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RESUMO
Este estudo tem como objetivo comparar métodos de extração de DNA genômico de biópsia tecidual de fêmeas de
Canis familiaris com tumor da glândula  mamária.  Para tanto  serão testados os métodos de extração com Trizol®,
extração com NaCl acompanhada de digestão de proteínase K e extração orgânica com fenol-clorofórmio. Os produtos
de  extração  serão  quantificados  em  eletroforese  em  gel  de  agarose  e  a  pureza  e  integridade  avaliada  em
espectrofotômetro. Para analisar a qualidade da amplificação dos produtos de extração será realizada a reação em
cadeia da polimerase seguida de eletroforese em gel de agarose utilizando Ladder (100pb), controle negativo e a β-
actina como controle positivo. Estas variáveis serão analisadas por ANOVA e teste de Tukey (p >0.05). É esperado que
este estudo permita o estabelecimento de uma técnica de extração de DNA tumor de glândula mamária padrão para uso
posterior no estudo da biologia e genética deste tipo de tumor. Nesse sentido, é esperado o estabelecimento de uma
técnica padrão de baixo custo, facilidade de excussão e que forneça produtos de extração em quantidade, pureza e
integridade suficientes para análises posteriores.

PALAVRAS-CHAVE: Cães; Eletrofores; Reação em Cadeia da Polimerase.

1 INTRODUÇÃO

O tumor da glândula mamária é o tipo de câncer mais comum em fêmeas de cães , Canis
familiaris (MOE, 2001). E este tipo de tumor é muito semelhante ao que ocorre em seres humanos,
no entanto a incidência em cães é três vezes maior do que nas mulheres (ENGENVALL et al, 2005),
e  por  conta da homologia gênica tem sido investigado como modelo de estudo (NCBI,  2016a).
Geralmente o diagnóstico deste tipo de tumor é dado por exame histopatológico de biópsia do tecido
mamário, no entanto esta prática promove controvérsia devido a heterogeneidade do tumor e da
abrangência das áreas coletadas na biopsia para esta análise (POLTON, 2009). Assim, na busca
por novas técnicas de análises que garantam um diagnóstico e um prognóstico acurado a aplicação
de  técnicas  de  biologia  molecular  tem  se  destacado.  Para  iniciar  quaisquer  procedimentos  de
diagnóstico molecular a primeira etapa se constitui na extração do ácido desoxirribonucleico – DNA.
Existem diferentes técnicas de extração de DNA, no entanto para a aplicação específica sobre tecido
obtido a partir de biópsia de tecido mamário ainda não esta disponível na literatura um protocolo
padrão.  E  para  a  eficiente  extração  de  DNA  de  quaisquer  amostras  biológicas  deve  ser
considerando  a  qualidade,  pureza  e  a  integridade  deste  material  que  possa  garantir  análises
posteriores, por exemplo, de reação em cadeia da polimerase e eletroforese. Quando se pretende
optar por um método de extração de DNA, segundo Barea, Pardini e Gushiken (2004), além da
qualidade do produto de extração deve-se levar em consideração métodos que devem ter como
características  a  agilidade  de  execução,  praticidade,  baixo  custo,  livres  de  contaminação  e  de
toxicidade.  E neste caso, será que os métodos disponíveis para extração de DNA aplicados ao
tecido mamário conseguem reunir boas características relacionadas a execução da técnica e ainda
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garantem uma amostra de qualidade, pureza e integridade suficiente que posa ser posteriormente
amplificada.

Assim, este estudo tem como objetivo comparar métodos de extração de DNA genômico de
biópsia tecidual de fêmeas de Canis familiaris com tumor da glândula mamária.

2 MATERIAIS E METODOS

2.1 AMOSTRAS

Este projeto será submetido à Comissão de Ética no uso de Animais do Cesumar (CEUA -
UniCesumar),  segundo  a  Lei  No  11.794  8  de  outubro  de  2008.  Inicialmente  serão  coletadas
amostras de tecido tumoral de 40 fêmeas da espécie Canis familiaris, sendo 20 amostras positivas
para tumor maligno e 20 negativas. Estas amostras serão obtidas de cadelas atendidas na rotina do
Hospital Veterinário da UniCesumar – Maringá 

2.2 COLETA DE AMOSTRAS

Após jejum hídrico e sólido de 12 horas, todos os animais serão sedados com Acepromazina
(0,1mg kg-1)  intravenoso.  A Anestesia  será  realizada com Tiopental  sódico  (12,5  mg kg -1).   As
amostras  de  tecido  tumoral  mamário  serão  armazenadas  imersas  em  solução  de  RNA holder
(BioAgency Biotecnologia) e armazenadas a -80ºC. 

2.3 EXTRAÇÃO DE DNA GENÔMICO 

Para  a  extração  de  DNA seguindo  o  método  do  Trizol®  será  utilizada  as  instruções  do
fabricante (Invitrogen) com modificações. Uma amostra de aproximadamente 30mg será macerada
com adição de 750 µL de Trizol®.  Serão adicionados 250 µL de água ultra pura com posterior
homogeneização em vortex, seguido de 5 minutos à temperatura. Em seguida serão adicionados
200 µL de clorofórmio, com nova homogeneização em vortex e repouso a temperatura ambiente por
5 minutos. Em seguida as amostras serão centrifugadas por 15 minutos a 12.000 rpm, transferidos
500  µL  de  sobrenadante  a  um  novo  microtubo,  e  adicionados  500  µL  de  álcool  isopropílico,
deixando-as por 10 minutos à temperatura ambiente. As amostras serão novamente centrifugadas a
12.000 rpm, por 10 minutos, descartado o sobrenadante, restando apenas o pellet. Este será lavado
com 1 mL de etanol 75% até se desprender do fundo do microtubo e transportado para a centrifuga
por 10 minutos a 12.000 rpm. Após a centrifugação, o pellet será seco por aproximadamente 30
minutos à temperatura ambiente e 100 µL de água ultra pura será acrescentado para estocagem.
Para a extração com NaCl e proteínase K será utilizado o método proposto por Gasparino et al.
(2012). Uma amostra de aproximadamente 30mg será macerada com 550 µL de tampão de lise, (50
mM de Tris-HCl, 50 mM de EDTA, 100 mM de NaCl e 1% de SDS), 30 µL de SDS (dodecil sulfato de
sódio) e 10 µL de proteinase K (200 µg mL-1). As amostras serão incubadas em banho-Maria a 50ºC
e retiradas após 2 horas. Em seguida será acrescentado 600 µL de solução de NaCl (5M) com
posterior homogeneização e centrifugação por 15 minutos a 12.000 rpm. Em seguida, 800 µL de
sobrenadante serão transferidos para novos microtubos e precipitado com 700 µL de álcool etílico
absoluto gelado e incubado por uma hora a -20ºC. A amostra será novamente centrifugada por 15
minutos a 12.000 rpm, descartado o sobrenadante, e o pellet de DNA seco a temperatura ambiente
por aproximadamente 30 minutos. O pellet será ressuspendido em 70 µL de TE (10 mM de Tris pH
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8,0 e 1 mM de EDTA), levado ao banho-Maria a 37ºC por uma hora e em seguida estocado no
freezer a - 20ºC.
Para a extração orgânica com fenol-clorofórmio será utilizado o método proposto por Souza et al.
(2012) e modificado a partir de Miniatis, (1989). A partir de 500 mg de tecido mamário será realizado
maceração com nitrogênio líquido, 10 mL de solução TE (Tris10 mM e EDTA 1 mM, pH 8,0)   e
100mL de fenol tamponado (pH 8,0). Após homogeneização e centrifugação a 18.000 rpm. Durante
5 minutos o sobrenadante será recolhido e misturado por inversão com 100 mL de fenol-clorofórmio
e centrifugado novamente. O sobrenadante será recolhido e novamente misturado por inversão a
100  mL de  clorofórmio  e  centrifugado.  O sobrenadante  será  recolhido  e  transferido  para  outro
microtubo onde será realizada a precipitação de proteínas com 10 mL de acetato de amônio 3M,
seguido  de  precipitação  do  DNA com 100  mL  de  isopropanol.  A  mistura  será  homogeneizada
durante  1  minuto  e  incubada por  30  minutos  em freezer,  e  posteriormente  centrifugada por  15
minutos. O sobrenadante será descartado e o pellet de DNA lavado com 500 mL de álcool 70% e
desidratado por evaporação durante 30 minutos. Ao pellet de DNA será adicionada solução de TE e
congelado para análise posterior. 

2.4 QUANTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA PUREZA E INTEGRIDA POR ELETROFORESE EM GEL
DE AGAROSE

Para quantificação dos produtos de extração será utilizado a metodologia de Kanbe et al.
(2002) com modificações. Os produtos serão quantificados e analisados por meio de corrida em gel
de agarose a 0,7 -1,0% corados com brometo  de etídio  (0,1  μg/mL).  Será utilizado tampão de
eletroforese TBE 1X (0,089M Tris-base, 0,089M Ácido bórico, 0,002M EDTA). Para o preparo das
amostras e controles positivos serão utilizados 3μL de loading dye (0,25  %  de  azul  de bromofenol,
30 % glicerol),  1μL de água ultrapura e 1μL da amostra de DNA. O controle negativo seguirá o
mesmo padrão de preparação, no entanto será adicionado 1μL de água ultrapura em substituição de
DNA. Como padrão de peso molecular e de concentração, será utilizado 5μl  do  DNA  do fago
Lambda  acrescido de  2μl   do  loading  dye. A distribuição nas canaletas seguirá padrão com
marcador molecular de 100 pb, controles positivos das cinco espécies testadas, amostras a serem
testadas e por último o controle negativo. A corrida eletroforética será conduzida por 60 minutos a 70
V. 

2.5 REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE

Para avaliar a capacidade amplificação dos produtos de extração em reação em cadeia da
polimerase serão utilizados como controle positivo o gene da β-actina pelo uso dos primers forward,
5’- CTTCTACAACGAGCTGCGCG ’ e reverse, 5’- TCATGAGGTAGTCGGTCAGG-3’ (QUINNELL et
al., 2001). Para avaliar os produtos da amplificação quando a qualidade da PCR serão utilizados os
primers  referentes  ao  gene  da  β-actina  gera  um  amplicon  de  305  pb.  Para  determinação  das
condições de amplificação será utilizando o método proposto por Zavlaris et al.  (2009) onde um
volume final de 25 µL severa conter com 1,5 µL de amostra de DNA, 10 mM Tris (pH 8,3), 50 mM
KCl,  1,5  mM  MgCl2,  200  μM   de  dNTPs,  0,4  μM  de  cada  primer  e  1U  Taq-polimerase.  No
termociclador será ajustada a temperatura inicial de 94ºC por 5 minutos, seguida de 29 ciclos de
desnaturação a 94ºC por 30 segundos, anneling de 55ºC por 30 segundos e extensão a 72ºC por 40
segundos, terminando com uma extensão a 72ºC por 5 minutos. 
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2.6 ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE

Para quantificação dos produtos de extração será utilizado a metodologia de Kanbe et al.
(2002) com modificações. Os produtos serão quantificados por meio de corrida em gel de agarose a
1,5-2,5% corados com brometo de etídio (0,1 μg/mL). Será utilizado tampão de eletroforese TBE 1X
(0,089M Tris-base, 0,089M Ácido bórico, 0,002M EDTA). Para o preparo das amostras e controles
positivos serão utilizados 3μL de loading dye (0,25  %  de  azul  de bromofenol, 30 % glicerol), 1μL
de água ultrapura e 1μL da amostra de DNA. O controle negativo seguirá o mesmo padrão de
preparação,  no entanto será adicionado 1μL de água ultrapura em substituição de DNA. Como
padrão de peso molecular  e  de  concentração,  será  utilizado 5μl   do   DNA  do  fago  Lambda
acrescido de  2μl   do  loading  dye.  A distribuição nas canaletas seguirá padrão com marcador
molecular de 100 pb, produtos da amplificação e controle negativo (β-actina). A corrida eletroforética
será conduzida por 60 minutos a 70 V. 

2.7 ANALISE ESTATÍSTICA

Todas as análises serão realizadas em duplicatas e os parâmetros de pureza, concentração e
os resultados da amplificação nos diferentes métodos de extração de DNA serão analisados por
ANOVA e a médias comparadas pelo teste de Tukey a p>0,05 de significância.

3 RESULTADOS E DISCUSSAO

Neste  estudo  é  esperado  comparar  métodos  de  extração  de  DNA  genômico  de  biópsia
tecidual de fêmeas de Canis familiaris com tumor da glândula mamária. Para tanto é esperado que
os métodos  devidamente  testados proporcione  dados  que permitam o  estabelecimento  de uma
técnica de extração de DNA tumor de glândula mamária padrão para uso posterior no estudo da
biologia e  genética deste  tipo  de tumor.  Nesse sentido,  é  esperado o estabelecimento  de uma
técnica  padrão de baixo  custo,  facilidade de excussão e que fornece produtos  de extração em
quantidade, pureza e integridade suficientes para análises posteriores.
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