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Introdução

O seqüenciamento de DNA é uma das técnicas mais 
poderosas e eficazes na identificação pontual e 
específica de seqüências nucleotídicas de diversos 
organismos sejam superiores ou inferiores.

Vários projetos têm se dedicado ao seqüenciamento 
de organismos de interesse biotecnológico 
principalmente aqueles responsáveis pelo 
acometimento de doenças ou por produzirem 
compostos de interesse para a indústria farmacológica. 
Além disso, os conhecimentos propiciados por projetos 
de seqüenciamento de DNA de espécies como os seres 
humanos podem, a partir de análises posteriores,
elucidar diversos genes e rotas metabólicas antes 
desconhecidas pela comunidade científica [1].

Apesar de tamanha importância existente nesta 
técnica, como qualquer outra ela apresenta artefatos de 
reação e dificuldades implícitas que nem sempre são 
facilmente resolvidas e alguns outros problemas não 
são solucionados com os conhecimentos atuais.

A eficiência da técnica é essencial para que sua 
aplicação seja confiável em todas as áreas possíveis,
como na identificação de SNPs por exemplo, onde a 
leitura errada de um único nucleotídeo pode gerar 
dados errôneos a respeito das mutações sofridas por 
determinado organismo [2]. Para isso, observações e 
melhorias nas análises tanto de seqüenciamento de 
genes clonados em plasmídios quanto de produtos de 
PCR isolados são essenciais.

Este trabalho dedica-se a analisar alguns parâmetros 
do equipamento MegaBace 1000 e das reações de PCR 
e clonagem que devem ser levados em consideração,
para ambos os tipos de moldes utilizados, visando a 
maior eficiência e principalmente eficácia da técnica.

Material e métodos

A. Tipos e características das amostras

Nas análises foram utilizadas amostras de plasmídios 
contendo genes provenientes de bibliotecas genômicas 
de feijão comum (Phaseolus vulgaris) e de bibliotecas 

gene específicas de 16S rDNA. Nas construções foram 
utilizados respectivamente os vetores pGEM-T Easy e 
pNatCre. Este, pouco utilizado como vetor de 
transformação diferentemente daquele muito difundido 
em experimentos de clonagem com bastante sucesso. 
Ambos os vetores possuem sítios flanqueadores de 
seqüências clonadas para o primer M13, utilizado com 
muito sucesso em experimentos de seqüenciamento de 
DNA.

As amostras de produtos de PCR foram geradas com 
primers para genes específicos de amendoim (Arachis
hypogaea L.), para genes ribossomais de bactérias 16S 
rDNA e para genes de Algodão (Gossypium hirsutum).
Para as análises em MegaBace foram utilizados os 
mesmos primers que geraram os fragmentos por PCR.

B. Seqüenciamento e Análise dos Resultados

Os fragmentos amplificados foram submetidos à 
reação de seqüenciamento, com base no método de 
Sanger et al. [1], utilizando-se ddDNTPs-
dideoxinucleotídeos marcados com fluorescência. As 
reações de seqüenciamento consistem em três etapas: 
incorporação de ddDNTPs marcados (Reação de 
Seqüenciamento - realizada em termociclador 
consistindo em 25 ciclos, compostos pelos seguintes 
passos: 20'' a 95ºC, 15'' a 50ºC e 1' a 60ºC); Purificação 
da Reação (por etanol); e Corrida em LPA (Matriz de 
Poliacrilamida Linear).

O seqüenciamento foi realizado em seqüenciador
automático do tipo MegaBace 1000. Neste 
equipamento várias possibilidades de ajustes como 
voltagem e tempo de injeção das amostras foram 
realizadas para tentar obter os melhores resultados, 
tanto para plasmídios quanto para fragmentos de PCR, 
purificados ou não.

Os dados gerados pelo seqüenciamento tiveram seu 
índice de eficiência medidos pelo programa MegaBace 
ScoreCard. Onde, tanto a confirmação dos nucleotídeos 
lidos com certeza pelo equipamento, quanto às
porcentagens de eficiência das leituras são fornecidas.



Resultados e Discussão

Os resultados obtidos neste trabalho demonstraram 
que vários são os problemas encontrados nos 
procedimentos envolvidos na técnica de 
seqüenciamento nucleotídico. Alguns são fáceis de 
resolver e outros são altamente complexos e de alguma
forma alguns, por vezes, foram impossíveis de serem 
solucionados apesar de todas as tentativas realizadas.

Dedicando-se inicialmente a modificação dos 
parâmetros existentes no equipamento MegaBace 1000 
verificamos que quatro são os fatores essenciais, são 
eles: Voltagem de Injeção; Tempo de Injeção; 
Voltagem de Corrida; e Tempo de Corrida.

Disto isto, a Voltagem de Injeção é a corrente 
elétrica utilizada pelo equipamento para captura das 
amostras por eletro-indução visto que o DNA é 
carregado negativamente, então é óbvio que quanto 
maior for a corrente mais DNA será capturado pelos 
capilares da máquina. Da mesma forma o Tempo de 
Injeção refere-se ao tempo de exposição das amostras a 
esta corrente, que é também diretamente proporcional 
como a Voltagem de Injeção.

Então, se o trabalho é realizado com plasmídios que 
por si só possuem mais DNA do que amostras de 
fragmentos específicos de PCR devido à presença do 
restante do vetor, é necessário que o Tempo de Injeção 
seja menor do que o utilizado na análise de fragmentos.
Além disso, a voltagem de injeção deve ser maior do 
que a utilizada com fragmentos para captura das 
amostras menores mais rapidamente pelo equipamento 
evitando que o mesmo capture todo o restante do vetor 
que em muitos casos chega aos 6.000pb isto pode 
ocasionar o entupimento dos capilares na corrida.

É ideal que a multiplicação dos valores utilizados 
para Voltagem e Tempo de Injeção não ultrapasse 200. 
Além disso, não é recomendado que a Voltagem 
exceda 5kV (Kilo Volts) [3]. Por exemplo, se é 
utilizado 2kV de Voltagem e 75s de Tempo de Injeção 
a multiplicação desses valores dará 150, este é um dos 
valores ideais para a maioria das amostras de 
fragmentos de DNA (Fig. 3). A recomendação para 
plasmídios varia de 1kV por 50s a 4kV por 40s (Fig. 1) 
[4]. Estes valores devem ser utilizados na corrida 
quando as reações de seqüenciamento seguirem as 
concentrações de moldes descritos na Tabela 1.

A Voltagem de Corrida refere-se à corrente elétrica 
que atuará na amostra para que elas transitem a certa 
velocidade pelo laser que identificará os nucleotídeos 
marcados. Então quanto mais alta for a velocidade mais 
rápido se dará a passagem dos nucleotídeos pelo laser 
isto pode sobrepor nucleotídeos marcados com 
fluoróforos diferentes gerando dúvidas na leitura. 
Então, independentemente da amostra quanto mais 
fraca for a corrente mais certeza será dada na leitura 
das bases. Dessa forma, quanto mais baixa for a 
Voltagem de Corrida maior deverá ser o Tempo de 
Corrida para que todas as amostras possam passar na 
leitura pelo laser. Isto impedirá que ocasione o término 
prematuro do seqüenciamento antes que todas as 
moléculas tenham passado pelo leitor. Já se a Voltagem 
for mais alta o Tempo de Corrida pode ser reduzido, 

pois aumenta a velocidade com que ocorre a migração 
dos fragmentos na matriz LPA.

Além dos parâmetros existentes na própria máquina 
para dificultar a leitura quando trabalhamos com 
diferentes moldes, existem os fatores químicos que vão 
desde o meio utilizado no cultivo celular para 
clonagem em plasmídio (Fig. 2) até as concentrações 
dos compostos utilizados na reação de PCR para 
obtenção do gene de interesse.

É essencial que a reação de PCR de seqüenciamento 
seja o mais limpa possível evitando restos que 
persistirão na leitura pelo MegaBace. Uma das 
estratégias para otimizar a leitura realizada tanto em 
equipamentos ABIs quanto em MegaBaces é a 
utilização de uma solução denominada de Save Money 
composta por Tris-HCl 0,2mM e MgCl2 5mM (Fig. 4) 
[5].

A composição nucleotídica dos primers também é 
um fator limitante do sucesso da reação de 
seqüenciamento. Como verificado com alguns 
conjuntos de primers específicos os seqüenciamentos
só funcionaram ou com o primer forward ou com o 
reverse. Isto demonstra a dificuldade da técnica de 
seqüenciamento que apesar de parecer que está tudo 
bem nos procedimentos anteriores, no momento do 
sequenciamento a amostra pode simplesmente não ser 
lida isto acontece até com certa freqüência como 
demonstrado por [4].

Apesar de ser uma técnica eficiente na identificação 
de seqüências alvo, ela é muito complicada. Contudo, a 
maioria das amostras submetidas foi passível de 
sucesso bastando para isto à otimização simples de 
alguns parâmetros tanto no equipamento quanto no 
procedimento que antecede toda a técnica.

Perspectivas

Continuar aperfeiçoando a técnica utilizada no 
LGBS Laboratório de Genética, Bioquímica e 
Seqüenciamento de DNA da UFRPE.
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Tabela 1. Concentrações recomendadas pelo manual do Kit para reações de seqüenciamento.

Tipo e Tamanho das Amostras Quantidade que será Utilizada

 Produtos de PCR
100-200pb 10-20 ng

201-400pb 20-40 ng

401-600pb 40-60 ng

601-800pb 60-80 ng

801-1000pb ou Mais 80-100 ng

 Vetor + Inserto
1000pb 100 ng

2000pb 200 ng

3000pb 300 ng

4000pb 400 ng

5000pb 500 ng

 DNA Fita Simples 50-100 ng

 Cosmídeo, BAC 0,5-1,0 µg

 DNA Genômico Bacteriano 2-3 µg

* Fonte: Manual do DYEnamic ET Dye Terminator Cycle Sequencing Kit for MegaBACE DNA Analysis Systems da Amersham.

Figura 1 – Seqüenciamento eficientes de fragmentos inseridos em 
plasmídios com o primer universal M13 forward linhas A a D e reverso 
linhas E a H. Até 790pb foram lidos com uma eficiência de 94%, G3.

Figura 2 – Seqüenciamento problemático de fragmentos inseridos em 
plasmídios com o primer universal M13 forward linhas A a D e reverso 
linhas E a H.

Figura 3 – Dados gerados pelo programa Score Card: Verde -
seqüenciamento de um gene específico utilizando primers 
desenvolvidos para o mesmo gene. Tamanhos verficados de 
aproximadamente 300pb com sucesso de mais de 95% na leitura. 
Vermelho – Seqüenciamento gene específico problemático. 

Figura 4 – Seqüenciamento gene específico: linhas A a C, sem a 
solução Save Money; e das linhas D a H com a solução.


