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Introdução

Uma das formas mais eficazes para identificar
microrganismos, sem a necessidade de observações 
morfológicas; lentas, trabalhosas e muitas vezes dúbias, 
é a identificação molecular baseada em seqüenciamento 
nucleotídico de genes estruturais possuidores de 
regiões altamente conservadas, mas também detentores 
de regiões variáveis que diferem entre as espécies. São 
justamente esses genes os alvos das metodologias 
moleculares para identificação filogenética [1].

Com o advento da metagenômica as possibilidades 
de descobertas de novos genes sem a necessidade de 
cultivo do organismo do qual ele proveio bem como o 
acesso ao DNA de populações não cultiváveis estão 
ganhando grande importância. Neste contexto faz-se 
necessária a utilização de técnicas mais adequadas para 
a construção de primers que sejam realmente efetivos 
na identificação dos diferentes microrganismos.

Este trabalho teve como objetivo estabelecer uma 
metodologia para a construção de primers direcionados 
para análises metagenômicas e filogenéticas de 
bactérias pertencentes ao Filo Proteobacteria além de 
utilizá-los em experimentos reais.

Material e métodos

A. Metodologia de Construção dos Primers

Método 1
Inicialmente foi construída uma base de dados 

composta por seqüências 16S de microrganismos 
descritos na literatura como pertencentes ao Filo 
Proteobacteria.  Para isto capturou-se seqüências dos 
Bancos de Dados NCBI-GenBank (National Center for 
Biotechnology Information) (http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/) e do RDP (Ribosomal Database Project) 
(http://rdp.cme.msu.edu/index.jsp) [2].

As seqüências foram alinhadas pelo programa 
Clustal-W [3] (http://www.ebi.ac.uk/clustalw/) e os 
gaps possuindo mais de 10pb foram utilizados como 
características eliminatórias de algumas seqüências.

Foram escolhidos 46 gêneros de microrganismos para a 
captura das seqüências referentes ao gene 16S rDNA. De 
um total de 4.261 seqüências capturadas dos bancos de 
dados 2.296 foram utilizadas para a elaboração dos 
alinhamentos de DNA. Essa quantidade de seqüências 
ainda era maior que as possíveis de se trabalhar com o 
programa Clustal-W. Optou-se então por trabalhar com 
seqüências 16S de espécies ou isolados descritos na 
literatura como biodegradadores ou potencialmente 
biodegradadores de petróleo. Dessa forma foi reduzido o 
número de seqüências para aproximadamente 500 
seqüências, tornando os dados aptos a serem alinhados com 
o Clustal-W e visualizados e editados pelo programa 
BioEdit v7.0.4 (Ibis Therapeutics, Carslbad, CA, USA)
(http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.html) [4].

Após escolhidas e alinhadas, as seqüências foram 
submetidas ao programa Primo Degenerate Primer Design 
3.4 (Chang Bioscience, San Francisco, CA, USA)
(http://www.changbioscience.com/primo/primod.html) para 
a construção dos primers.
Método 2

Seqüências foram escolhidas no programa Primrose [5], 
o primeiro método utilizou seqüências 16S capturadas dos 
bancos de dados NCBI e RDP, este utiliza apenas 
seqüências 16S disponibilizadas pelo RDP através do seu 
Banco de Dados de seqüências ribossomais.

B. Confirmação da especificidade in silico

Os pares de oligonucleotídeos gerados pelos dois 
métodos foram confrontados com o Banco de Dados do 
RDP através da ferramenta probe match, com a finalidade 
de avaliar a especificidade in silico dos primers
desenvolvidos para Proteobacteria e escolher os que melhor 
se adequariam aos testes in vitro.

C. Primers e Reações de PCR

Nas reações de PCR, além dos primers desenvolvidos
ISBA (Tabela 2), utilizamos um par de primers descritos na 
literatura como universais para análises filogenéticas de 
bactérias, estes servindo como parâmetro comparativo para 
a eficiência dos primers ISBA, são eles WABI341f e o 
WABI926r descritos por Watanabe et al. [6] (Tabela 2).



Utilizando como microrganismo modelo a 
Escherichia coli, os primers WABI amplificam um 
segmento de 585pb, localizado entre as regiões 
variáveis V3 e V5 do gene 16S desse microrganismo
[7].

As reações de PCR foram realizadas de acordo com 
o descrito por Santos, [1].

C. PCR-DGGE

Para poder realizar as análises metagenômicas por 
PCR-DGGE foi sintetizado um grampo de GC com 40 
nucleotídeos 5’ CGC CCG CCG CGC GCG GCG 
GGC GGG GCG GGG GCA CGG GGG G 3’ como 
descrito por Nakatsu et al. [8], ligado a extremidade 5’ 
dos primers forward ISBAf e WABIf.

Após a confirmação da especificidade das 
amplificações em agarose e PAGE os produtos de PCR 
foram analisados pela técnica de PCR-DGGE 
utilizando a metodologia descrita por Santos, [1].

Resultados e Discussão

Os resultados e a metodologia empregada no método 
1 não foram muito proveitosos e fáceis devido à
existência de milhões de seqüências nestes bancos que 
precisam ser primeiramente capturadas para poder 
proceder à construção dos primers. Isto é um fator 
limitante visto que diversos programas para análises de 
seqüências possuem limites quantitativos. Para se 
trabalhar dessa forma faz-se necessário um parâmetro 
de exclusão de seqüências mais refinado. De certa 
forma isto é menos vantajoso, pois várias seqüências de 
interesse podem ser perdidas devido às limitações 
numéricas dos programas utilizados.

Já na utilização do método 2, este além de ser 
direcionado para análises ribossomais, não possui 
limite de seqüências. Isto favorece a construção de 
primers muito mais universais ou até mesmo mais 
restritos para cada gênero bacteriano. Haja vista que 
alguns gêneros são possuidores de rotas metabólicas 
semelhantes e de interesse para a indústria. Dessa 
forma pode-se aumentar a gama de organismos 
utilizados pela biotecnologia para produção de 
determinados compostos.

Os resultados obtidos in silico demonstraram que a 
melhor técnica para a construção de primers para 
análises ribossomais deve ser feita pelo método 2 [5]. 
Isto é devido principalmente a este programa ter sido
concebido como ferramenta para auxiliar estudos 
filogenéticos e ecológicos de populações bacterianas
trabalhando apenas com seqüências 16S [4]. Utilizando 
como modelo a E. coli os primers ISBAf e ISBAr 
foram desenvolvidos para amplificar um fragmento 
compreendido pela regiões variáveis V4 a V7,
amplificando uma região do gene 16S de 536pb
tamanho este equivalente ao objetivo para o qual eles 
foram desenvolvidos. Apesar de ser menor que a região 
compreendida pelo conjunto WABI o conjunto ISBA 
engloba mais regiões variáveis favorecendo assim a 
individualização das espécies com mais eficiência 
como demonstrado na (Tabela 1 e 2 e na Fig. 1).

Apesar de os primers descritos na literatura serem 

degenerados, presença de Ns na sua composição, o que 
deveria favorecer o anelamento em locais mais variados do 
genoma bacteriano. Os resultados obtidos por DGGE 
demonstraram que os primers desenvolvidos neste trabalho 
são mais eficientes no isolamento de OTUs (Operational 
Taxonomic Units). Isto foi confirmado com o aparecimento
de bandas mais definidas e mais fáceis de serem isoladas do 
gel para análises por seqüenciamento nucleotídico (Figs 1 e 
2). Estes resultados demonstram a eficiência obtida com 
este método de construção de primers.

Testes de identificação filogenética foram realizados 
com microrganismos isolados dos solos estudados e o 
seqüenciamento foi mais eficiente com os primers ISBA,
gerando fragmentos maiores e mais confiáveis em relação 
aos descritos por Watanabe et al. [6]. Isto demonstra não só 
a capacidade na identificação dos diferentes organismos 
como também a eficiência no seqüenciamento visto que a 
própria seqüência do primer pode influenciar 
negativamente na qualidade da leitura em seqüenciador.

A utilização do método 2 além de ser mais abrangente 
ofereceu seqüências de proteobactérias bem definidas e 
passíveis de identificação filogenética como demonstrado 
no seqüenciamento por MegaBace 1000 (dados não 
mostrados.

Perspectivas

Elaboração de patentes tanto para os oligonucleotídeos 
desenvolvidos quanto para o procedimento estabelecido 
para construção de primers.
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Tabela 1 – Número de seqüências reconhecidas no RDP pelos primers utilizados. Dados obtidos pela ferramenta probe match do Banco de Dados 
RDP em 23/04/2009.

Primers e Número de Seqüências RecuperadasFilos Reconhecidos
Sequências 
Disponíveis ISBA(F)/543 ISBA(R)/1079 WABI(F)/341 WABI(R)/926

Domínio Archaea 42.719 2 36 49 311
phylum Crenarchaeota 8.111 1 24 12 25
phylum Euryarchaeota 24.877 0 11 34 158
phylum Korarchaeota 65 0 0 0 11
phylum Nanoarchaeum 56 0 0 0 0
Bacteria Outgroup 1 1 0 1 1
unclassified_Archaea 9.609 0 1 2 116

Domínio Bacteria 794.030 116.979 333.279 585.233 453.072
phylum Aquificae 1.426 0 539 1.198 375
phylum Thermotogae 429 0 0 376 331
phylum Thermodesulfobacteria 136 0 102 108 106
phylum Deinococcus-Thermus 1.394 3 810 1.024 856
phylum Chrysiogenetes 4 0 3 3 3
phylum Chloroflexi 6.619 2 2.711 3.814 4.811
phylum Thermomicrobia 45 0 9 28 37
phylum Nitrospira 2.399 5 31 1.579 1.371
phylum Deferribacteres 502 1 185 359 408
phylum Cyanobacteria 22.818 7 9.238 12.097 10.651
phylum Chlorobi 773 0 349 384 353

phylum Proteobacteria 293.312 115.958 125.167 208.775 162.532
phylum Firmicutes 206.935 38 126.244 170.110 13.513
phylum Actinobacteria 66.797 17 34.730 51.499 3.821
phylum Planctomycetes 7.492 9 2.976 5.171 4.391
phylum Chlamydiae 696 2 9 171 336
phylum Spirochaetes 4.416 0 744 3.562 3.277
phylum Fibrobacteres 368 0 261 295 309
phylum Acidobacteria 30.418 12 7.888 22.678 10.807
phylum Bacteroidetes 88.866 55 1.671 67.111 51.494
phylum Fusobacteria 2.775 2 875 2.024 1.601
phylum Verrucomicrobia 8.118 4 4.044 6.138 4.606
phylum Dictyoglomi 30 0 23 17 23
phylum Gemmatimonadetes 1.970 0 737 1.517 868
phylum Lentisphaerae 289 1 34 195 184
phylum BRC1 109 0 56 84 61
phylum OP10 418 0 108 154 264
phylum OP11 175 0 1 20 68
phylum TM7 1.232 0 678 781 61
phylum WS3 256 0 80 176 146
phylum Dehalococcoides 209 0 0 128 166
phylum SR1 315 0 0 241 0
phylum OD1 233 0 21 178 14
phylum Tenericutes 2.789 0 1.872 2.139 2.271
Archaea Outgroup 1 0 0 0 0
unclassified_Bacteria 39.266 863 11.083 21.099 16.938
unclassified_Root 65 0 1 5 6

Total de Sequencias de Bactérias 836.814 116.981 333.316 585.287 453.389

Tabela 2 – Características e seqüências dos primers. Dados obtidos pela ferramenta probe match do Banco de dados RDP-II on 23/04/2009.

Primers/Localização em 
Pseudomonas putida

Sequências
Tamanho do 

Produto
Bactérias 

Identificadas
Proteobactérias 
Identificadas

Percentual de 
Proteobactérias

ISBA(F)/543 5` Patente em Vista 3` 116.979 115.958 99,1%
ISBA(R)/1079 5` Patente em Vista 3`

536pb
333.279 125.167 37,5%

*WABI(F)/341 5` CCTACGGGNGGCNGCAG 3` 585.233 208.775 35,6%
*WABI(R)/926 5` CCNTNAATTNNTTTNAGTTT 3`

585pb
453.072 162.532 35,8%

*(Watanabe et al., 2001).

Figura 1 – Análise metagenômica de DNA extraído de solo com o par 
de primers ISBA.

Figura 2 – Análise metagenômica de DNA extraído de solo com o 
par de primers WABI.


