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1.RESUMO 

A extração de DNA por Salting Out é uma técnica muito utilizada para estudos 

moleculares e forenses. Este método utiliza como reagente de lise o detergente SDS 

na primeira etapa da extração porque ele fornece um material genético de boa 

qualidade e nível de pureza. 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a eficiência do Shampoo de uso 

comercial na lise celular para a extração de DNA através do método de Salting Out 

modificado, para comparar o rendimento e pureza do DNA, visando obter DNA de 

boa qualidade, integridade e pureza através dessa modificação, e assim elaborar um 

método mais barato e tão eficiente quanto o SDS para a extração de DNA genômico 

de leucócitos. 

A avaliação do DNA foi realizada por eletroforese de gel de agarose ao 1% 

com Brometo de Etídio. A quantificação e a pureza das amostras foram realizadas 

em espectrofotometria a 260nm/280nm. Concluindo-se que que é possível a 

obtenção de DNA genômico de boa integridade, rendimento e pureza a um baixo 

custo através da utilização de shampoos de uso doméstico. 

2.INTRODUÇÃO 

Dametto et al (2013) descreve que “O DNA é uma molécula com dupla fita 

helicoidal, muito estável na qual estão contidas informações únicas de cada ser 

humano.” Por ser único e singular, o DNA é muito utilizado nos estudos de genética 

molecular, e outras finalidades que precisam da identificação de indivíduos, como 

em pesquisas de paternidade e identificação de suspeitos para fins forense 

(DAMETTO et al., 2013). 

Por esse motivo muitas técnicas de extração de DNA esta sendo 

desenvolvida e aprimorada com o intuito de obter um DNA de alta qualidade, alta 

quantidade, baixo custo e com rapidez. A técnica de Salting Out é umas das mais 

comuns, utilizado na atualidade (DAMETTO et al., 2013). Além dessas vantagens 

não utiliza reagentes tóxicos, pois desidrata e precipita proteínas com solução de 

cloreto de sódio saturado (MILLER et al., 1988). 



A primeira etapa de extração do DNA pela técnica de Salting Out necessita de 

um reagente para a lise da membrana das células, que dependendo do reagente 

utilizado possui alta eficiência de extração. Convencionalmente, o reagente utilizado 

é o DODECIL SUFATO DE SÓDIO (SDS) (DAMETTO et al., 2013). 

O SDS é um detergente aniônico que promove uma ruptura das ligações 

covalentes das membranas celulalres retirando os lípides, o que leva a lise celular 

(MILLER et al., 1988). Porém, estudos mostram, que, outros produtos químicos 

domiciliares, como shampoos e detergentes de usos domésticos para fins de 

higiene, podem ser utilizados para lisar a membrana celular no processo de extração 

de DNA, de forma a baratear os custos, e tornar mais acessível a utilização da 

técnica de Salting Out (DAMETTO et al., 2013). 

3.OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo comparar vários tipos e concentrações de 

shampoos comerciais na extração de DNA genomico, utilizando a técnica de Salting 

out modificado.  

4.METODOLOGIA 

As amostras de sangue foram colhidas em tubos EDTA nos laboratórios de 

Biologia Molecular da UniFmu para a preparação do pellet de leucócitos. Foi 

utilizado Buffer TE e o pellet foi armazenado a  -20º.  

Para extração de DNA genomico foi utilizado como controle a técnica de 

Salting Out (MILLER et al., 1988) utilizado como reagente de lise SDS 10%. 

Foi realizado vários tratamentos que avalia alguns tipos de shampoos 

comerciais: shampoo neutro, shampoo anticaspa, shampoo normal, e o que obtever 

melhor performance será avaliado em diferentes concentrações 5%, 10%, 20%. 

Para avaliação da integridade do DNA genômico será realizado a eletroforese 

em gel de agarose a 1% e para a avaliação quantitativa e qualitativa do DNA 

extraído, será usado espectrofotometria a 260nm/280nm. 

5.DESENVOLVIMENTO 



Foram realizadas extrações de DNA de sangue periférico utilizando a técnica 

de Salting out modificado substituindo o SDS por shampoos de uso doméstico: 

Alisante (Elseve Liss-Intense®), Anticaspa (Head and Shoulders®) e Neutro 

(Johnsons Baby®) utilizando como controle o SDS. Após a extração, foi realizada 

eletroforese em gel de Agarose a 1%, e em seguida, análises quantitativas e 

qualitativas, para determinação do shampoo mais eficiente que será novamente 

avaliado em diversas concentrações visando o aumento do rendimento e a pureza 

do DNA. 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

Os tratamentos com utilização do shampoo Alisante Elseve Liss-Intense® e 

Neutro Johnsons Baby® obtiveram rendimento de 200ug/ml de com pureza de 1,37, 

e 560ug/ml de rendimento e pureza de 1,35 do DNA, respectivamente. O tratamento 

que apresentou o maior rendimento foi  o Shampoo Anticaspa Head and Shoulders® 

obtendo concentração do DNA de 890ug/ml com pureza de 1,59, quando comparado 

com o tratamento utilizando SDS, que obteve 255 ug/ml com pureza de 1,7. Assim 

podemos denotar que é possível obter DNA de boa qualidade e quantidade através 

do uso de shampoos comerciais como reagente de lise. 
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