos à eletroforese de 

DNA em géis de agarose TBE 0.8% . 

Na Figura 17 se observa que a melhor concentração de amplificação para a PCR 

múltipla foi 1.5 mM de MgCl2 que também correspondeu à melhor concentração para 

as PCRs simples com DEB8 e PIA3, onde não houve produtos inespecíficos. 
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DEB8 
802 pb 

PIA3 
260 pb 

 

 

Figura 17. Curva de cloreto de magnésio (MgCl2) em PCRs simples e PCR 

múltipla com oligonucleotídeos  DEB8 e PIA3. Poço 1) Marcador λ Hind III; Poço 2) 

PIA3, 1.0 mM MgCl2, Poço 3) DEB8, 1.0mM MgCl2, Poço 4) PCR múltipla, 1.0 mM 

MgCl2 , Poço 5) sem amostra , Poço 6) PIA3, 1,5mM  MgCl2, Poço 7) DEB8 1,5 mM, 

Poço 8) PCR múltipla 1,5 mM Poço 9) sem amostra, Poço 10) PIA3, 2.0 mM, Poço 11) 

DEB8, 2.0 mM, Poço 12) PCR múltipla, 2.0 mM, Poço 13) Marcador 100 pares de 

bases. 
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2.3.2. Especificidade da PCR Múltipla  

Uma vez determinada a melhor concentração de MgCl2 para amplificar os dois 

produtos de PCR de 294 e 809 pb de Leishmania chagasi, fomos a verificar a 

especificidade desses produtos. Realizamos PCR múltipla utilizando DNA de outros 

tripanosomatídeos como substrato. Como pode se observar na Figura 19, houve 

algums produtos inespecíficos quando foram utilizados DNAs de L major e L. 

braziliense, ou ausência de amplificação em T. cruzi. No entanto a presença de dois 

marcadores alvos de amplificação garante que há positividade unicamente na 

amplificação dos produtos dos oligonucleotídeos DEB8 e PIA3 no tamanho esperado 

para Leishmania chagasi.  
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DEB8 
802pb 

PIA3 
260pb 

Figura 19: Especificidade da PCR múltipla. Poço 1) Marcador de DNA de 100 

pares de bases, Poço 2) Sem DNA, Poço 3) DNA de L.chagasi, Poço 4) DNA L.major, 

Poço 5) DNA de L. braziliensis e Poço 6) DNA de T. cruzi  cepa Colombiana.. 

 

 

2.3.3 Especificidade de PCR múltipla através de Infecção experimental de sangue 

periférico. 

Uma vez estabelecidas às condições de PCR para amplificar DEB8 e PIA3 em 

PCRs simples e múltiplas, realizamos infecção experimental com formas  
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promastigotas de Leishmania chagasi, com o objetivo de validar o método de PCR a 

partir de sangue periférica. Como observado na Figura 20, no controle positivo com 

DNA genômico houve amplificação  das mesmas bandas quando comparadas com a 

fase  leucocitaria  ou fase branca resultante da separação do sangue periférico pelo 

método de Ficoll paque. Não houve amplificação a partir do pellet da preparação. 

                              

DEB8 
802 pb 

Figura 20: PCR da  infecção experimental de sangue com L. chagasi. Poço 1) 

Marcador λ HindIII, Poço 2) DNA genômico de L. chagasi, Poço 3) Pellet não 

purificado, Poço 4) Fase leucocitaria. 
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2.3.4. PCR múltipla para identificação de agentes causadores de Leishmanioses 

visceral e tegumentar. 

 Uma vez definida uma PCR múltipla para identificação de Leishmania chagasi, 

decidimos estabelecer uma outra PCR múltipla que tivesse uma aplicabilidade na 

identificação dos principais agentes patogênicos de leishmaniosis no Brasil. 

Leishmaniose tegumentar é causada principalmente por espécies do subgênero Viannia 

(Leishmania Viannia braziliensis e Leishmania Viannia guayanensis). Para identificar 

as espécies de Leishmania Viannia, decidimos usar um par de oligonucleotídeos que 

amplificam para minicírculo e que foram definidos recentemente em uma publicação 

de Paiva e colaboradores (2004). 

 Para a detecção de Leishmania chagasi nos voltamos para a  identificação de um 

novo alvo. Um dos esforços da comunidade científica mundial é decifrar o conteúdo do 

genoma de parasitas causadores de doenças. Projetos genoma de tripanosomatídeos 

foram iniciados há vários anos com a participação de vários grupos e muitas vezes em 

colaborações envolvendo laboratórios de vários paises. Recentemente a fase final do 

programa genoma de Tripanosoma cruzi, Tripanosoma  brucei e Leishmania major foi 

publicado na revista Science (EL-Sayed e col, 2005). Como  para maioria dos genomas  

descritos anteriormente revelou-se que   aproximadamente 50 %  dos genes                
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não têm identidade com outros genes depositados no banco de seqüências do Gene 

bank, do NCBI. 

 Existem duas categorias de proteínas hipotéticas: as conservadas, ou seja, existe 

uma homologia na seqüência de DNA com outra similar em outro organismo, e as 

proteínas hipotéticas exclusivas, que não têm homologia com outras em nenhum 

organismo. Essas proteínas exclusivas são os genes órfãos e representam um excelente 

alvo para diagnóstico ou terapia. Utilizamos as informações contidas no programa 

genoma de L infantum, uma espécie similar a Leishmania chagasi, o qual se encontra 

ainda em fase de seqüenciamento e o comparamos aos outros três genomas descritos. 

 A estratégia foi realizar um omni blast com as seqüências de proteínas 

hipotéticas dos genomas completos contra as proteínas hipotéticas do genoma de 

Leishmania infantum. Foram selecionados apenas 93 genes órfãos  de L infantum. As 

93 seqüências obtidas foram analisadas utilizando a ferramenta PROTOGIM, 

desenvolvida pelo nosso laboratório,  tendo sido escolhidas 5 proteínas citoplasmáticas, 

as quais posteriormente poderiam ser cristalografadas por processamento proteômico, 

facilitado para proteínas sem sinais de localização  para membrana plasmática, o  que 

ajudaria na obtenção de proteínas solúveis. Um resumo da estratégia e resultados esta 

na Figura 21. 
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5364 proteínas 
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Figura 21: Representação esquemática das análises comparativas realizadas por meio 

de bioinformática entre L.infantum, T. brucei, L. major e T. cruzi no GENE DB 

database definindo um gene órfão de  L infantum como alvo  específico para L.chagasi. 

 

 

 

2.4. Desenvolvimento de PCR simples para identificação de espécies de 

Leishmania subgênero Viannia, agentes patogênicos de Leishmaniose 

Tegumentar. 

Para estabelecer uma PCR na identificação do subgênero Viannia  utilizamos 

oligonucleotídeos LV1/LV2 que detectam minicírculo de espécies de Leishmania 

subgênero Viannia.  Utilizamos condições descritas anteriormente por Paiva e col  
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2004 em materiais e métodos, e realizamos uma PCR com uma série de parasitas 

kinetoplastídeos, para determinar a especificidade dos oligonucleotídeos (Figura 22). 

 

 

 

 

       

                                                 

    1 2 3 4 5 6 7 8   

LV 
177 pb 

 

Figura 22:  Amplificação de PCR usando DNAs de diferentes kinetoplastídeos com 

oligonucleotídeos específicos para Leishmanias Viannia subgénero  ( LV1/LV2). Poço 

1) Marcador λ Hind III , Poço 2) L. chagasi, Poço 3) L. braziliensis,  Poço 4) L. 

amazonensis, Poço 5) L. guyanensis 6) Cl brenner,  Poço 7) T. cruzi Y , Poço 8) T. 

cruzi colombiana              

                                                    

Como se observa na Figura 22, houve amplificação com uma banda predominante de 

177 pb apenas quando utilizado DNA de Leishmania braziliensis (Poço 3) e 

Leishmania guayanensis  (Poço 5). 
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 2.5 Estabelecimento de PCR simples para identificação de Leishmania chagas 

utilizando oligonucleotídeos desenhados a partir do gene órfão de L infantum. 

O primeiro passo no estabelecimento de condições de amplificação com um par 

de oligonucleotídeos é usar um DNA alvo e realizar uma titulação da MgCl2, etapa 

crítica para amplificar um alvo. 

Linj 20.0740  

 

  

 

 

 

Figura 23: Titulação de 

gene órfão  (Linj 20.0740

Poço 2) 2,5mM MgCl2,  P

mM  MgCl2.  

 

A titulação foi real

mM de MgCl2 . Na Figu

1.0 mM de MgCl2  na rea

usando DNA de  L. chag

O seguinte experim

como alvo, para determin

 

 1 2  3  4  5 6 7   m  
MMMMMMMMMMM
514 pb 

magnésio da PCR simples usando os oligonucleotídeos do 

 )que amplifica para L.chagasi.  Poço1) 3,0 mM MgCl2 ,,  
oço 3) 2,0 mM MgCl2, Poço 4) 1,5 mM  MgCl2, Poço 5) 1.0 

izada utilizando PCR com concentrações desde 0.75 ate 3.0 

ra 23 pode se observar que a melhor concentração testada é de 

ção contendo o oligonucleotídeo hipotético (Linf 20.0740 ), e 

asi como amostra. 

ento foi realizar uma PCR usando diferentes kinetoplastíeos 

ar a especificidade da reação.  

81 



Evans,I : Desenvolvimento e Optimização de Métodos de Biologia Molecular...  

Linj 20074 
514 pb 

 1   2  3  4  5  6 7 
 

 

 

 

 

 

 

 Figura 24: Produtos da PCR simples usando oligonucleotídeos hipotéticos (Linj 

20.0740) e diferentes DNAs de kinetoplastídeos. A seta indica o tamanho específico do 

produto  514 bp . Poço 1) Marcador de DNA λ Hind III. Poço 2) L.chagasi, Poço 

3)L.braziliensis, Poço 4) L. amazonensis, Poço5) L. guyanensis, Poço 6)Cl.brenner 

e,Poço7) T.cruzi Y. 

 

Como pode se observar na Figura 24 apenas amplificou o produto esperado 

quando DNA de L chagasi foi usado na reação . 

A seguinte etapa foi, PCR múltipla  colocando os 4 oligonucleotídeos, 

(LV1/LV2 e sense/antisense  Linf 20074) em um mesmo tubo e para determinar a 

especificidade da reação foram utilizados DNAs alvos de vários kinetoplastídeos. 

Os produtos de PCR foram analisados em um gel agarose TBE 0.8 % e 

transferidos a uma membrana de Náilon, a qual foi posteriormente hibridada com um 

produto de PCR de 507 pb marcado radioativamente com Alfa dCTP  32 P. 
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Como pode se observar na Figura 25 houve hibridação apenas no produto de 

PCR amplificado com DNA de Leishmania chagasi, mostrando a especificidade da 

reação. 

 
A  

                              

Linj 
200740 
514 pb 

Figura 25: A) PCR múltipla, com oligonucleotídeos e

200740) e Leishmanias Viannia subgenera  (LV) u

kinetoplastideos. B) Southern blot dos produtos de DN

L. brazilensis, L. amazonensis, L. guyanensis, T.cr

hibridizadas com o produto P Linj 20.0740 32P α dCTP

Para verificar a sensibilidade da PCR múltipla, D

L. (Viannia) braziliensis foram diluídos em serie p

pmol,1pmol  e 100 fg. O limite da detecção foi 1pg 

oligonucleotídeos  LV1/LV2,  e 10 pg para L. chaga

0740 / LinJR20. 0740, como pode-se observar na Figu

 

 B
specíficos para L.chagasi ( Linj 

sando como molde DNAs de 

A das  especies/cepas L.chagasi, 

uzi Cl brenner e  T.cruzi Y, 

 radioativo. 

NA genômicos de L. chagasi e 

ara :10 ng, 1ng, 100 pmol, 10 

para L. (Viannia) braziliensis e 

si e oligonucleotídeos  LinFJ20. 

ra 26.  
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                               L.chagasi               L. braziliensis   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

Linj 20074 
514 pb 

M  1    2    3    4     5    6         7   8    9    10  11   12 

 LV  
177bp 

Figure 26: Sensibilidade da PCR múltipla usando DNA de L. chagasi e L. (Viannia) 

brazilensis como molde com oligonucleotídeos sense LinJ20.0470, antisense 

LinJ20.0470  e LV1/LV2 oligonucleotídeos no mesmo tubo de reação. O  DNAs  de  L. 

chagasi  e  L. (Viannia) brazilensis foram independentes  e diluídos seriadamente em: 

10 ng (poços1e 7), 1ng ( poços 2 e 8), 100 pmol (poços 3 e 9), 10 pmol (poços 4 e 10), 

1pmol (poços 5 e 11) e 100 fg, (poços 6 e 12) respectivamente. O produto de PCR foi 

analisado em gel agarose TBE 0.8% .  DNA Fago λ digerido com Hind III foi usado 

como marcador (M) e os tamanhos dos fragmentos  estão indicados com as setas. 
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                                               V-Discussão  
 

Na presente tese ensaios de biologia molecular foram desenvolvidos para 

identificação de agentes patogênicos de duas endemias da cidade de Recife. Para 

detecção de Helicobacter pylori, agente causador de dispepsia gástrica,  

implementamos um método  para obtenção de DNA em fezes e posterior PCR  para 

identificação de alvos de H pylori. 

Para Leishmaneose visceral estabelecemos PCRs Simples e Múltiplas para diagnóstico 

de certeza de Leishmania chagasi, assim como uma PCR múltipla diferencial entre 

Leishmania chagasi (patógeno de L. visceral) e Leishmania Viannia ( patógeno de L. 

tegumentar). 

Esse esforço apenas representa uma contribução acadêmica na tentativa de 

melhorar o diagnóstico dessas doenças através de métodos rápidos, seguros e 

econômicos.  

A realidade enfrentada pela população carente do Nordeste, especialmente em 

Recife onde o diagnóstico de algumas doenças não e adequado  e é o  reflexo da falta 

de consideração de políticos e responsáveis na área de saúde. Pacientes com suspeita 

clínica de Leishmaniose visceral, muitas vezes percorrem o estado de Pernambuco para 

conseguir uma vaga em hospitais da cidade de Recife, onde são internados para realizar 

punção e obtenção de Medula óssea. 
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Tal metodologia permite a visualização  do parasita ao microscópio, 

representando o método de diagnóstico de certeza para identificação do agente 

patogênico, e assim poder proceder ao tratamento contra Leishmaniose visceral . No 

caso de Helicobacter pylori, os pacientes devem ser submetidos à endoscopia,  

procedimento realmente importante para identificação de dano gástrico. No entanto, 

após identificação de H. pylori por exame de urease, e tratamento de antibióticos para 

erradicar a bactéria; a cura e avaliada apenas com uma nova endoscopia. Devido ao 

invasivo método e desconforto produzido aos pacientes, muitos com aparente cura não 

voltam a se submeter a uma nova endoscopia. Recentemente a infecção por  H. pylori  

tem sido indicado um fator desencadeador de câncer gástrico, onde possivelmente 

pacientes refratários ao tratamento mantêm a infecção aumentando a propensão ao 

câncer. A implementação de uma PCR de fezes, seria uma maneira alternativa de 

analisar a cura dos pacientes dispensando o método invasivo.   

Uma maior comunicação entre cientistas e clínicos, assim como uma 

desburocratização do Ministério de Saúde, FUNASA e hospitais na procura de reais 

medidas que permitam diagnósticos preventivos, de maior acessibilidade, usando os 

avanços e progressos de algumas áreas da ciência como biologia molecular , permitira 

melhorar os índices de saúde da região. 

O grande abismo existente no trato da população carente, e na persistência de 

doenças associadas ao nível socioeconômico exige uma atitude de crítica por parte da 
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comunidade científica e médica local. Tal medida poderá levar à persuasão das pessoas 

responsáveis e à inovação com novas estratégicas para detectar os patógenos, combater 

as doenças e permitir uma melhor qualidade de vida à  população da região. 

 À continuação discutiremos o estabelecimento de metodologia para cada uma das 
endemias:  
 

I) Helicobacter pylori : 

A) Método de Lise alcalina é o melhor método para obtenção de DNA de fezes. 

Comparamos métodos propostos em reportes anteriores para obtenção de DNA 

de fezes (Holland et al 2000) com um método de Lise alcalina habitualmente utilizado 

para obtenção de DNA de cultura de bactérias. Como mostrado na Figura 1 

conseguimos observar um DNA de alto peso molecular apenas nas amostras 

processadas pelo método de lise alcalina. 

Amostras de fezes são características por serem heterogêneas na sua composição 

devido ao variado tipo de alimentação dos pacientes. Carboidratos, proteínas e lipídeos 

e outros componentes orgânicos, após  serem utilizados pelo organismo são eliminados 

através das fezes, onde muitas vezes polímeros complexos e insolúveis constituem a 

massa fecal. 

É necessário visualizar DNA genômico na extração total das fezes para garantir 

que há uma quantidade mínima possível de ser amplificada. O ponto é crítico neste tipo 

de amostras, devido ao fato que Helicobacter pylori presente nas fezes não pode         
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ser cultivada como outras bactérias em métodos comuns de semeado bacteriológico, 

uma vez que trata-se de um microaerófilo estrito. Sendo assim, só cresce em condições 

restritas de escassa presença de oxigênio, o qual pode ser implementado em custosas 

jarras, com procedimentos difíceis e meios de cultura de custo elevado. A escassa 

presença de Helicobacter pylori nas fezes pode ser detectada com um bom método de 

obtenção de DNA, onde sejam eliminados os inibidores de PCR presentes nas 

amostras. Existe descrição de inúmeros inibidores que poderiam  negativizar um 

resultado diagnóstico através de PCR (Monteiro et al, 1997, Lantz et Al, 1997, 

Notarnicola et al, 1996). A presença de inibidores existentes na natureza da amostra 

(provavelmente complexos polissacarídeos de origem vegetal) ou na utilização dos 

reagentes na obtenção de DNA foi comprovada na Figura 3, onde ao realizar uma 

infecção experimental das amostras de DNA de fezes com plasmídeo pEGFPC1 e 

utilizar em PCR quantidades equivalentes deste DNA obtido pelo método de Lise 

alcalina e pelo método de Holland, observamos uma maior sensibilidade quando a 

amostra de DNA era obtida pela Lise alcalina (Figura 3). 

Com a finalidade de limpar as amostras de fezes de possíveis inibidores 

realizamos o método de Lise alcalina, incorporando sílica no procedimento. Através da 

Figura 4, podemos observar que a sílica não fez diferença na sensibilidade da PCR, ao 

comparar a lise alcalina sem ou com sílica. 
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Esse resultado pode ser interpretado de maneira positiva, possivelmente na nossa 

metodologia de lise alcalina há ausência de inibidores de PCR, que possam interferir 

nos resultados de PCR com amostras de fezes de pacientes, sendo o método 

considerado confiável. 

 

B) Genes ureC e Ribossomal 16S são bons alvos para amplificar Helicobacter pylori 

de amostras clínicas. 

Utilizamos oligonucleotídeos descritos anteriormente para amplificar genes 

específicos ureC e Ribossomal 16S de H.pylori. Devido à nossa impossibilidade de 

contar com a bactéria em cultura como controle positivo, validamos o nosso método 

através de amostras vindas de pacientes com distúrbios gastrintestinais e com 

diagnóstico de Helicobacter pylori através de endoscopia positiva e coloração giemsa 

positiva de amostra de biopsia de tecido gástrico, como observado na Figura 5. 

Amplificações positivas para DNA de fezes e de biopsia foram obtidas com os 

oligonucleotídeos de ureC e de gene  RNA Ribossomal 16S. Nós observamos 

diferenças nos resultados diagnósticos utilizando oligonucleotídeos de ureC e gene 

ribossomal 16S nas amostras de fezes e biópsia.O mesmo paciente com diagnóstico de 

ureC positiva em fezes não amplificou ureC em biopsia e sim com oligonucleotídeos 

do gene Ribossomal 16S (não mostrado). Essas diferenças estão baseadas nos limites 

de detecção dos métodos e no tipo de amostra clínica. 
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A introdução dos oligonucleotídeos  de vac nos permitiu resolver o problema das 

diferenças encontradas com ureC na amplificação das amostras clínicas. vac foi 

amplificado nas 5 amostras uréase (+) usadas, sendo empiricamente o melhor alvo dos 

testados no nosso estudo. Fato comprovado com  o  limiar de detecção experimental na 

ordem de 1fg. 

 

II) Leishmania chagasi 

Oligonucleotídeos desenhados para detectar Leishmania chagasi são de alta 

sensibilidade e especificidade. Foram escolhidos dois pares de oligonucleotídeos 

descritos anteriormente para amplificar alvos em L. chagasi. DEB8 (Smyth e col, 

1992) que amplifica DNA mitocôndrial e PIA3 ( Piarroux e col, 1995) que amplifica 

repetições de DNA genômico. Utilizando DNA obtido de formas promastigotas de L. 

chagasi, crescidas em cultura, estimamos o limiar de detecção da PCR e as melhores 

condições de amplificação. Para DEB8 e PIA3, conseguimos amplificações até de 1 pg 

de DNA de  Leishmania (Figuras 16, 17). 

Em relação à especificidade da reação, realizamos uma PCR de DEB8 com DNA 

de outros tripanosomatídeos, como T. cruzi e apenas em L. chagasi, conseguimos 

observar a amplificação de uma banda de  800 pb correspondendo ao tamanho 

esperado (Figura 14). Na especificidade das PCR, determinamos se um paciente com 

Leishmaniose tegumentar causada por L braziliense poderia dar PCR                  
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positiva com PIA3. Como mostrado na Figura 15, apenas com L. chagasi, observamos 

uma banda única no tamanho de 260 pares de bases. 

A nossa estratégia de ter dois pares de oligonucleotídeos amplificando alvos  

diferentes com um número alto de cópias no genoma parasitário é para aumentar o 

diagnóstico de certeza do parasita. Produtos de amplificação de 260 e 802 pb são 

inconfundíveis com os devidos controles, evitando falsas interpretações e erros de 

diagnósticos, possíveis de acontecer quando os tamanhos amplificáveis são inferiores a 

200 pb. Podem também produzir erro num gel com corrida eletroforética incompleta, 

formação de complexos de oligonucleotídeos inespecíficos, bandeamento de DNTPS, 

presença de RNA nas amostras, etc.  

Para ter uma maior certeza do diagnóstico, desenhamos uma  PCR múltipla 

usando os 2 pares de oligonucleotídeos no mesmo tubo. Nós obtivemos amplificações 

dos dois produtos de uma maneira específica nas condições testadas (Figura.19). Em 

relação ao limiar de detecção do método, conseguimos apenas amplificar os dois 

produtos com 10 pg de DNA, diferentemente das PCRs simples utilizando os pares de 

oligonucleotídeos individuais onde conseguimos um limiar de detecção de 1 pg 

(Figuras 16 e 17). Maiores modificações da PCR como adição de sustâncias que 

diminuem a formação de oligos inespecíficos (Dmso, Tween 20, Formamida) e a 

utilização de maiores ciclos de pré-incubação poderiam  melhorar a sensibilidade do 

método. Na PCR múltipla, a determinação da especificidade da                        
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reação valida ainda mais a detecção usando os oligonucleotídeos individuais. Há 

amplificação inespecífica de produtos usando DNA de T. cruzi, Leishmania braziliense 

e Leishmania major, mas dificilmente com tamanhos semelhantes aos produtos 

esperados com DEB8 e PIA3  (Figuras 14 e 15). 

  Diagnóstico de L. chagasi em sangue periférico evita método invasivo de 

observação de parasitas em medula óssea. Com o objetivo de validar um método de 

obtenção de DNA de sangue periférico, realizamos uma infecção experimental 

colocando em contato promastigotas de Leishmania chagasi com sangue total coletado 

com heparina. Comparamos métodos de obtenção de DNA com a finalidade de 

simplificar a manipulação. No método usando Ficoll-paque conseguimos amplificação 

usando o oligo DEB8 (Figura 20) o que permitirá a futuro validar o diagnóstico como 

um diagnóstico de certeza da presença de Leishmania chagasi no sangue periférico, e 

assim evitar realizar punção para obter medula óssea.  

Um desafio, que nos colocamos, dentro da tese foi o de utilizar a enorme 

informação derivada de programas genomas  de tripanosomatídeos. O nosso foco  foi  

achar dentro de proteínas hipotéticas, proteínas exclusivas de L.  infantum  que fossem 

utilizadas para o diagnóstico de Leishmania chagasi. 

Um dos esforços da comunidade científica mundial é decifrar o conteúdo do 

genoma de parasitas causadores de doenças. Programas genoma de tripanosomatídeos 

foram iniciadas há vários anos com a participação de vários grupos e muitas vezes em 
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colaborações envolvendo laboratórios de vários países. Recentemente a fase final do 

programa genoma de Tripanosoma cruzi, Tripanosoma  brucei e Leishmania major foi 

publicado na revista Science (El-Sayed e col, 2005).Como a maioria dos genomas  

descritos anteriormente revelou  aproximadamente um 50 %  dos genes não ter 

identidade com outros genes depositados no banco de seqüências do Gene bank, do 

NCBI. 

Utilizando GENEDB e também Protogim (Cestari e col, 2005) um software 

desenvolvido pelo nosso grupo, escolhemos como candidato  uma proteina 

citoplasmática, Linj 200740 o qual mostrou-se específico para L chagasi através de 

PCR,  permitindo definir junto com oligonucleotídeos que amplificam Leishmanias do 

subgênero Viannia (LV1/LV2) uma PCR Múltipla para identificação diferencial de 

Leishmania chagasi entre  outras leishmanias presentes em áreas endêmicas do Brasil. 

Genes órfãos são ótimos candidatos para diagnóstico e para estratégia 

quimioterápicos pelo fato de serem proteínas únicas do parasita. Scorza e col (2005) 

realizaram uma vacina multivalente  contra malária usando uma grande quantidade de 

proteínas hipotéticas. Acreditamos que a demonstração das funções de genes órfãos 

permitirão elucidar mecanismos de biologia parasitaria e definir aplicabilidade em 

produtos específicos para diagnóstico o terapia com um novo alvo.  
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Conclusões 

Helicobacter pylori 

1-O método de lise alcalina resultou mais eficiente que o Método descrito por Holland 

et al, 2000  em relação  a quantidade de DNA e de eliminação de inibidores de PCR.  

2- vac, RNAr 16S e ureC foram amplificados de amostras de fezes e biopsias de 

pacientes endoscopia (+), sendo potenciais marcadores diagnósticos de H pylori. 

3-PCR de fezes representa um método simples,não invasivo, econômico e com boa 

sensibilidade, capaz de auxiliar no diagnostico de H pylori 

4 PCR poderia ser usado potencialmente para avaliar o sucesso do tratamento com  

antibióticos anti H pylori substituindo uma nova endoscopia. 

 

 

 Leishmania chagasi 

1- As amplificações usando DEB8 e PIA3 resultaram ser especificas para L chagasi e 

com boa sensibilidade (DEB8 foi de 10 pg de DNA e de PIA e de 100 fg). 

2-Foram estabelecidas PCR múltipla usando os dois pares de oligonucleotídeos, 

mantendo especificidade e sensibilidade das PCRs simples. 

3- Analise de bioinformática de Proteínas Hipotéticas de diversos tripanosomatideos  

através do GENE DB, permitiram definir o gene  LinJ 20.0470 como  gene órfão de L. 

infantum para diagnostico  de  L. chagasi.  

4- O gene  LinJ 20.0470  resultou ser especifico para L. chagasi através de PCR. 
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5-PCR múltipla usando LinJ 20.0470 para identificação de L. chagasi e 

oligonucleotídeos LV para identificação de subgênero Viannia, permitem diagnostico 

diferencial com ótima sensibilidade e especificidade 
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