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1. RESUMO

Os anti-sépticos bucais são soluções líquidas que realizam a assepsia bucal, agem 

no  rompimento  de  membranas  celulares,  impedindo  atividade  enzimática, 

prevenindo a ação e diminuindo a proliferação de microorganismos. O que diferencia 

os  anti-sépticos  bucais  entre  si  são  os  compostos  fluoretados  e  agentes 

antimicrobianos. Além de realizar a lise da membrana das bactérias, também retira 

maior quantidade de células da mucosa oral  quando comparado com a extração 

feita pelo esfregaço com swab.  A extração de DNA a partir de leucócitos periféricos 

é a metodologia mais utilizada para a extração de DNA Genômico. O uso de células 

da  mucosa oral  tem sido  pesquisada como formas mais  simples  e  econômicas, 

porém a  baixa  quantidade  de  células  obtidas  influência  no  rendimento  do  DNA 

Genômico. Por este motivo foi realizado a extração de DNA com anti-sépticos bucais 

visando aumentar a quantidade de células para a extração de DNA, sobretudo em 

pacientes  frágeis,  debilitados  e  idosos  que  vivem  em  áreas  rurais  de  difíceis 

acessos, onde não é possível o diagnóstico molecular e o tratamento de algumas 

doenças que possam estar atingindo a população.

 

2. INTRODUÇÃO

Os estudos da genética humana visam buscar novas técnicas de coleta de material 

biológico, que possuam um bom rendimento de DNA e com uma pureza adequada, 

sendo utilizadas na Biologia Molecular. Os anti-sépticos bucais são soluções líquidas 

que realizam a assepsia bucal. Agem no rompimento da membrana celular assim 

impedindo  sua  atividade  enzimática,  prevenindo  a  ação  e  diminuindo  sua 

proliferação. Além de realizar lise da membrana das bactérias, o anti-séptico bucal 

também retira grande quantidade de células da mucosa oral.

 

3. OBJETIVO

Comparar  os  protocolos  de  extração  de  DNA Genômico  a  partir  de  células  da 

mucosa oral utilizando os anti-sépticos bucais.           



4. METODOLOGIA

Foram utilizados três diferentes tipos de anti-sépticos bucais para a obtenção de 

células de mucosa oral.

• Oral B® - principal ativo, cloreto de cetilpiridínio.

• Listerine® - principal ativo, Salicilato de metila.

•  Colgate®  Luminous  White  (Branqueador)  -  principal  ativo,  Pirofosfato 

Tetrassódio.

Foi realizado bochechos com 15 ml por 5 minutos com clorofórmio, 5 minutos sem 

clorofórmio e 10 minutos sem clorofórmio. O controle foi obtido através de esfregaço 

na região interna da boca com swab.  O objetivo foi  realizar a  extração de DNA 

Genômico  pela  técnica  de  Salting  out modificado  utilizando  anti-sépticos  bucais, 

visando assim sua integridade, pureza e rendimento,  utilizando também a corrida 

eletroforética como metodologia.

5. DESENVOLVIMENTO

O trabalho foi dividido em duas etapas, sendo a primeira etapa a obtenção de DNA 

Genômico  de  boa  integridade,  rendimento,  pureza  e  baixo  custo  através  da 

utilização de anti-sépticos bucais. A segunda etapa será avaliada o polimorfismo de 

20 indivíduos através de células da mucosa oral obtidas com a utilização do anti-

séptico bucal, sendo indivíduos aleatórios de ambos os sexos, acima de 18 anos, os 

indivíduos  serão  analisados  através  de  um  termo  de  consentimento  livre  e 

esclarecidos (TCLE), onde serão submetidos à técnica de RFLP com a utilização da 

enzima EcoRI (GAATTC) 

6. RESULTADOS PRELIMINARES

Foram visualizadas as amostras após a corrida eletroforética em gel  de agarose 

notando-se um DNA íntegro e com uma contaminação leve por proteínas conforme 

figura abaixo. 



Gel de agarose indicando os fragmentos resultantes: M = Marcador molecular de peso DNA Lambda 
48kb.  C-1 Controle com Swab, C-2 Listerine 10 min, C-3 Oral B 10 min, C-4 Colgate 10 min, C-5 
Listerine 5 min, C-6 Oral B 5 min, C-7 Colgate 5 min.

Quando  avaliados  três  diferentes  tipos  de  anti-sépticos  bucais:  Listerine®  com 

Álcool, Oral B® sem Álcool, Colgate® Branqueador obteve-se um PH de 4,13; 5,64; 

7,76 respectivamente. Através de eletroforeses em gel de agarose a 1% observou-

se que em todos os tratamentos obtiveram-se DNA Genômico com boa integridade e 

pureza, resultados que também foram analisados através de espectrofotometria a 

260nm/280nm, porém foi observado diferenças entre eles, possivelmente devido ao 

PH  dos  anti-sépticos  bucais  utilizados.  O  DNA  Genômico  extraído  utilizando 

Listerine® apresentou um maior rendimento obtendo 5,73 ug/ml, comparado com o 

controle swab.
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