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Objetivo: descrever a metodologia referente a reação em cadeia da polimerase (PCR) a partir do 

DNA de bactérias Gram-negativas para detecção de genes de resistência  

 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

- Alça metálica ou descartável estéril de 10 µl   

- Placa de petri estéril sem divisória (90x15 e 150x10mm) 

- Tubo de vidro para comportar 3ml de caldo 

- Ágar MacConkey  

- Caldo Luria Broth (LB) 

- Ponteiras estéreis (P10, P200, P1000) 

- Microtubos estéreis (0.2, 1.5 e 2 ml) 

- Micropipetas (10, 200 e 1000µl) 

- Kit de reagentes para PCR (Taq Polimerase, Taq buffer, dNTPs, Mg+ e peso molecular de DNA 

100 bi) 

- Primers iniciadores 

- Estufa à 37ºC  

- Termociclador 

- Centrífuga de microtubos 

 

 

OBS:  

Recomendações  

 

A extração do DNA bacteriano deve ser realizada a partir de um inóculo com no máximo 24 

horas de crescimento, a partir de uma colônia pura e isolada da bactéria de interesse.   

 

Dicas e técnicas  

  

Autoclave em torno de 150 ml de água Mili-Q e faça alíquotas de 1,5 ml em microtubos estéreis 

a fim de evitar contaminações em todo o material estoque.  
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Fluxo de trabalho: 

1. Esterilização do material (meio de cultura, ponteiras) 

2. Extração do DNA genômico bacteriano por método de fervura 

3. Seleção dos primers a serem testados de acordo com o perfil de susceptibilidade 

4. Preparo da reação 

5. Eletroforese em gel de agarose 

 

PROCEDIMENTO 

 

Esterilização do material (meio de cultura, ponteiras) 

Neste passo será preparado todo o material necessário para o experimento, desde o preparo do 

pré-inóculo até a semeadura do inóculo em placas de antibiograma (150x10mm).  

 

Preparação 

Prepare os seguintes consumíveis: 

Item Armazenamento Instruções 

Ágar MacConkey 4°C a 8 °C Calcule ~15ml de meio ágar para cada amostra a ser 

testada. Verter ~15ml em placas de petri estéreis de 

90x15mm dentro de fluxo e aguardar a solidificação 

do meio.  

LB 4°C a 8 °C Autoclave tubos de vidro contendo 3ml do meio em 

caldo e manter em refrigeração 

Água Mili-Q -20 °C Autoclave ~150 ml de água-Mili-Q em uma garrafa 

(shot) e, posteriormente, aliquotar todo o volume em 

microtubos de 1,5ml ou 2 ml  

Microtubos de 0.2, 

1.5 e 2 ml  

4°C a 8 °C Autoclave e mantenha em estufa estéril para 

secagem completa dos microtubos 

P10, P200, P1000 

 

Temperatura 

ambiente 

A quantidade de ponteiras depende diretamente da 

quantidade de amostras a serem testadas. Autoclave, 

pelo menos, uma caixa de ponteiras P200 e uma 

caixa P1000. Após esterilização, deixar as caixas 

dentro de uma estufa limpa para secagem por pelo 

menos 24 horas.  

 

• Os demais materiais, como por exemplo micropipetas, primers, kit de reagentes para PCR (Taq 

Polimerase, Taq buffer, dNTPs, Mg+ e peso molecular de DNA 100 bp) deverão ser adquiridos 

pelo pesquisador.  
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Preparo do pré-inóculo a partir de estoque em glicerol  

1. Transfira 50 µl do estoque em glicerol para um tubo contendo 3 ml de caldo LB e incube 

no shaker a 37 ºC à 120 rotações por minuto (r.p.m), durante 16-18 horas.  

2. Com o auxílio de uma alça, semeie 10 µl do pré-inóculo em uma placa de ágar MacConkey 

e incube a 37 ºC, durante 24 horas. 

 

 

Preparo do pré-inóculo a partir de estoque em meio semissólido  

1. Com o auxílio de uma alça, semeie 10 µl do pré-inóculo em uma placa de ágar MacConkey 

e incube a 37 ºC, durante 24 horas. 

 

 

Extração do DNA genômico bacteriano pelo método de fervura 

 

Após crescimento de 18 a 24 horas em placas de ágar MacConkey, uma única colônia do isolado 

deverá ser inoculada em 3 ml de caldo LB.  A suspensão deverá ser mantida a 37 °C, por 16 a 18 

horas, sob agitação. 

 

• Centrifugar 1.5 ml de suspensão a 14.000 rpm (rotações por minuto), durante 3 minutos.  

• Descartar o sobrenadante  

• Pesar o sedimento em balança de alta precisão 

• Resuspender o sedimento em água Mili-Q estéril, em volume equivalente ao seu peso 

multiplicado por 10 

• Incubar em banho-seco a 100 °C, por 10 minutos 

• Imediatamente depois, colocar em banho de gelo, por 5 minutos. 

• Centrifugar a 9.000 rpm, por 15 minutos 

• Transferir o sobrenadante (contendo o DNA genômico) para um novo microtubo  

• Estocar em freezer à -20 °C. 

 

 

 

Preparo da reação 

 

Os isolados que apresentarem perfil fenotípico positivo para a produção de ESBL, devem ser 

avaliados quanto à presença dos genes blaTEM , blaSHV e blaCTX-M (incluindo os grupos blaCTX-M-1, 

blaCTX-M-2, blaCTX-M-8, blaCTX-M-9 e a variante blaCTX-M-15).  

A presença dos genes blaGES-type, blaKPC, blaNDM, blaIMP, blaVIM, blaSPM deverá ser avaliada quando 

o isolado apresentar resistências a cefalosporinas e carbapenêmicos. Adicionalmente, os isolados que 

demonstrarem perfil fenotípico positivo para a produção de MCR devem ser avaliados para pelo 

menos uma das variantes do gene mcr. 
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Os primers iniciadores utilizados são mostrados abaixo: 

 

*Pb, pares de bases; **T(oC), temperatura de anelamento em graus Celsius 

Grupo Sequência do primer (5’-3’) Pb* T(°C)** Referência 

blaTEM F: CGWGTCGCCCTTATTCCT 

R: CCAAWGCTTAATCAGTGAG 

839 55 DROPA, 2012 

blaSHV F: ATGCGTTATATTCGCCTGTG 

R: GTTAGCGTTGCCAGTGCTCG 

860 58 SPANU et al., 2002 

blaCTX-M F: CGCTTTGCGATGTGCAG  

R: ACCCGCGATATCGTTGGT 

550 49 BONNET et al., 2001 

blaCTX-M-1 F: GGTTAAAAAATCACTGCGTC 

R: TTGGTGACGATTTTAGCCGC 

542 55 GARREC et al., 2011 

blaCTX-M-2  F: GACTCAGAGCATTCGCCGC 

R: TCAGAAACCGYGGGTTACGA 

870 55 DROPA et al., 2015 

blaCTX-M-8 F: GATGAGACATCGCGTTAAG 

R: GGTGACGATTTTCGCGGCA 

861 60 DROPA et al., 2015 

blaCTX-M-9 F: ATGGTGACAAAGAGAGTGCA 

R: CCCTTCGGCGATGATTCT 

833 55 GARREC et al., 2011 

blaCTX-M-15 F: CACACGTGGAATTTAGGGACT 

R: GCCGTCTAAGGCGATAAACA  

995 56 MUZAHEED et al., 2008 

blaGES-type F: CTATTACTGGCAGGGATCG 

R: CCTCTCAATGGTGTGGGT 

594 53 MONTEIRO et al., 2012 

blaIMP F:GGAATAGAGTGGCTTAAYTCTC 

R: GGTTTAAYAAAACAACCACC 

232 52 POIREL et al., 2011 

blaSPM F: AAAATCTGGGTACGCAAACG  

R: ACATTATCCGCTGGAACAGG 

271 52 POIREL et al., 2011 

blaVIM F: GATGGTGTTTGGTCGCATA  

R: CGAATGCGCAGCACCAG 

390 52 POIREL et al., 2011 

blaNDM F: GGTTTGGCGATCTGGTTTTC  

R: CGGAATGGCTCATCACGATC 

621 52 POIREL et al., 2011 

blaKPC Fm: CGTCTAGTTCTGCTGTCTTG  

Rm: CTTGTCATCCTTGTTAGGCG 

798 52 POIREL et al., 2011 

232 

mcr-1 F: GCATACTTCTGTGTGGTACCGA 

R: CTTGGTCGGTCTGTAGGG 

335 60 In house 
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A amplificação dos genes alvo deverá ser realizada em reações de 25 μL contendo 100 ng de DNA; 

tampão de PCR 1X [Tris-HCl (pH 8,4), 50 mM de KCl] (Fermentas, USA), 2,5 mM de MgCl2 

(Fermentas); 2 mM de cada dNTP (Fermentas); 0,05 μM de cada iniciador e 0,05 U/ μL de Taq 

DNA polimerase (Fermentas). Adicionalmente, deverão ser usados controles positivos e negativos 

para cada gene, a fim de validar as reações de PCR. 

 

As condições de amplificação foram as seguintes:  

• desnaturação inicial a 94 ºC, por 5 minutos;  

• desnaturação a 94 ºC, por 1 minuto;  

• anelamento com temperatura específica para cada iniciador, por 1 minuto;  

• extensão a 72 ºC, por 1 minuto;  

• repetição das etapas 2, 3 e 4, por 29 vezes;  

• extensão final a 72 ºC, por 5 minutos.  

 

 

 

Eletroforese em gel de agarose 

 

Os produtos da PCR deverão ser submetidos a eletroforese em gel de agarose a 1%, em tampão 

TBE (Tris-Borato-EDTA) 1X, a 90V (Volts), por volta de 35 minutos.  

 

• Utilizar um marcador de peso molecular de DNA 100 bp Plus. 

• Corar as bandas de DNA com GelRed™ Nucleic Acid Stain. 

• Visualizar sob luz ultravioleta. 

 

  

 


