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RESUMO 

Atualmente existem vários métodos de extração de DNA utilizados para  estudo 

genético, que dependem dos diferentes reagentes e diferentes concentrações, entre 

as possíveis técnicas de extração apresenta-se a técnica de extração com fenol-

clorofórmio que resulta em um DNA de alta qualidade mas que apresenta a 

desvantagem da toxicidade do reagente, com maior custo e maior tempo, a técnica 

Salting out que consiste na degradação e precipitação de proteínas com o uso de 

uma solução saturada de Cloreto de Sódio (NaCl), sendo que o rendimento de DNA 

é semelhante a técnica por fenol-clorofórmio sendo assim este trabalho tem por 

objetivo avaliar possíveis fatores que possam interferir no rendimento e na pureza do 

DNAg através de protocolos da técnica de Salting Out comparando valores obtidos 

no estágio supervisionado de Biologia Molecular. 

INTRODUÇÃO 

A biologia molecular é considerada uma importante ferramenta no diagnóstico de 

doenças infecciosas, câncer, doenças genéticas, transplante e patologia clínica 

sendo o DNA a macromolécula mais utilizada para estes estudos dependentes de 

uma extração de alta qualidade para máxima eficiência destes.  (BUENO , 2004; 

CARDOZO et al., 2009; MOLINA ; TOBO, 2004). Entre as possíveis técnicas de 

extração apresenta-se a técnica de extração com fenol-clorofórmio que resulta em 

um DNA de qualidade mas que apresenta a desvantagem da toxicidade, com maior 

custo e maior tempo, fazendo com que se procure métodos alternativos, a técnica 

Salting out consiste na degradação e precipitação de proteínas com o uso de uma 

solução saturada de Cloreto de Sódio (NaCl), sendo que o rendimento de DNA é 

semelhante a técnica por fenol-clorofórmio (MILLE ; DYKES; POLESKY, 1988). Em 

estudo Weber et al. (2010) utilizou os métodos de fenol/clorofórmio e de solução 

salina (NaCl) que depois foram submetidos a uma amplificação para análise de 

eficiência de cada método utilizado, os produtos foram comparados e os dois 

protocolos mostraram resultados semelhantes e satisfatórios, apresentando DNA 

íntegro e de boa qualidade, assim concluindo que o uso de solução de NaCl na 

extração de DNA em material escasso pode substituir o uso de reagentes tóxicos 

como os da técnica de fenol/clorofórmio e apresentar custos e tempo mais 

apropriados para a rotina laboratorial atual. 



OBJETIVOS 

Avaliar os possíveis fatores que influenciam na variação do rendimento e na pureza 

do DNAg a partir de quatro protocolos de extração por Salting out. 

METODOLOGIA 

Foi realizada a extração a partir de quatro protocolos: Salting Out controle (MILLE ; 

DYKES; POLESKY, 1988), Salting Out sem Proteinase K, Salting Out com 

Clorofórmio com Proteinase K e Salting Out com Clorofórmio sem Proteinase K , a 

avaliação do DNA extraído será realizada pela técnica de eletroforese (ABRÃO, 

2005) em gel de agarose a 1% utilizando brometo de etídeo como intercalante de 

DNA para a visualização em luz UV onde na preparação da amostra de DNA será 

utilizado como corante o tampão de amostra contendo azul de bromofenol e será 

realizada a leitura do DNA no espectrofotômetro no comprimento de onda 260 nm 

para avaliar o rendimento e a razão entre a absorbância em 260 nm e 280 nm para 

calcular a pureza. 

DESENVOLVIMENTO 

Foram desenvolvidos formulários que foram preenchidos durante a execução dos 

protocolos em estudo pelos alunos do estágio de Biologia Molecular contendo os 

itens que foram julgados pertinentes a pesquisa que são : Volume de sangue 

coletado, Número de lavagens do pellet de leucócitos do DNA, Rendimento do DNA, 

Pureza do DNA e um campo “Observações” para possíveis alterações ou 

dificuldades durante a execução do protocolo. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados obtidos foram comparados e foi possível observar que houve muita 

variação entre todos os tratamentos realizados (tabelas) devido a múltiplos fatores, 

entre eles: os diferentes volumes de sangue por amostra que interferem diretamente 

na quantidade de leucócitos considerando-se o número de 4 a 10 mil leucócitos por 

ml/sangue, a manipulação do clorofórmio devido a toxicidade, o tratamento da 

amostra antes de quantificar em espectrofotômetro considerando-se a 

homogeneização para o DNA entrar em solução, contaminantes externos e erros de 

manipulação. 
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