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1. RESUMO 

 Um método rápido foi desenvolvido para extração de DNA de bactérias com o 

intuito de substituir protocolos caros, demorados e complexos. O trabalho busca 

comparar a qualidade dos DNAs das bactérias Salmonella enterica, Proteus vulgaris 

e Enterobacter cloacae, obtidos por meio de dois protocolos de extração. Foram 

empregadas as metodologias de extração com PBS e com o Buffer A, ambas com 

Proteinase K. Os resultados mostraram uma melhor obtenção de DNA bacteriano 

com a adição de Proteinase K no protocolo 1 (PBS). No protocolo 2 (Buffer A) o DNA 

genômico ficou pouco visível e não tão eficiente quanto no primeiro. Pode-se 

observar que o protocolo 1 apresentou qualidade superior na extração de DNA 

bacteriano de todas espécies, com maior intensidade, definição e números de 

bandas. 

2. INTRODUÇÃO 

A Enterobacteriaceae é uma das mais importantes famílias bacterianas. São 

bacilos gram negativos, apresentam membrana citoplasmática e peptidioglicano. O 

DNA em bactérias é uma macromolécula de dupla fita circular. Plasmídeos são 

moléculas extracromossomais circulares de DNA encontradas em muitas espécies. 

Eles podem ser removidos da célula, depois de serem submetidos a diferentes 

condições de estresse (TRABULSI et al., 2008). 

São várias as metodologias já descritas para extração do DNA bacteriano, 

porém as mesmas são normalmente demoradas e com muitas etapas, aumentando 

a probabilidade de falhas devido à excessiva manipulação (BARATTO et al., 2012). 

Atualmente existe uma grande necessidade de se obter técnicas baratas, rápidas e 

eficientes para obtenção de DNA, visto que técnicas de identificação e detecção de 

patógenos por PCR vêm se popularizando cada vez mais (ROSA, 2008). Dessa 

forma, o presente trabalho buscou comparar a qualidade de DNAs das bactérias 

Salmonella enterica, Proteus vulgaris e Enterobacter cloacae, obtidos por duas 

diferentes técnicas de extração. 

 

 



3. OBJETIVO 

Comparar dois protocolos de extração de DNA genômico e plasmidial para 

descobrir sua potencial eficácia nas bactérias em estudo, além de otimizar os 

protocolos a fim de obter um método simples, rápido e de baixo custo, sem a 

necessidade de métodos complexos. 

4. METODOLOGIA 

As bactérias utilizadas para o desenvolvimento do trabalho foram: Salmonella 

enterica, Proteus vulgaris e Enterobacter cloacae. Estas bactérias foram retiradas do 

estoque do Laboratório de Biologia Molecular e Microbiologia do Centro Universitário 

das Faculdades Metropolitanas Unidas e obtidas a partir de culturas refrigeradas a 

4°C. A Enterobacter cloacae foi inoculada em meio ágar sangue, a Salmonella 

enterica em meio ágar SS e o Proteus vulgaris em meio ágar MacConkey.  

No protocolo 1, por meio do método de Khoodoo et al. (2002), foram feitas 

algumas adaptações. Foram adicionados 1000 μl de PBS, 2 μl de EDTA e 80 μl de 

SDS 10%. Para cada espécie de bactéria foram feitos dois pellets, um com adição 

de Proteinase K e outro sem, encubados por 20 minutos a 56ºC em banho-maria, 

para uma posterior comparação das amostras. No protocolo 2 o procedimento foi 

feito com base nos padrões de Sambrook e Russel (2001), com algumas alterações. 

Na etapa de lise da membrana adicionamos 300 μl de Buffer A e 20 μl de SDS 10%. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 O trabalho foi dividido em duas etapas. A primeira foi a escolha dos 

microrganismos enteropatogênicos das espécies Salmonella enterica, Proteus 

vulgaris e Enterobacter cloacae, do tipo gram negativos, para a preparação de 

pellets bacterianos. A segunda etapa foi a elaboração dos protocolos de extração de 

DNA bacteriano e a comparação dos resultados entre eles por meio da eletroforese 

em gel de Agarose. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados mostraram que no protocolo 1, nos três tipos de bactérias com 

adição de Proteinase K, foi possível obter uma melhor extração, sendo possível a 



visualização do DNA plasmidial e genômico, o que não ficou tão nítido nas demais 

amostras. Dentre elas, a Enterobacter cloacae com Proteinase K apresentou uma 

amostra mais visível do que as outras. No protocolo 2 obtivemos DNA em menor 

concentração e qualidade, o que pode ser observado na figura 2. Além disso, o DNA 

plasmidial foi visível nas bactérias Salmonella enterica e Enterobacter cloacae, mas 

não na Proteus vulgaris. Desta forma, em ambos os protocolos a adição de 

Proteinase K foi essencial para qualidade e intensidade das amostras. 

De acordo com nossos resultados parciais, podemos denotar que o protocolo 

1 foi melhor para extração de DNA, segundo mostrado no gel 1. Desse modo 

obteve-se DNA de boa qualidade para a Enterobacter cloacae na canaleta 3. 
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Corrida em gel de agarose 1%, corado com brometo de etídeo: 
canaletas: 1 – S. enterica com Proteinase K (PK) e 2 – sem PK; 3 – 

E. cloacae com PK e 4 – sem PK; 5 - P. vulgaris com PK e 6 – sem 
PK. A – DNA genômico; B – DNA plasmidial.  

 

Corrida em gel de agarose 1%, corado com 

brometo de etídeo: canaletas: 1 – S. 

enterica; 2 – E. cloacae; 3 – P. vulgaris. A 

– DNA genômico; B – DNA plasmidial. 
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Figura 1 – Análise comparativa do DNA 

bacteriano – Protocolo 1. 

Figura 2 – Análise comparativa do 

DNA bacteriano – Protocolo 2. 

 


