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RESUMO 

 

A espécie Mus musculus é um modelo experimental empregado em diversos setores da 

biotecnologia, possuindo alta similaridade biológica, fisiológica e genética com humanos. São 

seres largamente empregados para estudos de doenças, inclusive as multifatoriais, estudos de 

microbiota e desordens metabólicas, produção de proteínas recombinantes, suporte para 

células tronco embrionárias, pesquisa e desenvolvimento de medicamentos, validação de 

vacinas e formulação de produtos biotecnológicos. A identificação da linhagem celulares 

desta espécie é mandatório para a correta utilização deste modelo em pesquisas e 

desenvolvimento de produtos. A problemática mundial de identificação incorreta e 

contaminação das linhagens celulares de Mus musculus assombra toda a comunidade 

científica, pois o fato acarreta em resultados falsos e incomparáveis, tendo sido descoberto 

nos primórdios da sua implantação e estendendo-se até a atualidade. A metodologia 

recomendada para autenticação de linhagens celulares (seguindo os padrões utilizados para 

autenticidade celular humana) é o STR (short tandem repeats), mas a metodologia é de alto 

custo para o desenvolvimento e demanda muitos anos. Convém ressaltar que esta metodologia 

ainda não foi largamente implementada, para as linhagens celulares de camundongo, 

conforme ATCC (American Type Culture Collection). A identificação de espécies por 

metodologias de inserções e deleções (InDel) baseiam-se em regiões hipervariáveis que 

permitem a diferenciação através da determinação do comprimento da sequência (fragmentos 

com e sem inserções), sendo regiões menos susceptíveis a mutações recorrentes e reduzem a 

probabilidade de erros na classificação. Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento e 

a validação de um sistema de genotipagem de culturas celulares de camundongos da espécie 

Mus musculus. Abrange a utilização de 75 amostras referentes a linhagens celulares de Mus 

musculus, oriundas do Banco de Células do Rio de Janeiro (BCRJ). A extração do DNA 

ocorreu através do método Salting Out. Os pares de primers foram desenhados, testados in 

silico e in vitro quanto à compatibilidade e especificidade para aplicação na metodologia de 

PCR multiplex, compreendendo regiões com ocorrência de InDel nos cromossomos das 

espécie Mus musculus.Os testes in vitro compreenderam temperatura de anelamento e a 

compatibilidade entre os primers. Para avaliar este último parâmetro, os primers foram 

separados em dois mixes distintos, considerando maior grau de distinção por tamanho do 

fragmento gerado por cada marcador, para aplicação na metodologia de PCR multiplex. 

Diferentes linhagens celulares foram empregadas na análise, submetendo diferentes fatores 



 

para a otimização da reação do PCR multiplex, visando menor quantidade de bandas 

inespecíficas e maior determinação dos fragmentos esperados, conforme utilização de cada 

mix de pares de primers. Com a aplicação da metodologia de eletroforese em gel de 

poliacrilamida 20% em associação à desnaturação das amostras de diferentes linhagens 

celulares, abrangendo todos os pares de primers, tornou-se possível analisar e determinar a 

frequência dos marcadores na população estudada, evidenciando a invariabilidade (f = 0,0%) 

do InDel, conforme cada par de primers empregado para diferentes cromossomos, nas 

linhagens celulares analisadas, corroborando com resultados obtidos por eletroforese capilar. 

Torna-se imprescindível a criação de um sistema robusto e de alta especificidade para a 

certificação de linhagens celulares de Mus musculus, já que nota-se a permanência de 

propagação de contaminações e identificações erradas das mesmas, gerando resultados 

irreprodutíveis. A falta de acurácia e robustez dos bancos de dados é um fator preocupante, 

conduzindo muitos trabalhos por estratégias metodológicas equivocadas, comprometendo a 

capacidade preditiva do arcabouço teórico. Neste trabalho, observou-se a falta de 

variabilidade na população estudada para todos os marcadores elencados, ou seja, os 

marcadores são incapazes de individualizar uma amostra dentro de uma população, apenas 

dentro de uma comunidade (identificação e espécie). 

Palavras-chave: Genotipagem; Mus musculus; InDel; Diversidade Populacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The Mus musculus species is an experimental model used in various sectors of biotechnology, 

having high biological, physiological and geneticsimilarity with humans. They are being 

largely used for studies of diseases, including multifactorial microbial studies and metabolic 

disorders, production of recombinant proteins, support for embryonic stem cell, research and 

drug development, validation of vaccine and formulation of biotechnological products. The 

identification of thiscell line of this type is mandatory for proper use of this model in research 

and product development. The global problem of misidentification and contamination of Mus 

musculuscell lines haunts the entire scientific community, because the fact entails on false and 

unparalleled results, having been discovered in the beginning of its implementation and 

extending to the present. The recommended methodology for cell lines authentication of cell 

lines (following the standards used for human cell authenticity) is the STR analysis (short 

tandem repeats), but the method is highly cost for and demand many yearsthe development. It 

is worth mentioning that this method has not yet been widely implemented, for mouse cell 

lines as ATCC (American Type Culture Collection). Species identification by insertions and 

deletions (InDel) methods of based on hypervariable regions that allow differentiation by 

determining the sequence length (fragments with and without inserts), are less susceptible 

regions to recurrent mutations and reduce the likelihood of errors in classification. The 

research aims to the development and validation of a genotyping system of cell cultures of 

Mus musculus species mouse. Covers the use of 75 samples related to cell lines Mus 

musculus, from the Bank of Cells of Rio de Janeiro (BCRJ). The DNA extraction occurred by 

Salting Out method. Molecular markers have been designed and tested in silico and in vitro 

for compatibility and specificity for use in multiplex PCR methodology, comprising areas 

with occurrence of InDel in the chromosomes of Mus musculus species. Thein vitro tests 

performedannealing temperature and the compatibility between the primers.To evaluate this 

last parameter, the primers were separated in two distinct mixes, considering higher degree of 

distinction by fragment size generated by each marker, for application to the multiplex PCR 

methodology. Different cell lines were used in the analysis, submitingdifferent factors for 

optimizing the multiplex PCR reaction aiming least amount of nonspecific bands and 

betterdetermination of the expected fragments, as each molecular markers mixes used 

molecular markers. With the application of electrophoresis method in 20% polyacrylamide 

gel in association with denaturation of different cell lines, samples covering all molecular 



 

markers,it became possible to analyze and determine the frequency of markers in the studied 

population, indicating the invariance (f = 0.0%) of InDel as each molecular marker used for 

different chromosomes in the analyzed cell lines, confirming results obtained by capillary 

electrophoresis.It becomes essential to create a robust system and high specif for certification 

of cell lines Mus musculus, as we note the continuing spread of contamination and 

misidentification of the same, generating irreproducible results. The lack of accuracy and 

robustness of the database is a concern, leading many jobs for the wrong methodological 

strategies, compromising the predictive ability of the theoretical framework. In this study, 

there was a lack of variability in the studied population for all markers listed, namely, the 

markers are unable to distinguish a sample within a population, only within a community 

(identification and species). 

Keywords: Genotyping; Mus musculus; InDel; Populacional Diversity 
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(Figura 49 a 54).........................................................................................................................98 
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1. INTRODUÇÃO 

As linhagens celulares com capacidade de proliferação são largamente empregadas na 

rotina de estudos laboratoriais. Apresentam propriedades representativas das células ou 

tecidos de onde são originadas, passam por repetidos processos de cultivo, criopreservação e 

são repassadas a outros laboratórios. Pelas diversas propriedades essas linhagens celulares 

passaram a ser empregadas como um sistema modelo no estudo de processos celulares sob 

condições saudáveis ou em doenças (Capes-Davis et al., 2010).  

Um importante modelo experimental para estudos genéticos foi empregado no século 

XIX, uma espécie de pequeno roedor do grupo dos murídeos, o camundongo da espécie Mus 

musculus, sendo o animal mais utilizado para experimentos laboratoriais. As espécies de 

camundongos possuem alta similaridade biológica, fisiológica e genética com humanos (99% 

dos genes de camundongos são equivalentes em humanos) e suas linhagens celulares são 

consideradas como os organismos mais comuns empregados em estudos biomédicos onde o 

maior conhecimento genético do camundongo facilita largamente os estudos funcionais. Este 

modelo de estudo possui grande vantagem sobre os demais modelos de mamíferos devido ao 

baixo custo de manutenção, altas taxas de produtividade e curto ciclo de vida (Loan et al., 

2015).  

Os camundongos são largamente empregados no estudo das doenças humanas 

multifatoriais (câncer, doenças cardiovasculares e diabetes) geralmente ocasionadas por 

mutações genéticas, estudos da microbiota associados a doenças e desordens metabólicas 

(Loan et al., 2015) como, por exemplo, a obesidade (utilizando modelos geneticamente 

modificados e modelos livres de microrganismos para análise da influência de bactérias no 

metabolismo hospedeiro) (Le Chatelier et al., 2013), diabetes tipo 2 (Qin et al., 2012), assim 

como doenças inflamatórias (Manichanh et al., 2012), artrite reumatoide (Vaahtovuo et al., 

2008) e alergia (Russel et al., 2012), também são empregados na produção de proteínas 

recombinantes (Barnes et al., 2000), suas células são utilizadas como células suporte para as 

células tronco embrionárias (Eiselleova et al., 2008), como sistema modelo na indústria 

médica e farmacêutica, assim como na pesquisa e desenvolvimento de medicamentos em 

modelos de tecidos normais e câncer, utilizadas na padronização de normalidade em modelos 

in vitro, substituindo um tecido de origem, empregadas no desenvolvimento de novas drogas, 

validação de vacinas e testes de toxicidade, assim como na formulação de diversos produtos 

biotecnológicos (ASN-0002, 2010). Estudos realizados através da utilização de linhagens de 



20 

 

camundongos possibilitam um maior avanço nas condições de tratamento de doenças 

humanas, como, por exemplo, a leucemia promielocítica aguda (LPA) que não possuía um 

tratamento determinado (European Commission Workshop, 2010). 

As pesquisas e o desenvolvimento de produtos que envolvem a utilização de linhagens 

celulares exigem um vasto conhecimento da origem exata da linhagem (Liu et al., 2008), 

porém uma proporção substancial de linhagens celulares humanas e de camundongos são 

erroneamente identificadas (ASN-0002, 2010; Capes-Davis et al., 2010).   

A utilização de linhagens celulares é um requisito fundamental para a investigação 

científica (Liu et al., 2008; Cooper&Holder, 2011) e têm atormentado toda a comunidade 

científica desde 1950, com o estabelecimento da primeira cultura de células 

imortalizadas(ASN-0002, 2010; Nims et al., 2010). A robustez das culturas celulares 

utilizadas na pesquisa está sob questionamento (Nims et al., 2010). A ocorrência de linhagens 

celulares contaminadas ou identificadas erroneamente acarreta em geração de resultados 

falsos e irreprodutíveis (Hughes et al., 2007; Liu et al., 2008; Didion et al., 2014).  

Alguns métodos encontram-se estabelecidos para a identificação de linhagens 

celulares, incluindo análises através de aloenzimas e isoenzimas que podem confirmar e 

determinar a linhagem celular (Stacey et al., 1997; Nims and Herbstritt, 2005), análise de 

cariótipo para determinação de espécie (Rush et al., 2002), tipagem por antígeno leucocitário 

humano (HLA) (O’Toole et al. 1983), análise imunofenotípica e imunicitoquímica 

(Quentmeier et al. 2001),  DNA fingerprinting (Stacey et al., 1992; Dirks and Drexler, 2005) e 

perfil de STR (Dirks et al., 2005; Yoshino et al., 2006; Azari et al., 2007; ASN-0002, 2010; 

Almeida et al., 2014). Apesar de já serem métodos estabelecidos, requerem profissionais 

treinados e experientes para a aplicação dos mesmos, necessitam de equipamentos de alto 

custo e longo prazo de execução. Estes fatores tornam as técnicas impraticáveis em diversos 

ambientes, tanto para controle de qualidade da rotina quanto para a autenticação de linhagens 

celulares (Liu et al., 2003). 

As metodologias de cariotipagem e abordagens imunológicas foram as primeiras a 

serem empregadas para a autenticação celular (Defendi et al., 1960; Brand & Syverton, 1962), 

porém foi nesta fase de inovação científica que observou-se um extenso problema de 

identificação incorreta, o que gerou a criação do ATCC (American Type Culture Collection), 

em 1962 (ASN-0002, 2010). Logo após a criação do ATCC, a problemática de identificação 

incorreta ainda não havia como ser detectada, mas em 1966, Stanley Gartler introduziu o 
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conceito de polimorfismos bioquímicos para distinguir linhagens celulares humanas com base 

na expressão de isoenzimas. Durante a “Second Decennial review Conference on Cell, Tissue 

and organ Culture”, Gartler relatou que 18 linhagens celulares humanas, supostamente de 

origens independentes, eram células HeLa (Gartler, 1967), relatada como a primeira linhagem 

celular de cancro humano estabelecida em cultura (Gey et al., 1952). O cientista Walter 

Nelson-Rees (1974), concordando com a problemática exposta por Gartler, desenvolveu 

métodos de cariotipagem para autenticar linhagens celulares e demonstrou uma grande 

demanda de contaminação cruzada que havia ocorrido entre células HeLa e outros tipos 

celulares (Nelson-Rees et al., 1974). Em 2004, células HeLa foram vistas apenas como o 

estopim para as descobertas de contaminação cruzada e identificação incorreta, mas passou-se 

a evidenciar o fato em outras linhagens celulares (ASN-0002, 2010), este cenário confirmava 

a grande problemática da identificação incorreta e contaminações entre as culturas originais 

enviadas aos bancos de células (Lucey et al., 2009).  

A contaminação interespécies é a forma mais comumente observada, ocorrendo 

principalmente entre linhagens celulares humanas, camundongos e ratos (Steube et al., 

2008;Holder & Cooper, 2011). Eventos como estes têm atraído uma atenção maior da mídia 

que incidiu sobre a credibilidade dos esforços científicos in vitro, o desperdício de recursos e 

de financiamentos empregados nas pesquisas e irreprodutíveis na literatura (Northam, 2007; 

Dunham and Guthmiller, 2009; Nature, 2009; ASN-0002, 2010; Podolak, 2010). 

A perpetuação de pesquisas vinculadas às linhagens celulares identificadas de maneira 

incorreta é um grave fator para a ciência mundial (Fang et al, 2011; Korch et al., 2012), 

inviabilizando a aplicabilidade dos resultados/produtos oriundos das análises. Sem que haja 

uma exigência no processo de identificação de linhagens celulares a serem utilizadas na 

pesquisa, o erro na identificação continuará a ser um problema presente em toda a 

comunidade científica (Barallon et al., 2010). 

Inicialmente, um dos esforços para a reparação da problemática partiu através de 

atividades independentes de interessados na solução da mesma, alertando cientistas e 

solicitando a obrigatoriedade do fornecimento de evidências quanto às linhagens celulares 

utilizadas, metodologias empregadas que comprovassem que não houvesse contaminação e 

que as linhagens celulares eram identificadas corretamente (ASN-0002, 2010). Estes esforços 

foram ignorados por anos, apesar do desenvolvimento da técnica de DNA fingerprinting que 

possibilitou implementar um método mais reprodutível e capaz de averiguar a identidade de 
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linhagens celulares no inicio de 1990 (Gilbert et al., 1990). Esse esforço ganhou corpo por 

Nardone (2007),que publicou um documento sobre a erradicação de linhagens celulares 

contaminadas ou erroneamente identificadas, sendo uma chamada para a ação da comunidade 

científica. Este documento salientava a necessidade das agências de financiamento exigirem a 

autenticação de linhagens celulares como condição para o recebimento de fundos, e as 

revistas científicas teriam uma exigência semelhante quanto aos trabalhos submetidos à 

publicação. 

Após a conscientização da comunidade científica, a autenticação de linhagens 

celulares tem sido um fator prioritário na publicação de material científico em algumas 

revistas (Nature, 2009; ASN-0002, 2010; Reid, 2011) e a adesão vem crescendo ano a ano, 

assim como, em alguns casos, sendo fator obrigatório para recebimento de financiamento por 

agências de fomento às pesquisas científicas (Perkel, 2011; Didion et al., 2014), sendo notória 

uma mobilização para a maior exigência na autenticação das linhagens celulares humanas e de 

camundongos (Podolak, 2010), mas os erros de identificação de linhagens de células de 

camundongos tem recebido pouca publicidade, apesar de sua importância na pesquisa, se 

comparado à recebida pelas linhagens humanas (Didion et al., 2014). 

Estudos demonstram que o problema observado em relação à contaminação de 

linhagens celulares surge devido à má prática de laboratório como, por exemplo, o 

espalhamento celular através da formação de aerossóis e utilização incorreta de produtos e 

equipamentos laboratoriais (van Pelt et al. 2003). A identificação incorreta é ocasionada, na 

grande maioria dos casos, por utilização de células oriundas de fontes sem a realização de 

identificação, rotulagem incorreta durante manipulação da cultura celular ou utilização de 

registros com informações incorretas (Capes-Davis et al. 2010). A probabilidade de o fato 

ocorrer aumenta devido à utilização de reagentes comuns, uso repetido de equipamentos 

durante operações e a manipulação de células repetidas vezes sem isolamento adequado 

(Nims et al., 1998; ASN-0002, 2010). Um dos grandes problemas subjacentes é a aquisição 

de células oriundas de outros laboratórios e não de bancos de células, onde linhagens celulares 

costumam passar por processo de autenticação e análises de contaminantes (Buehring et al. 

2004). 

O desenvolvimento da biologia molecular têm revolucionado a classificação e 

identificação de espécies. Métodos iniciais baseados na análise protéica tiveram significativa 

importância, mas apresentaram limitações como a fácil degradação/desnaturação da proteína 
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em condições desfavoráveis, alto risco de reatividade cruzada e problemas relacionados à 

especificidade do tecido (Amorim et al., 2010). Com o advento de sistemas baseados em 

DNA, estas limitações foram superadas, os dados codificados em sequências de ácidos 

nucleicos puderam ser examinados para fins de reconhecimento molecular (Sites & Marshall, 

2003; Wells & Stevens, 2008). 

A metodologia de Short Tandem Repeats (STR) é o método de autenticação padrão 

atual empregado na comunidade científica para linhagens de camundongos (Zuo et al., 2012; 

Almeida et al., 2014), mas a metodologia de STR pode não possuir uma resolução suficiente 

para a discriminação entre linhagens celulares derivadas a partir de estirpes consanguíneas 

estreitamente relacionadas (Yoshino et al., 2010). Polimorfismo de nucleotídeo único (single 

nucleotide polymorphism - SNP) tem sido sugerido como uma alternativa mais precisa e 

versátil que perfis de STR (Petkov et al., 2004; Demichelis et al., 2008; Yang et al., 2009; 

Pakistis et al., 2010), no entanto, não foi descrito um método de alto rendimento para a 

autenticação baseado em SNP para as linhagens celulares de camundongos (Didion et al., 

2014). 

A utilização de variações de tamanho em regiões hipervariáveis ou abordagens 

relacionadas, já provou ser uma aplicação eficiente na identificação interespecífica e 

intraespecífica (Buntjer & Lenstra, 1998; Ferri et al., 2009; Nakamura et al., 2009; Pun et al., 

2009). A identificação de espécies por metodologias de inserções e deleções baseiam-se em 

regiões hipervariáveis, ou seja, regiões que contêm múltiplos InDel, que potencialmente 

permitem a diferenciação de espécies através da determinação do comprimento da sequência. 

As regiões hipervariáveis são encontradas intercaladas com domínios altamente conservados, 

ou seja, regiões que apresentam baixa ou nenhuma variabilidade na sequência (Gutell et al., 

1994; Smit et al., 2007).    

As inserções e deleções (InDel) presentes em regiões genômicas podem ser utilizadas 

para procedimentos que possibilitam a identificação de espécies em animais (sequências de 

genes rRNA) (Steinke et al., 2005; Vences et al., 2005). Além disso, inserções e deleções são 

menos propensas a mutações recorrentes (inserções ou supressões idênticas ocorrendo em 

linhagens independentes, o que implica em uma baixa probabilidade de que sequências 

similares se originem por convergência – “homoplasia”), ocorrência de heteroplasmia e reduz 

a probabilidade de erros na classificação. Diversas ferramentas encontram-se disponíveis para 

a detecção de InDel em dados de sequenciamentos (Neuman et al., 2012), facilitando a 
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aquisição deinformações genéticas necessárias para o desenvolvimento de novos sistemas de 

identificação baseado em InDel(Amorim, 2012). Estudosdemonstraramque InDel possuem 

menos homoplasia do que alterações de base e representam uma parcela considerável do 

potencial de conteúdo informativo filogenético (Simmons et al., 2001). 

Neste projeto considera-se que um sistema robusto de identificação seja capaz de 

individualizar cada linhagem de forma indubitável, tenha fácil aplicação (exigindo baixo 

treinamento), interpretação fácil através de ferramentas computacionais já existentes no 

mercado e com amplo domínio pela comunidade científica, passível de validação, aplicável 

em qualquer laboratório com uma estrutura mínima para estudos genéticos/populacionais, 

passível de automatização e reprodutíveis, cujos resultados de diferentes laboratórios sejam 

comparáveis. Desta forma, escolhemos a utilização de InDel tratando cada um como um 

marcador genético bi-alélico que possa ser analisado pelas mesmas ferramentas já utilizadas 

para STR e SNP. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Desenvolver e validar um sistema de genotipagem paraculturas celulares de 

camundongos da espécie Mus musculus. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

O presente estudo visa o desenvolver, caracterizar e validar primers utilizados na 

identificação das linhagens celulares da espécie Mus musculus, depositadas no Banco de 

Células do Rio de Janeiro, e a padronização das metodologias empregadas através da: 

 Escolha de InDel presentes em diferentes cromossomos da espécie alvo; 

  Desenho e validação de primers que irão flanquear as regiões com InDel; 

 Testes in silico e in vitro dos primers quanto à especificidade ao locus gênico, 

ao genoma de Mus musculus, capacidade de amplificar espécies diferentes e 

compatibilidade para serem utilizados em uma reação multiplex.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. BUSCA, SELEÇÃO, TESTE IN SILICO E ESCOLHA DOS INDEL 

 A primeira parte do trabalho foi a pesquisa por regiões do genoma de Mus musculus 

que tivessem InDel descritos. Foi utilizado o banco genético NCBI (National Center for 

Biotechnology Information). Os dados foram tabulados em planilha eletrônica com os 

parâmetros: Cromossomo (em que o InDel estava presente), ID NCBI,  Sequência 5', InDel, 

Sequência 3', Gene, quantidade de cada nucleotídeo, Adequação para Tm (temperatura de 

melting) correta (para igualar as sequencias candidatas a primers quanto ao Tm), Seq 5' 

Ajustado, Tm Ajustado, N char (tamanho do primer), AT% e CG%. 

 Para a escolha dos melhores primers e regiões a serem utilizadas considerou-se a 

porcentagem de GC (guaninas e citosinas), tamanho do primer, Tm e tamanho do amplicon. 

Sendo mandatório a escolha de um primer por cromossomo, esse requisito foi considerado 

para evitar problemas de dependência e a utilização de marcadores correlatos, ou seja, 

marcadores com segregação dependente.  

 O teste in silico foi realizado em três etapas, a primeira utilizando o software FastPCR 

v5 (Kalendar et al., 2014) para determinar a qualidade do primer e suas características 

termodinâmicas, Tm em 50 nmol de sal e complexidadeda composição nucleotídica. A 

segunda etapa foi avaliar se os primers escolhidos eram específicos, em relação à espécie e 

quanto ao locus gênico. Para verificar a especificidade dos primers para a espécie foi feito 

uma busca utilizando o web software Blast, ajustado para sequencias curtas e para avaliar a 

especificidade quanto ao locus gênico foi utilizado o e-PCR, um web software para buscas em 

genomas específicos. Ambas as ferramentas são fornecidas pelo banco genético NCBI, foram 

rejeitados os primers inespecificos. A terceira etapa foi avaliar a relação entre os primers 

numa reação multiplex, para a verificação das possíveis interações entre eles. Com base nestes 

resultados um ou mais pares de primers poderiam sertrocados a fim de compor um conjunto 

que em multiplex não gerasse grampos e dímeros que diminuísse significativamente a 

eficiência da reação. Esta terceira etapa foi realizada no software PriDimerCheking v0.1.0 

(Shen et al., 2010) foi configurado para temperatura de 57 oC, [Mg 2+] 1,5 nMol/L, [dNTP] 

0.3 nMol/L, [cátion monovalente] 50 nMol/L e [cada primer] 300nMol/L. Os parâmetros 

foram ajustados, anotados e o desenho dos primers foram enviados para síntese pela empresa 

IDT® - Integrated DNA Technologies. 
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 Visando a determinação da diversidade populacional dos fragmentos genéticos, 

obtidos através da utilização dos conjuntos de primers, foi realizada uma pesquisa através do 

banco de dados do NCBI, ferramenta dbSNP, onde teve-se como input os códigos das 

variantes InDel de cada cromossomo abrangente à pesquisa.  

3.2. OBTENÇÃO DAS LINHAGENS CELUARES E EXTRAÇÃO DE DNA 

O presente estudo abrange a utilização de 75 amostras referentes às linhagens celulares 

de Mus musculus, cedidas pelo Banco de Células do Rio de Janeiro (BCRJ) – INMETRO.  A 

tabela 1 resume as informações referentes às linhagens celulares utilizadas.  

Tabela 1: Linhagens celulares de Mus musculus, cedidas pelo Banco de Células do Rio de Janeiro (BCRJ) – 

INMETRO. Mm = Mus musculus, m = mouse, Rn = Rattus norvegicus e Cm = Cricetulus migratorius. 

Amostras Celulares Espécies ATCC® 

11B11 [BSF-1] 
Rn (B cell); Mm (myeloma), rat (B cell); m 

(myeloma) 
HB-188 

145-2C11 
Cm (B cell); Mm (myeloma), hamster, Armenian (B 

cell); m (myeloma) 
CRL-1975 

15-5-5S 
Mm (B cell); Mm (myeloma), m (B cell); m 

(myeloma) 
HB-24 

IE8 Mm 
 

1F5 
Mm (B cell); Mm (myeloma), m (B cell); m 

(myeloma) 
HB-9645 

25.9.17S Mm 
 

2A5 
Mm (B cell); Mm (myeloma), m (B cell); m 

(myeloma) 
CRL-2444 

3G5 
Mm (B cell); Mm (myeloma), m (B cell); m 

(myeloma) 
CRL-1814 

3H5-1 
Mm (B cell); Mm (myeloma), m (B cell); m 

(myeloma) 
HB-46 

3T3 IL-7 Mm 
 

3T3-L1 Mm CL-173 

3T3-Swiss albino Mm CCL-92 

3T6-Swiss albino Mm CCL-96 

4T1 Mm CRL-2539 

53-6.72 
Rn (B cell); Mm (myeloma), rat (B cell); m 

(myeloma) 
TIB-105 

6.21E+07 Mm 
 

7D4 
Rn (B cell); Mm (myeloma), rat (B cell); m 

(myeloma) 
CRL 1698 

A20 [A-20] Mm TIB208 

AFT024 Mm SCRC-1007 

AMJ2-C11 Mm CRL-2456 

AML12 Mm CRL-2254 
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Amostras Celulares Espécies ATCC® 

B104-1-1 Mm CRL-1887 

B16-F0 Mm CRL-6322 

B16-F1 Mm CRL-6323 

B16-F10 Mm CRL-6475 

B16F10-NEX2 Mm 
 

BALB/3T3 clone 

A31 
Mm CCL-163 

BMS2 Mm 
 

C1498 Mm TIB-49 

C2C12 Mm CRL-1772 

CLU-189 Mm 
 

D1-4G2-4-15 
Mm (B cell); Mm (myeloma), m (B cell); m 

(myeloma) 
HB-112 

DA-1 Mm 
 

EOMA Mm CRL-2586 

F C3H Mm 
 

FDC-P1 Mm CRL-12103 

GLIOMA 261 Mm 
 

GR Mm 
 

GRX Mm 
 

GT1-7 Mm 
 

Hepa-1c1c7 Mm CRL-2026 

HFN 36.3 
Mm (B cell); Mm (myeloma), m (B cell); m 

(myeloma) 
CRL-1605 

HNK-1 [HNK1, 

Leu7] 

Mm (B cell); Mm (myeloma), m (B cell); m 

(myeloma) 
TIB-200 

IT45-R1 Mm 
 

J774 1.6 Mm 
 

J774 G.8 Mm 
 

J774A.1 Mm TIB-67 

JAWSII Mm CRL-11904 

L1210 Mm CCL-219 

L5178Y TK+/- clone 

(3.7.2C) 
Mm CRL-9518 

LA-9; LA9 Mm 
 

LL/2 (LLC1) Mm CRL-1642 

M3 Mm 
 

MAR 18.5 Mm TIB-216 

MC3T3-E1 

Subclone 14 
Mm CRL-2594 

MCCOY [MCCOY 

B] 
Mm CRL 1696 

MIN-6 Mm 
 

M-NFS-60 Mm CRL-1838 
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Amostras Celulares Espécies ATCC® 

NCTC clone 929 Mm CCL-1 

Neuro-2ª Mm CCL-131 

NIH/3T3 Mm CRL-1658 

OFCOL II Mm 
 

OP42 Mm 
 

OP9 Mm CRL-2749 

P388 Mm 
 

P388D1 (IL-1) Mm TIB-63 

P815 Mm TIB-64 

QCPN Mm 
 

RA3-3A1/6.1 
Rn (B cell); Mm (myeloma), rat (B cell); m 

(myeloma) 
TIB-146 

RAW 264.7 Mm TIB-71 

Renca Mm CRL-2947 

S17 Mm 
 

S180 Mm 
 

S4B6-1 
Rn (B cell); Mm (myeloma), rat (B cell); m 

(myeloma) 
HB-10968 

Sarcoma 180 Mm TIB-66 

Sp2/0-Ag14 
Mm (B cell); Mm (myeloma), m (B cell); m 

(myeloma) 
CRL-1581 

WEHI 164 Mm CRL-1751 

WEHI-3 Mm TIB-68 

XR63-IL2 Mm 
 

XR63-IL3 Mm 
 

XR63-IL4 Mm 
 

XR63-IL5 Mm 
 

Y-1 Mm CCL-79 

YAC-1 Mm TIB-160 

 

A obtenção do DNA total ocorreu através do método de extração Salting Outadaptado 

(Miller, 1988) utilizando tampão TNES – 50mM Tris HCL, 0,4 NaCl, 100mM EDTA e 0,5% 

SDS; Proteinase K – [20mg/ml], QIAGEN®;  (sumarizada na Figura1). Após a extração cada 

amostra foi avaliada por espectrofotometria (Nanodrop 2000C® – Thermo Scientific) quanto 

ao rendimento de DNA pela OD 260 nm e a pureza pela relação OD 260/230 (superior a 2) e 

OD 260/280 (entre 1.8 e 2). A integridade do DNA foi analisada por eletroforese em Gel de 

Agarose 0,8%. Uma aliquota foi tomada e diluida para 1ng/uL de concentração final e 

estocadas a +/- 40C, a amostra concentrada foi congelada a -20oC. 
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 A extração foi realizada tomando uma alíquota de 100µl de uma suspensão de células 

em soro fetal bovino, adicionou-se a esta 500µl do tampão TNES e 10µl de Proteinase K 

(QIAGEN®), agitado em vortex e incubado por 1h 30min a 56°C e agitação de 900rpm 

(Thermo-Shaker – Agimaxx). Seguiu-se a centrifugação a 10.000rpm por 10min, 4°C 

(Microfuge® 22R Centrifuge – Beckman Coulter™),o sobrenadante foi transferido para novo 

microtubo, foi adicionado 800µl de etanol Absoluto (EMSURE®), gelado seguido de uma 

nova centrifugação a 10.000rpm por 10min a 4°C. O sobrenadante foi descartado e o DNA 

precipitado foi lavado com 800µl de etanol absoluto gelado, seguido de uma nova 

centrifugação a 10.000rpm por 10min a 4°C. Uma ultima lavagem com 800µl de etanol 70% 

gelado foi realizada, a amostra foi centrifugada a 10.000rpm por 12min a 4°C e o pellet foi 

secado à temperatura ambiente. O DNA foi ressuspendido em 50µl de Low TE (10mM Trisph 

8 e 0.1mM EDTA). 

 

 

Figura1: Etapas pertencentes à metodoogia de extração de DNA celular – Salting Out 

 

3.3. REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR) 

3.3.1. TESTE DE AMPLIFICAÇÃO E AJUSTE DE Tm DOS PRIMERS 

Os 20 pares deprimers foram diluídosa uma concentração de [5µM] e testados por 

PCR singleplex, submetidos a gradiente de temperatura de anelamento (57°C a 67°C), 

utilizando a célula B16F0 para todos os marcadores, conforme seguintes condições: 12,5µl 

AmpliTaq Gold® 360 DNA Polymerase 1X, 1,4µl primers [5µM] e 1µl DNA [1ng/µl]. 

Termociclagem realizada no equipamento Bio Rad (C1000 Touch® Thermal Cycler) 

conforme seguintes parâmetros: 95°C por 7 minutos, 40 ciclos das etapas de 94°C por 30 
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segundos, gradiente de temperatura de 57°C a 67°C por 1minuto e 72°C por 45 segundos, 

extensão final de 72°C por 10 minutos. Todas as etapas sob condição de rampagem de 

2,5°C/segundo. 

Análise da reação de PCR foi realizada através de eletroforese em gel de agarose 3% 

para melhor separação das bandas (Agarose LE 500 - UNISCIENCE),corado comsolução de 

GelRed a 3X (GelRed Nucleic Acid Gel Stain, 10.000X in Water – Biotium).  

3.3.2. PADRONIZAÇÃO DA REAÇÃO DE PCR MULTIPLEX 

Para o teste de PCR Multiplex, utilizando a célula B16F0, foram utilizados dois mixes, 

cada um com 10 pares de primers a uma concentração de 0,28µM cada. A separação entre os 

primers presentes em cadamix baseou-se na variação de tamanho dos fragmentos gerados 

pelos mesmos onde, Mix 1 abrangia os marcadores dos cromossomos 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 

18 e 19, e o Mix 2 abrangia os marcadores dos cromossomos 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 

X (dados presentes na tabela 2). As condições de PCR foram as seguintes: 6,25µl AmpliTaq 

Gold® 360 DNA Polymerase 1X, 0,7µl primers [0,28µM] e 1µl DNA [1ng/µl] (valores 

correspondem ao volume final de 12,5µl). Para padronização, o PCR foi realizado com os 

respectivos volumes finais, 12,5µl, 25µl e 50µl.Temperatura de 61°C para anelamento e 

ciclagem de 40X empregados para os volumes finais descritos, realizado no equipamento 

Veriti (96 Well Thermal Cycler - Applied Biosystems). 

 

Tabela 2: Diferenciação de composição dos mixes de multiplex, evidenciando cromossomos presentes em cada 

mix e seus respectivos tamanhos conforme inserção ou deleção de nucleotídeos. 

Multiplex Cromossomo Inserção (pb) Deleção (pb) 

Mix 1 Chr 6 159 152 

Chr 1 230 221 

Chr 15 258 250 

Chr 19 299 291 

Chr 5 329 318 

Chr 9 352 347 

Chr 18 393 382 

Chr 10 411 406 

Chr 7 420 416 

Chr 8 455 449 

Mix 2 Chr 3 227 221 

Chr 4 247 233 

Chr 17 280 275 

Chr 13 308 299 
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Chr 12 339 327 

Chr 14 365 360 

Chr 2 390 382 

Chr 16 414 407 

Chr X 426 417 

Chr 11 329 318 

 

A padronização de ciclagens para PCR multiplexprocedeu-se utilizando 5 diferentes 

variações de ciclos (21x, 23x, 25x, 27x e 29x), com as respectivas condições: 6,25µl 

AmpliTaq Gold® 360 DNA Polymerase 1X, 0,7µl primers [0,28µM]e 1µl DNA [1ng/µl]. 

Utilização da célula B16F0 e dos dois diferentes mixes de pares de primers (Mix 1: 1, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 15, 18 e 19; Mix 2: 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e X). Volume final da reação 

padronizada em 12,5µl para as diferentes variações de ciclagens. Todas as reações ocorreram 

sob condição de temperatura de anelamento de 61°C, equipamento Veriti (96 Well Thermal 

Cycler - Applied Biosystems). 

Para otimização da reação de PCR multiplex, visando a diminuição de bandas 

inespecíficas,foi empregado DMSO (100% DMSO - Thermo Scientific) em concentrações 

decrescentes (5%, 4%, 3%, 2% e 1%), assim como BSA (Purified BSA 100x – BioLabs) 

(1,4mg/ml, 1,2mg/ml, 1mg/ml e 0,8mg/ml), e ambos submetidos adiferentes ciclagens (26x, 

27x e 28x), com as respectivas condições: 6,25µl AmpliTaq Gold® 360 DNA Polymerase 

1X, 0,7µl primers [0,28µM] e 1µl DNA [1ng/µl]. Utilização da célula B16F0 e dos dois 

diferentes mixes de pares de primers (Mix 1: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 18 e 19; Mix 2: 2, 3, 4, 

11, 12, 13, 14, 16, 17 e X). Volume final da reação padronizada em 12,5µl para todas as 

variações de DMSO e BSA. Temperatura de anelamento mantida em 61°C para todas as 

variações das condições de PCR, realizados no equipamento Veriti (96 Well Thermal Cycler - 

Applied Biosystems). 

Foi realizado um teste com ciclagens isotérmicas sob condições de diferentes 

temperaturas de anelamento (61°C, 66°C e 72°C), utilizando célula B16F0 e os dois 

diferentes mixes de Multiplex PCR (Mix 1: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 18 e 19; Mix 2: 2, 3, 4, 11, 

12, 13, 14, 16, 17 e X). Realizou-se também uma variação no mix 1, retirando o Chr 1 do 

conjunto de marcadores pois, através de testes In silico, acreditava-se que poderia ser um 

marcador que estivesse gerando a inespecificidade e desequilíbrio aos demais marcadores 

presentes no mix 1. A PCRfoi realizada seguindo as respectivas condições: 6,25µl AmpliTaq 

Gold® 360 DNA Polymerase 1X, 0,7µl primers [0,28µM], 1,4mg/ml BSA e 1µl DNA 
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[1ng/µl], volume final da reação de 12,5µl. Para a etapa de anelamento na termociclagem, 

utilização de 2 minutos e 30 segundos, compreendendo 28x de ciclagem, tendo sido 

empregado para as três variações de temperatura de anelamento. Reação realizada no 

equipamento Veriti (96 Well Thermal Cycler - Applied Biosystems). 

Os produtos das reações de PCR anteriores foram analisados em gel de agarose 3% 

(AGR - LE – 500 - UNISCIENCE), através da utilização da cuba de eletroforese Bio Rad 

(Mini-Sub® Cell GT) e fonte PowerPac™ HC (250V / 3.0A / 300W – Bio Rad). O gel foi 

corado por utilização de solução de GelRed 3X (GelRed Nucleic Acid Gel Stain, 10.000X in 

Water – Biotium). Figura do gel de agarose após eletroforese foi captada através do Gel 

Doc™ XR+ - Imaging System. 

PCR Multiplex com diferenciação naconcentraçãode pares de primers conforme 

ocorrência de fragmentos que amplificaram (estes sofreram diminuição em 1/3 de seus 

volumes, são estes : mix 1 – Chr1, 5, 6, 9, 15, 18 e 19; Mix 2 – Chr 3, 4, 12, 13 e 17) e os 

fragmentos que não estão sendo amplificados em reações de PCR multiplex (sofreram 

aumento em 1/3 de seus volumes, são estes: Mix 1 – Chr 7, 8 e 10; Mix 2 – Chr 2, 11, 14, 16 

e X), sendo uma reação com BSA(1,4mg/ml)e outra sem utilização do mesmo. Utilização 

dacélula B16F0 edos dois diferentes mixes de Multiplex PCR com modificações de volume 

dos marcadores conforme citado anteriormente (Mix 1: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 18 e 19; Mix 2: 

2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e X). As reações foram realizadas conforme seguintes 

condições: 6,25µl AmpliTaq Gold® 360 DNA Polymerase 1X, 0,7µl primers [0,28µM], 

1,4mg/ml BSA(Purified BSA 100x – BioLabs)e DNA [1ng/µl], volume final da reação de 

12,5µl. Temperatura de anelamento de 61°C e ciclagem de 28x.Reação realizada no 

equipamento Veriti (96 Well Thermal Cycler - Applied Biosystems). 

Reação de PCR Multiplex com aumento da concentração de BSA,utilizando a célula 

B16F0, realizado em dois mixes com valores distintos onde, um mix com 5mg/mle outro com 

7mg/ml de BSA (Purified BSA 100x – BioLabs), ambos utilizando os dois diferentes mixes 

de primers com variação de concentração de determinados marcadores, conforme descrito na 

reação anterior (Mix 1: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 18 e 19; Mix 2: 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 

X), conforme seguintes condições: 12,5µl AmpliTaq Gold® 360 DNA Polymerase 1X, 1,4µl 

primers [0,28µM] e 2µl DNA [1ng/µl], volume final da reação de 25µl. Termociclagem 

realizada com temperatura de anelamento de 61°C e ciclagem de 28X, equipamento Veriti (96 

Well Thermal Cycler - Applied Biosystems). 
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Reação de PCR Singleplex foi realizada com utilização dos 20 pares de primers, 

empregando as seguintes células: B16f0, WEHI-3, IT45-R1, J774-1.6 e R63-IL4. Reação 

seguiu-se conforme seguintes condições: 6,25µl AmpliTaq Gold® 360 DNA Polymerase 1X, 

0,7µl primers [5µM] e 1µl DNA [1ng/µl], volume final de 12,5µl. Temperatura de 

anelamento de 61°C e ciclagem de 28x, realizado no equipamento Veriti (96 Well Thermal 

Cycler - Applied Biosystems). 

Realizou-se uma nova formulação dos mixes contendo os pares de primers, onde: Mix 

1 (Chr1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 15) e Mix 2 (Chr 3, 4, 12, 14, 16, 18, 19 e X). Ospares de primers 

referentes aos cromossomos 18 e 19 foram modificados do mix 1 para o mix 2 para 

compensar tamanho dos fragmentos gerados por cada marcador presente nos mixes e igualar 

número de marcadores por mix. Através da utilização das células B16F0, WEHI-3, J774-1.6, 

XR63-IL4 e 3T3-L1, procedeu-se com a realização de PCR Multiplex utilizando os dois 

conjuntos de mixes de primes, seguindo condições: 12,5µl de AmpliTaq Gold® 360 DNA 

Polymerase 1X, 1,4µl de primers [0,28µM], 7µl de BSA (Purified BSA 100x – BioLabs) 

[10mg/ml] e 2µl de DNA [1ng/µl], compreendendo um volume final de 25µl. Termociclagem 

realizada no equipamento Veriti (96 Well Thermal Cycler - Applied Biosystems), conforme 

especificações: 95°C por 7 minutos, 28 ciclos das etapas de 94°C por 30 segundos, 61°C por 

1 minuto e 72°C por 45 segundos, extensão final de 72°C por 10 minutos. 

Os produtos das reações de PCR anteriores foram analisados em gel de 

poliacrilamida10% (Bis-acrilamida 30%, TBE 5x, APS 10% e TEMED), através da utilização 

da cuba de eletroforese Bio Rad (Mini-PROTEAN® Tetra System) e fonte PowerPac™ HC 

(250V / 3.0A / 300W – Bio Rad). Gel foi corado por utilização de solução de GelRed a 3X 

(GelRed Nucleic Acid Gel Stain, 10.000X in Water – Biotium). Figura do gel de 

poliacrilamida após eletroforese foi captada através do Gel Doc™ XR+ - Imaging System. 

3.4. SEQUENCIAMENTO (ELETROFORESE CAPILAR) 

3.4.1. PADRONIZAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE PRIMERS E DNA 

Através da utilização das células B16F0, IT45-R1, WEHI-3, J774-1.6 e XR63-IL4, 

realizou-se uma reação de PCR singleplex dos cromossomos 5 e 6 para sequenciamento dos 

mesmos, conforme: 6,25µl de AmpliTaq Gold® 360 DNA Polymerase 1X, 0,7µl de primer 

[5µM], 1µl de DNA [1ng/µl], compreendendo volume final da reação de 12,5µl. 

Termociclagem realizada no equipamento Veriti (96 Well Thermal Cycler - Applied 

Biosystems), conforme especificações: 95°C por 7 minutos, 28 ciclos das etapas de 94°C por 
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30 segundos, 61°C por 1 minuto e 72°C por 45 segundos, extensão final de 72°C por 10 

minutos. Purificação dos produtos de PCR foram gerados através da utilização do Kit 

QIAquick PCR Purification, conforme protocolo do fabricante. Produtos purificados foram 

dosados por espectrofotometria (Nanodrop 2000c® – Thermo Scientific). Reação de 

sequenciamento dos pares de primers citados anteriormente, realizados separadamente, 

empregando diferentes concentrações de primers, conforme seguintes condições, utilizando 

BigDye® Terminator v.3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems™): 1° reação (1µl do 

BigDye® Terminator 5X Sequencing Buffer, 1µl deprimer [2µM],2µl de BigDye® 

Terminator v.3.1 Cycle e 1,5µl do produto de PCR) e 2° reação (1µl do BigDye® Terminator 

5X Sequencing Buffer, 1µl de primer [5µM], 2µl de BigDye® Terminator v.3.1 Cycle e 1,5µl 

do produto de PCR).Termociclagem realizada no equipamento Veriti (96 Well Thermal 

Cycler - Applied Biosystems), conforme especificações: 96°C por 1 minutos, 35 ciclos das 

etapas de 96°C por 10 segundos, 50°C por 5 segundos e 60°C por 4 minutos. Produtos da 

reação de BigDye foram purificados conforme protocolo Etanol/EDTA, compreendendo: Low 

TE (10mM Tris ph 8 e 0.1mM EDTA), etanol absoluto (EMSURE®), etanol 70% e adição de 

20µl de Formamida HiDi(Applied Biosystems) aos produtos purificados para desnaturação. 

Produtos purificados foram desnaturados a 95°C por3 minutos e 4°C por 5minutos no 

equipamento Veriti (96 Well Thermal Cycler - Applied Biosystems).Eletroforese capilar 

realizada no analisador genético 3130xl(Applied Biosystems), conforme parâmetros descritos 

na tabela 3. 

Com utilização das células B16F0, IT45-R1, WEHI-3, J774-1.6 e XR63-IL4, realizou-

se uma reação de sequenciamento dos pares de primers 5 e 6, conforme seguintes condições: 

1µl do BigDye® Terminator 5X Sequencing Buffer, 2µl de Primer [5µM], 2µl de BigDye® 

Terminator v.3.1 Cycle e 3µl do produto de PCR. Termociclagem, purificação dos produtos 

de Big Dye, desnaturação e eletroforese capilar foram realizados seguindo as mesmas 

condições do sequenciamento anterior. 

3.4.2. ADEQUAÇÃO DA TERMOCICLAGEM  

Através da utilização de novos parâmetros de termociclagem, realizou-se um PCR 

singleplex com pares de primers do cromossomo 9, conforme seguintes parâmetros: 12,5µl de 

AmpliTaq Gold® 360 DNA Polymerase 1X, 1,4µl de primers [0,28µM] e 2µl de DNA 

[1ng/µl], compreendendo volume final de 25µl. Utilização das seguintes células: B16F0, 

WEHI-3, J774-1.6, XR63-IL4 e 3T3-L1. Termociclagem realizada no equipamento Veriti (96 
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Well Thermal Cycler - Applied Biosystems), conforme especificações: 95°C por 7 minutos, 

31 ciclos das etapas de 94°C por 30 segundos, 61°C por 1 minuto e 72°C por 45 segundos, 

extensão final de 72°C por 10 minutos. Purificação dos produtos de PCR foram gerados 

através da utilização do Kit QIAquick PCR Purification, conforme protocolo do fabricante. 

Produtos purificados foram dosados por espectrofotometria (Nanodrop 2000c® – Thermo 

Scientific). Reação de sequenciamento com variação na quantidade de produto de PCR 

purificado, realizados em reações distintas, onde: primeira reação (1µl de BigDye® 

Terminator 5X Sequencing Buffer, 1µl de primer [5µM], 2µl BigDye® Terminator v.3.1 

Cycle e 1,5µl de produto de PCR purificado) e segunda reação (1µl de BigDye® Terminator 

5X Sequencing Buffer, 2µl de primer [5µM], 2µl BigDye® Terminator v.3.1 Cycle e 3µl de 

produto de PCR purificado). Termociclagem realizada no equipamento Veriti (96 Well 

Thermal Cycler - Applied Biosystems), conforme especificações: 96°C por 1 minutos, 35 

ciclos das etapas de 96°C por 10 segundos, 50°C por 5 segundos e 60°C por 4 minutos. 

Produtos da reação de BigDye foram purificados conforme protocolo Etanol/EDTA, 

compreendendo: Low TE (10mM Tris ph 8 e 0.1mM EDTA), etanol absoluto (EMSURE®), 

etanol 70% e adição de 20µl de Formamida HiDi (Applied Biosystems) aos produtos 

purificados para desnaturação. Produtos purificados foram desnaturados à 95°C por3 minutos 

e 4°C por 5minutos no equipamento Veriti (96 Well Thermal Cycler - Applied Biosystems). 

Eletroforese capilar realizada no analisador genético 3130xl (Applied Biosystems), conforme 

parâmetros descritos na tabela 5. 

3.4.3. ELETROFORESE CAPILAR PARA ANÁLISE DE INDEL 

Reação de PCR singleplex dos cromossomos 2, 3, 5, 9, 10 e 15 para sequenciamento 

dos mesmos, conforme:12,5µl AmpliTaq Gold® 360 DNA Polymerase 1X, 1,4µl primer 

[5µM], 2,5µl DNA [1ng/µl], compreendendo volume final da reação de 25µl.Purificação dos 

produtos de PCR foram gerados através da utilização do Kit QIAquick® PCR Purification, 

conforme protocolo do fabricante. Produtos purificados foram dosados por espectrofotometria 

(Nanodrop 2000c® – Thermo Scientific). Reação de sequenciamento dos pares de primers 

citados anteriormente, conforme seguintes condições: 1µl do BigDye® Terminator 5X 

Sequencing Buffer, 2µl de Primer [5µM], 2µl de BigDye® Terminator v.3.1 Cycle e 3µl do 

produto de PCR. Termociclagem realizada no equipamento Veriti (96 Well Thermal Cycler - 

Applied Biosystems), conforme especificações: 96°C por 1 minutos, 35 ciclos das etapas de 

96°C por 10 segundos, 50°C por 5 segundos e 60°C por 4 minutos. Produtos da reação de 

BigDye foram purificados conforme protocolo Etanol/EDTA, compreendendo: Low TE 
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(1omM Tris ph 8 e 0.1mM EDTA), etanol absoluto (EMSURE®), etanol 70% e adição de 

20µl de Formamida HiDi (Applied Biosystems) aos produtos purificados para desnaturação. 

Produtos purificados foram desnaturados a 95°C por3 minutos e 4°C por 5minutos no 

equipamento Veriti (96 Well Thermal Cycler - Applied Biosystems). Eletroforese capilar 

realizada no analisador genético 3130xl (Applied Biosystems), conforme parâmetros descritos 

na tabela 3. 

Reação de PCR singleplex dos cromossomos 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12,13 e 14para 

sequenciamento dos mesmos, conforme: 12,5µl AmpliTaq Gold® 360 DNA Polymerase 1X, 

1,4µl primer [5µM], 2,5µl DNA [1ng/µl], compreendendo volume final da reação de 25µl. 

Purificação dos produtos de PCR foram gerados através da utilização do Kit QIAEX® IIGel 

Extraction, conforme protocolo do fabricante. Produtos purificados foram dosados por 

espectrofotometria (Nanodrop 2000c® – Thermo Scientific).  Reação de sequenciamento dos 

pares de primers citados anteriormente, conforme seguintes condições: 1µl BigDye® 

Terminator 5X Sequencing Buffer, 2µl de Primer [5µM], 2µl de BigDye® Terminator v.3.1 

Cycle e 3µl do produto de PCR. Termociclagem realizada no equipamento Veriti (96 Well 

Thermal Cycler - Applied Biosystems), conforme especificações: 96°C por 1 minutos, 35 

ciclos das etapas de 96°C por 10 segundos, 50°C por 5 segundos e 60°C por 4 minutos. 

Purificação dos produtos de Big Dye, desnaturação e eletroforese capilar foram realizados 

seguindo as mesmas condições do sequenciamento anterior. 

Reação de PCR singleplex dos cromossomos 16, 17 18, 19 e X para sequenciamento 

dos mesmos, conforme: 12,5µl GoTaq® Hot Start Master Mix 2x, 1,4µl primer [5µM], 2,5µl 

DNA [1ng/µl], compreendendo volume final da reação de 25µl. Purificação dos produtos de 

PCR foram gerados através da utilização do Kit QIAEX® II Gel Extraction, conforme 

protocolo do fabricante. Produtos purificados foram dosados por espectrofotometria 

(Nanodrop 2000c® – Thermo Scientific). Reação de sequenciamento dos pares de primers 

citados anteriormente, conforme seguintes condições: 1µl BigDye® Terminator 5X 

Sequencing Buffer, 2µl de Primer [5µM], 2µl de BigDye® Terminator v.3.1 Cycle e 3µl do 

produto de PCR. Termociclagem realizada no equipamento Veriti (96 Well Thermal Cycler - 

Applied Biosystems), conforme especificações: 96°C por 1 minutos, 35 ciclos das etapas de 

96°C por 10 segundos, 50°C por 5 segundos e 60°C por 4 minutos. Produtos da reação de 

BigDye foram purificados conforme protocolo Etanol/EDTA, compreendendo: Low TE 

(10mM Tris ph 8 e 0.1mM EDTA), etanol absoluto (EMSURE®), etanol 70% e adição de 

20µl de Formamida HiDi (Applied Biosystems) aos produtos purificados para desnaturação. 
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Produtos purificados foram desnaturados a 95°C por3 minutos e 4°C por 5minutos no 

equipamento Veriti (96 Well Thermal Cycler - Applied Biosystems). Eletroforese capilar 

realizada no analisador genético 3130xl (Applied Biosystems), conforme parâmetros descritos 

na tabela 3. 

Todas as células empregadas na eletroforese capilar para análise de InDel estão 

descritas na tabela 5, evidenciando as respectivas espécies e linhagens de cada célula. 

 

Tabela 3: Parâmetros padronizados de eletroforese capilar para utilização na metodologia de eletroforese capilar 

Denominação Valor Variação 

Temperatura do forno 60 18...65 Deg. C 

Preenchimento polímero 7.300 7300...38000 etapas 

Estabilidade da corrente 5.0 0...2000 uAmps 

Voltagem da pré-corrida 15.0 0...15 kVolts 

Tempo da pré-corrida 180 1...1000 segundos 

Voltagem da injeção 1.6 1...15 kVolts 

Tempo de injeção 21 1...600 segundos 

Numero de etapas de voltagem 30 1...100 nk 

Intervalo de etapa da voltagem 15 1...60 segundos 

Tempo de atraso dos dados 250 1...3600 segundos 

Voltagem de corrida 13.4 0...15 kVolts 

Tempo de corrida 2.800 300...14000 segundos 

 

Os sequenciamentos realizados foram analisados através dos softwares Data 

Collection, Sequencing Analysis v5.4(Life Technologies™) e Geneious, tendo como molde as 

sequências referenciadas na tabela18 para formação de consenso com os resultados obtidos 

através da eletroforese capilar de todos os cromossomos (sequências forward e reverse). 

3.5. ANÁLISE DE FREQUÊNCIA DOS PARES DE PRIMERS 

Para análise em gel de poliacrilamida, empregando a desnaturação das amostras 

analisadas, realizou-se um PCR singleplex dos cromossomos 4 e 5, conforme: 12,5µl de 

AmpliTaq Gold® 360 DNA Polymerase 1X, 1,4µl de primers [5µM] e 2,5µl de DNA 

[1ng/µl], compreendendo volume final de 25µl. Termociclagem realizada no equipamento 

Veriti (96 Well Thermal Cycler - Applied Biosystems), conforme especificações: 95°C por 7 

minutos, 28 ciclos das etapas de 94°C por 30 segundos, 61°C por 1 minuto e 72°C por 45 

segundos, extensão final de 72°C por 10 minutos. Amostras foram desnaturadas utilizando 

8µl de produto de PCR e adição de 6µl de Formamida HiDi (Applied Biosystems) às mesmas, 

seguiu-se com protocolo de desnaturação no termociclador Veriti (96 Well Thermal Cycler - 
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Applied Biosystems) conforme: 95°C por 3 minutos e 4°C por 5 minutos. Junto às amostras, 

para corrida no gel, adicionou-se 4µl de TAE 6X. Os produtos foram analisados em gel de 

poliacrilamida20% (Bis-acrilamida 30%, TBE 5x, APS 10% e TEMED), através da utilização 

da cuba de eletroforese Bio Rad (Mini-PROTEAN® Tetra System) e fonte PowerPac™ HC 

(250V / 3.0A / 300W – Bio Rad). Gel foi corado por utilização de solução de GelRed 3X 

(GelRed Nucleic Acid Gel Stain, 10.000X in Water – Biotium). Figura do gel de 

poliacrilamida após eletroforese foi captada através do Gel Doc™ XR+ - Imaging System. 
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4. RESULTADOS 

4.1. BUSCA, SELEÇÃO, TESTE IN SILICO E ESCOLHA DOS INDEL 

 Durante a primeira etapa, foi realizada aseleção e busca das regiões com InDel no 

NCBI eforam encontradas milhares de regiões potenciais, destas foram selecionadas aquelas 

referentes a sequencias referencia (RefSeq) com InDel bialélicos (preferencialmente) e com 

pelo menos quatro nucleotidos de inseção ou deleção. Para cada cromossomo, exceto Y (sem 

dados disponíveis e não havia objetivo de aplicação para distinção de gênero), foram 

selecionadas quatro regiões de cada um dos 20 cromossomos totalizando 80 potenciais 

regiões a serem utilizadas. 

 Os primeiros 20 pares de primers escolhidos foram testados e três pares foram 

rejeitados por formarem dímeros estáveis com valores superiores a 1,5 kcal/mol, ou seja, seria 

necessário pelo menos 1,5 kcal/mol de energia para desfazer a ligação. Estima-se que durante 

uma rampagem lenta (1oC) em algum momento esse valor seria inferior, dando tempo para 

uma amplificação inespecífica e consequentemente um próximo grampo mais estável se 

formaria na próxima ciclagem. Nesta mesma rodada, dois primers foram modificados por não 

serem específicos. 

 Os primers rejetados foram substituídos por outros primers do mesmo cromossomo de 

um locus gênico diferente (descritos na tabela 4). A segunda rodada de testes foi bem 

sucedida quanto à especificidade e compatibilidade entre os primers.  

A utilização da ferramenta dbSNP (NCBI) possibilitou a aquisição de dados relevantes 

à pesquisa, como a taxa da diversidade populacional de 35% referente ao fragmento genético 

obtido através dos primerscorrespondente ao Chr 4. As taxas dos demais fragmentos 

genéticos não encontram-se determinados, sem dados depositados. 

 Tabela 4: Relação de primers desenhados e determinados para aplicação no estudo, abrangendo 

descrição de InDel conforme cada cromossomo da espécie Mus musculus. ( “-/-“ = deleção de nucleotódeos) 

Primers 5' - 3' InDel 3' - 5' 

Chr 1  
GCATCAGGGGCTGGGGA

GGA 

TAGAGCCCTT

CC 

GCAACAGACCCTGGAGG

CGG 

Chr 2 
TGTTCCTCCTACGGGGCT

TCAAA 
-/-  

GCCGATGCTCTTAACCAC

TGAGCC 

Chr 3 
ACACAATCAGCCAGGGT

CGGGA 
 -/- 

TGAGGCAGCACCTTCAGG

CT 

Chr 4 
TCTGGGTCGCTGTGGCC

GTT 

AGGAAACAGC

ACCA 

TGCTGCCGAATCACAAGC

CA 
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Chr 5 
CCTGGGCATGAAATCTG

TCTGTGG 
 -/- 

AGCAACTCTGCCAAAAG

GGCTC 

Chr 6 
AGTCCTGGCTTCTGCCAT

CAGG 
CCCACCT 

CCACCTGCCTCTGCTTCC

CC 

Chr 7 
ATGTGCCCTGCGCTGCCT

TC 
 -/- 

GGGCCAGATGACCGATGT

GGG 

Chr 8 
GACTGCCCTGTGCTGGG

GC 
TG 

CCCTTCCCAACTCCCGCT

GGT 

Chr 9 
TCCCCAATTCAGATTCAG

CCCCT 
TGTCT 

TGCTTCCTTGCTCCCTGTC

CTCA 

Chr 10 
TGCTGTCATGGAGACTTC

CTGCT 
-/- 

ACCCAGCCTAAATGGGTT

CACTGGT 

Chr 11 
CGGACCTGAACCGCACT

GGC 
 -/- 

AGGGTGTGTGTGTGTGTG

TGTGC 

Chr 12 
GCAGACTCCCACCCGCC

TGA 
-/- 

TGCCGACAGGTGCCCACT

GA 

Chr 13 
GCAGAACTGGGCGCTAC

CCC 
CGACCAGTC 

ACGAACGTCACCAACTGA

CCACT 

Chr 14 
GGCCGGAACTGAAGCAG

AGGC 
-/- 

CACTTGGGCACAGGGGGT

CT 

Chr 15 
ACGAGGTACATGCCGCC

GCT 
 -/- 

GCACTGGGTGTTCGAGGC

CA 

Chr 16 
GTCTCCACAGCCACCCG

TGC 
-/- 

GGGGACGGCGAAGGCCA

AAA 

Chr 17 
CCTCACACACCCCACCC

CGA 
 -/- 

AGTCCAACCCCAACCAGG

GCT 

Chr 18 
CCAAGGGACCGATCTCC

ATAGGCA 
-/- 

ACCGCGCTCTTCACGCTC

TG 

Chr 19 
TCACGCTGGAAGGGAGC

AGT 
AGGTCTGC 

GCACTGACCTTGGCCTCC

TGC 

Chr X 
GCCAAGTACTGAAGGCA

CTTTGCA 
TGTTGTTTT 

ACCTGGTACTGGGGAGG

GGT 

 

4.2. REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR) 

As 75 amostras obtidas foram extraídas pelo protocolo adaptado deSalting Out, 

quantificados (tabela 5) e a integridade avaliada através de eletroforese em gel de agarose 

0,8%(Figura2). 

Tabela 5: Amostras referentes às linhagens celulares de Mus musculus,evidenciando valores de dosagens de 

DNA por espectrofotometria. 

Amostras Celulares Linhagens Celulares DNA [ng/µl] 

11B11 [BSF-1] Mouse / Rat 148,2 

145-2C11 Hamster / Mouse 7,2 

1E8 Mouse; Balb/C 79,3 

1F5 Mouse 416 

3T3-Swiss albino Mouse 50 
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Amostras Celulares Linhagens Celulares DNA [ng/µl] 

3T6-Swiss albino Mouse 92 

4T1 Mouse/Balb/Cfc3H 154 

AMJ2-C11 Mouse;C57Bl/6J 158,4 

B16-F0 Mouse; C57Bl/6J 370,7 

C2C12 Mouse, C3H 61,1 

S17 Mouse; Balb/C 108,6 

Hepa 1c1c7 Mouse, C57L 147 

LL/2 Mouse 224,3 

GT1-7 Mouse 78,7 

L929 Mouse; C3H/na 72 

P815 Mouse; Dba/2 112,6 

B16F10 Mouse; C57Bl/6J 264,3 

GR Mouse; C3H/He 89,6 

MNFS60 Mouse 56,8 

GRX Mouse; C3H/He 76,1 

L5178Y Mouse; Dba/2 85,6 

FC3H Mouse; C3H/He 23,3 

EOMA Mouse/129 65,9 

RAW 264.7 Mouse 79,4 

J774 G8 Mouse; Balb/C 147 

J774 A1 Mouse; Balb/C 174,1 

OFCOL II Mouse; Balb/C 107,3 

3T3 NIH Mouse 215,3 

SP 2/0 AG14 Mouse; Balb/C 179,9 

NEURO 2A Mouse; A Albino 140,6 

MIN-6 Mouse 137,1 

WEHI-3 Mouse; Balb/C 368,8 

RENCA Mouse 159,6 

3H5-1 Mouse 179,9 

AML12 Mouse, Cd-1 69,2 

WEHI 164 Mouse; Balb/C 143,6 

Y-1 Mouse 132 

IT45-R1 Mouse 172,6 

3G5 Mouse 114,3 

JAWSII Mouse;C57Bl/6 75,6 

A20 Mouse, Balb/Cann 75,9 

FDC-P1 Mouse; Dba/2 53,6 

YAC-1 Mouse; A/Sn 134,1 

MC 3T3-E1 SUBCLO Mouse 57,5 

S180 Mouse; BALB/cJ 403,4 

D1-4G2-4-15 Mouse 164,1 

B16F10-NEX2 Mouse; C57BL/6 82,9 

QCPN Mouse; Balb/C 238,8 

C1498 Mouse 93,8 

62.1E6 Mouse; Balb/c 178,3 

J774 1.6 Mouse 183,5 

15-5-5S Mouse 293,7 
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Amostras Celulares Linhagens Celulares DNA [ng/µl] 

GLIOMA 261 Mouse; C57BL/6 65,3 

HFN 36.3 Mouse 307,9 

XR63-IL3 Mouse 55,7 

BALB/3T3 CLONE A31 Mouse; Balb/C 39,9 

HNK-1 Mouse 339,6 

B104-1-1 Mouse 114,6 

CLU-189 Mouse 29,1 

OP9 Mouse 57,3 

XR63-IL2 Mouse 117,5 

XR63-IL5 Mouse 153,8 

BMS2 Mouse; Balb/C 89,1 

7D4 Mouse / Rat 210,1 

L1210 Mouse; Dba Subline 212 76,7 

LA-9; LA9 Mouse; C3H/An 80,9 

DA-1 Mouse 107,8 

P388 Mouse; Dba/2 119,5 

MCCOY [MCCOY B] Mouse 185,5 

M3 Mouse, Balb/C 76,6 

XR63-IL4 Mouse 216,7 

MAR 18.5 Mouse; Sjl/J Mouse 117,6 

3T3-L1 Mouse 113,8 

S4B6-1 Mouse, rat 94,1 

53-6.72 Mouse / Rat 189,1 

 

 

 

 

Figura2: Eletroforese em Gel de Agarose [0,8%] contendo amostras aleatórias conforme diferentes lotes de 

extrações, evidenciando alta especificidade do método aplicado para extração de DNA. Amostras analisadas: 1. 

AMJ; 2. 1452C11; 3. S17; 4. P815; 5. MNFS60. 6. J774G8; 7. OFCOLII; 8. NEURO2A; 9. MIN6; 10. RENCA; 

11. IT45R1; 12. YAC1; 13. S180; 14. QCPN; 15. J7741.6; 16. B1041.1; 17. OP9; 18. McCOY; 19. 3T3L1. No 

poço anterior à amostra 1, adição de Ladder de 100bp. 



44 

 

Foi utilizada a linhagem célular B16F0 para reação de PCR singleplex. com utilização 

dos 20 pares de primers de inserção e deleção, sob condição de gradiente de temperatura na 

termociclagem, tornou-se possível determinar a melhor temperatura de anelamento dos 

conjuntos de marcadores. Por análise em gel de agarose 3%, conforme características dos 

fragmentos genéticos gerados por PCR, apresentados como bandas no gel,considerando a 

melhor definição de banda, menor resíduo de corrida no gel (arrasto da banda) e conformação 

das mesmas, pôde-se determinar as temperaturas ideais de anelamento(Figuras3, 4, 5 e 6), 

conforme descrito na tabela 6: 

Tabela 6: Relação entre amostras presentes nas reações de PCR singleplex abrangendo todos os pares de primers 

e as respectivas temperaturas do gradiente aplicado na termociclagem 

Gradiente de Temperatura Poços 

67°C 1 

66.4°C 2 

65.1°C 3 

63.2°C 4 

61°C 5 

59.1°C 6 

57.8°C 7 

57°C 8 
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Figura 3: Gel de agaroso 3% referente ao PCR singleplex com utilização dos pares de primers referentes aos 

cromossomos 1, 2, 3, 4 e 5, sob condição de termociclagem com gradiente de temperatura. 

 

Através de análise da Figura3, em relação ao Chr 1, nota-se que entre temperatura de 

67ºC e 65.1ºC há uma ocorrência de rastro na corrida, assim como ocorre entre temperaturas 

de 59.1ºC a 57ºC, apresentando melhor conformação de banda e intensidade da mesma com 

temperatura de 61ºC.   Em se tratando do Chr 2, nota-se a mesma ocorrência gerada pelo Chr1 

e além do fato, formação de banda inespecífica nas temperaturas de 59.1ºC a 57ºC, 

apresentando melhor conformação de banda e intensidade da mesma com temperatura de 

63.2ºC. Par de primers do Chr 3 apresentou melhor conformação de banda e intensidade da 

mesma com temperatura de 61ºC, do Chr 4 com temperatura de 57.8ºC, do Chr 5 com 

temperatura de 61ºC.   
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Figura4: Gel de agaroso 3% referente ao PCR singleplex com utilização dos pares de primers referentes aos 

cromossomos 6, 7, 8, 9 e 10, sob condição de termociclagem com gradiente de temperatura. 

 

O primer desenhado para o locus gênico do Chr 6 apresentou melhor conformação de 

banda e intensidade da mesma com temperatura de 61ºC, do Chr 7 com temperatura de 

63.2ºC, do Chr 8 apresentou banda inespecífica com temperatura de 57.8ºC e 57ºC, 

apresentando melhor conformação de banda e intensidade da mesma com temperatura de 

63.2ºC, do Chr 9 e 10 com temperatura de 61ºC. 
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Figura5: Gel de agaroso 3% referente ao PCR singleplex com utilização dos pares de primers referentes aos 

cromossomos 11, 12, 13, 14 e 15, sob condição de termociclagem com gradiente de temperatura. 

 

O primer da região do Chr 11 apresentou melhor conformação de banda e intensidade 

da mesma com temperatura de 61ºC, com bandas inespecíficas com temperatura de 59.1ºC a 

57ºC, do Chr 12 apresentou um desalinhamento entre as bandas, sendo a temperatura de 

63.2ºC a de maior especificidade, do Chr 13 e 14 apresentaram a mesma problemática 

evidenciada com o Chr 12, mas possuindo temperatura ideal de anelamento de 61ºC, assim 

como o Chr15. 
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Figura6: PCR singleplex com utilização dos pares de primers referentes aos cromossomos 16, 17, 18, 19 e X, sob 

condição de termociclagem com gradiente de temperatura. 

 

O par de primers referente ao cromossomo 16 apresentou um desalinhamento entre as 

bandas, mas sendo cabível determinar a temperatura de 61ºC como sendo a ideal, o Chr 17 

gerou bandas com baixa intensidade e resolução, assim como bandas inespecífica na 

temperatura de 59.1ºC a 57ºC, mas determinou-se como ideal a temperatura de 61ºC devido 

ao alinhamento e conformação da banda, e os marcadores dos cromossomos18, 19 e Xcom 

temperatura de 61ºC.Todos os dados podem ser evidenciados na tabela 7. 
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Tabela 7: Pares de primers conforme cromossomos e as respectivas determinações das temperaturas de 

anelamento. 

Par de primers Temperatura de Anelamento 

Chr 1 61°C 

Chr 2 63.2°C 

Chr 3 61°C 

Chr 4 57.8°C 

Chr 5 61°C 

Chr 6 61°C 

Chr 7 63.2°C 

Chr 8 63.2°C 

Chr 9 61°C 

Chr 10 61°C 

Chr 11 63.2°C 

Chr 12 63.2 

Chr 13 61°C 

Chr 14 61°C 

Chr 15 61°C 

Chr 16 61°C 

Chr17 61°C 

Chr 18 61°C 

Chr 19 61°C 

Chr X 61°C 

 

Considerando os resultados apresentados anteriormente, para aplicação da 

metodologia de PCR multiplex, padronizou-se a temperatura de anelamento em 61°C, sendo 

esta a de maior especificidade quanto aos pares de primers analisados por gradiente de 

temperatura. 

Conforme resultado do PCR multiplex com utilização de mixes distintos contendo 

pares de primers e variação nos volumes finais da reação para padronização da metodologia, 

tornou-se possíveldeterminar, através dos fragmentos genéticos em comparação ao padrão de 

peso molecular (100bp), a especificidade e eficácia dos pares de primers sob condição de 

mistura com os demais presentes no mix para reação multiplex. Por análise em gel de agarose, 

conforme evidenciado na Figura7, obteve-se os seguintes resultados: 
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Figura7: Pcr multiplex compreendendo dois mixes de pares de primers e variação no volume final da reação. 

 

 Pcr multiplex com Vf= 12,5µl 

o Mix 1 

Banda ~120pb: fragmento inespecífico 

Banda ~130pb: fragmento inespecífico 

Banda ~160pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 6 

Banda ~190pb: fragmento inespecífico 

Banda ~210pb: fragmento inespecífico 

Banda ~250pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 15 

Banda ~260pb: fragmento inespecífica 

Banda ~300pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 19 

Banda ~320pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 5 

Banda ~340pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 9 
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Banda ~390pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 18 

Controle Negativo: fragmento com ~310pb 

o Mix 2 

Banda ~100pb: fragmento inespecífico 

Banda ~190pb: fragmento inespecífico 

Banda ~210pb: fragmento inespecífico 

Banda ~220pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 3 

Banda ~250pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 4 

Banda ~270pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 17 

Banda ~300pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 13 

Banda ~320pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 12 

Controle Negativo: fragmento com ~270pb e outro com ~380pb 

 

 Pcr multiplex com Vf= 25µl 

o Mix 1 

Banda ~120pb: fragmento inespecífico 

Banda ~130pb: fragmento inespecífico 

Banda ~160pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 6 

Banda ~190pb: fragmento inespecífico 

Banda ~210pb: fragmento inespecífico 

Banda ~250pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 15 

Banda ~260pb: fragmento inespecífico 

Banda ~300pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 19 
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Banda ~320pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 5 

Banda ~360pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 9 

Banda ~390pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 18 

Controle Negativo: fragmento com ~390pb 

o Mix 2 

Banda ~100pb: fragmento inespecífico 

Banda ~200pb: fragmento inespecífico 

Banda ~220pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 3 

Banda ~240pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 4 

Banda ~270pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 17 

Banda ~290pb: fragmento inespecífico 

Banda ~310pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 13 

Banda ~350pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 14 

Controle Negativo: fragmento com ~270pb, ~350pb e com ~360pb 

 

 PCR multiplex com Vf=50µl 

o Mix 1 

Banda ~120pb: fragmento inespecífico 

Banda ~130pb: fragmento inespecífico 

Banda ~160pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 6 

Banda ~190pb: fragmento inespecífico 

Banda ~210pb: fragmento inespecífico 

Banda ~250pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 15 
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Banda ~260pb: fragmento inespecífico 

Banda ~300pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 19 

Banda ~320pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 5 

Banda ~340pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 9 

Banda ~390pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 18 

Controle Negativo: fragmento com ~310pb, ~390pb e com ~410pb 

o Mix 2 

Banda ~100pb: fragmento inespecífico 

Banda ~200pb: fragmento inespecífico 

Banda ~220pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 3 

Banda ~240pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 4 

Banda ~270pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 17 

Banda ~290pb: fragmento inespecífico 

Banda ~310pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 13 

Banda ~360pb: correspondente ao fragmento gerado pelo fragmento do Chr 14 

Controle Negativo: fragmento com ~270pb 

Com base nos resultados apresentados anteriormente, considerando as três variações 

de volume final da reação, em se tratando do Mix 1, nota-se uma invariabilidade na 

intensidade das bandas geradas através dos pares de primers presentes no mix. Conforme 

análise por similaridade de tamanho dos fragmentos genéticos gerados pela metodologia de 

PCR multiplex, empregando pares de primers baseados em inserção e deleção, tornou-se 

possível determinar a amplificação com especificidade de seis fragmentos, sendo 

correspondentes ao Chr 5, Chr 6, Chr 9, Chr 15, Chr 18 e Chr 19, coincidindo nas três 

variações de volume final. Controles negativos apresentaram bandas com tamanhos distintos 

entres as variações de volume final, assim como a amplificação de fragmentos inespecíficos, 

sendo um total de 5 em cada mix. Com relação ao mix 2, considerando as três variações de 
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volume final da reação, observa-se bandas com melhor definição e intensidade, conforme 

volume final de 50µl. As três reações apresentaram o mesmo padrão de bandas conforme 

tamanho dos fragmentos originados através dos pares de primers, correspondendo ao Chr 3, 

Chr 4, Chr 13, Chr 14 e Chr 17. Amplificação de três bandas inespecíficas, todas com o 

mesmo tamanho de fragmento, e controles negativos apresentaram bandas com tamanhos 

distintos entres as reações com variações de volume final. 

Com a realização da metodologia de PCR multiplex, conformeemprego de variações 

de ciclagens e de ambos o mixes de pares de primers, a padronização da ciclagem pôde ser 

analisada, conforme resultados demonstrados nas Figuras8 e 9: 

 

 

Figura8: PCR multiplex para teste de ciclagens (21x e 23x) com emprego dos dois mixes de pares de primers 
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Figura 9: PCR multiplex para teste de ciclagens (25x, 27x e 29x) com emprego dos dois mixes de pares de 

primers 

 

Como observado na Figura 8, a reação de PCR multiplex com ciclagem de 21x não 

gerou fragmentos conforme conjunto de pares de primers presentes em ambos os mixes, 

observa-se somente dímeros. A termociclagem com 23x gerou um sombreado de fragmentos 

indefinidos no mix 1, mas sendo indeterminável,e nenhum fragmento conforme marcadores 

do mix 2. Como demonstrado na Figura9, a termociclagem com 25x gerou menor quantidade 

de fragmentos, quando comparado às reações de maior ciclagem, formando bandas de baixa 

intensidade em ambos os mixes, sendo possível determinar os seguintes fragmentos gerados 

na reação do mix 1:  

 ~170pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 6 

 ~240pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr1 

 ~260pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr15 

 ~310pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 5 

 ~380pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 18 

 ~490pb: fragmento inespecífico  
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No mix 2, termociclagem com 25x, é possível determinar fragmentos com: 

 ~230pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 3 

 ~260pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 4 

 ~290pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 17 

 ~330pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 12 

 ~350pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 14 

 ~380pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 2 ou Chr 11  

 ~410pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 16 

 ~430pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr X 

 Controle negativo: sem amplificação 

 

As termociclagens realizadas abrangendo 27x e 29x apresentaram amplificação dos 

mesmos fragmentos conforme mixes utilizados no PCR multiplex, havendo somente variação 

na intensidade das bandas, conforme apresentado na Figura9, observando bandas de menor 

intensidade na termociclagem com 27x. Em ambas as reações pôde-se determinar os seguintes 

fragmentos, conforme mix 1: 

 ~170pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 6 

 ~240pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 1 

 ~260pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 15 

 ~300pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr19 

 ~310pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 5 

 ~350pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 9 

 ~380pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 18 

 ~400pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 10 
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 ~450pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 8 

 ~620pb: fragmento inespecífico 

 ~790pb: fragmento inespecífico 

 ~890pb: fragmento inespecífico 

 ~900pb: fragmento inespecífico 

 ~1000pb: fragmento inespecífico 

 Controle negativo: fragmento com ~310pb 

No mix 2, termociclagem com 27x e 29x, é possível determinar fragmentos com: 

 ~230pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 3 

 ~260pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 4 

 ~280pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 17 

 ~310pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 13 

 ~320pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 12 

 ~360pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 2 ou Chr 11 

 ~400pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 16 

 ~420pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr X 

 Controle negativo: sem amplificação 

A termociclagem compreendendo 27 e 29 repetições possibilitou a amplificação em 

maior quantidade dos fragmentos citados anteriormente, gerando maior intensidade de 

bandas, conforme evidenciado naFigura9,e menor ocorrência de fragmentos inespecíficos e 

dímeros. Através de uma comparação entre resultados obtidos pelas diferentes ciclagens, 

padronizou-se a utilização de uma repetição de 28x, sendo cabível a determinação dos 

fragmentos amplificados e menor ocorrência de fragmentos inespecíficos na reação. 
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Visando a otimização da metodologia de PCR multiplex, na tentativa de amplificação 

de fragmentos ainda não evidenciados nas reações realizadas anteriormente, e maior 

especificidade dos pares de primers para não gerar a ocorrência de fragmentos inespecíficos, 

foram acrescentados DMSO(previne formação de estruturas secundárias) e BSA (aumenta 

rendimento da PCR) às reações de PCR multiplex, como demonstrado através dos 

resultadosnas Figuras10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Dados referentes à denominação das 

amostras e variações de condições das reações do PCR multiplex encontram-se descritos na 

tabela 8. 

 

Tabela 8: Dados referentes à análise de PCR multiplex evidenciando as variações de condições por cada reação, 

nomenclatura determinada por cada amostra (sendo todos os números pares correspondentes à controles 

negativos). 

Ciclagem Poços DMSO BSA Mix 1 Mix 2 

26x 

1, 2, 3 e 4 5% 1,4mg/mL 

1
, 5

, 9
, 1

3
 e 1

7
 

3
, 7

, 1
1
, 1

5
 e 1

9
 

5, 6, 7 e 8 4% 1,2mg/mL 

9, 10, 11 e 12 3% 1mg/mL 

13, 14, 15 e 16 2% 0,8mg/mL 

17, 18, 19 e 20 1% 0,6mg/mL 

27x 

1, 2, 3 e 4 5% 1,4mg/mL 

5, 6, 7 e 8 4% 1,2mg/mL 

9, 10, 11 e 12 3% 1mg/mL 

13, 14, 15 e 16 2% 0,8mg/mL 

17, 18, 19 e 20 1% 0,6mg/mL 

28x 

1, 2, 3 e 4 5% 1,4mg/mL 

5, 6, 7 e 8 4% 1,2mg/mL 

9, 10, 11 e 12 3% 1mg/mL 

13, 14, 15 e 16 2% 0,8mg/mL 

17, 18, 19 e 20 1% 0,6mg/mL 
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Figura 10: Reação de PCR multiplex com utilização de DMSO e BSA em diferentes concentrações (DMSO – 

5%, 4%, 3%, 2% e 1%; BSA - 1,4mg/ml, 1,2mg/ml, 1mg/ml e 0,8mg/ml) e condições de ciclagem (DMSO – 26x 

e 27x ; BSA – 26x). 
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Figura11: Reação de PCR multiplex com utilização de DMSO em diferentes concentrações (DMSO – 5%, 4%, 

3%, 2% e 1%) e condição de ciclagem (27x). 

 

 

Figura12: Reação de PCR multiplex com utilização de BSA em diferentes concentrações (BSA - 1,4mg/ml, 

1,2mg/ml, 1mg/ml e 0,8mg/ml) e condição de ciclagem (27x). 
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Figura13: Reação de PCR multiplex com utilização de BSA em diferentes concentrações (BSA - 1,4mg/ml, 

1,2mg/ml, 1mg/ml e 0,8mg/ml) e condição de ciclagem (27x). 

 

 

 

Figura14: Reação de PCR multiplex com utilização de DMSO em diferentes concentrações (DMSO – 5%, 4%, 

3%, 2% e 1%)e condição de ciclagem (28x). 
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Figura15: Reação de PCR multiplex com utilização de DMSO em diferentes concentrações (DMSO – 5%, 4%, 

3%, 2% e 1%) e condição de ciclagem (28x). 

 

 

 

Figura 16: Reação de PCR multiplex com utilização de BSA em diferentes concentrações (BSA - 1,4mg/ml, 

1,2mg/ml, 1mg/ml e 0,8mg/ml) e condição de ciclagem (28x). 
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Figura 17: Reação de PCR multiplex com utilização de BSA em diferentes concentrações (BSA - 1,4mg/ml, 

1,2mg/ml, 1mg/ml e 0,8mg/ml) e condição de ciclagem (28x). 

 

Conforme resultados obtidos através da metodologia e variáveis aplicadas, evidenciou-

se que, conforme reações com ciclagem de 26x e emprego de DMSO, os fragmentos gerados 

através dos marcadores presentes nos mixes 1 e 2, analisando as bandas observadas no gel de 

agarose, estas apresentam baixa intensidade e indefinição, não sendo possível determina-las, 

principalmente nas reações com utilização de DMSO à 5%, 4% e 3%. As reações com 

utilização de DMSO à 2% e 1% apresentaram bandas com maior intensidade, quando 

comparadas às geradas nas reações com maiores concentrações de DMSO, mas não são 

passiveis de determinação. Conforme reações com ciclagem de 26x e utilização de BSA, os 

fragmentos gerados através dos marcadores presentes nos mixes 1 e 2, com emprego de 

1,4mg/mL de BSA, obteve-se bandas com melhor definição, com amplificação de fragmento 

inespecífico no controle negativo (mix 1). Conforme menores concentração de BSA presente 

na reação, para ambos os mixes de pares de primers, observa-se maior inespecificidade quanto 

ao padrão de bandas, assim como amplificação de fragmento inespecífico no controle 

negativo (mix 1). Conforme reações com ciclagem de 27x e utilização de DMSO, os 

fragmentos gerados através dos marcadores presentes nos mixes 1 e 2, com utilização de 

DMSO à 5% na reação, as bandas apresentaram uma menor intensidade eos controles 

negativos com banda inespecíficas (mix 1). Com a diminuição da concentração de DMSO, o 
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padrão de bandas teve aumento de intensidade e melhor definição das mesmas. Conforme 

reações com ciclagem de 27x e utilização de BSA, os fragmentos gerados através dos 

marcadores presentes nos mixes 1 e 2 apresentaram padrão invariável de bandas, 

independente da variação da concentração de BSA na reação, sendo estas de intensidade mais 

elevada quando em comparação com ciclagem de 26x, e controle negativo com amplificação 

inespecífica no mix 1 em todas as reações. Em relação ao emprego de DMSO na reação de 

PCR multiplex, ciclagem de 28x, os mixes 1 e 2 apresentaram o mesmo padrão de bandas, 

independente da variação nas concentrações de DMSO, sendo estas de intensidade mais baixa 

e de menor definição quanto às amplificações geradas na ciclagem de 27x. Controles 

negativos do mix 1 com amplificação inespecífica, não variando intensidade com a 

independentede concentração de DMSO. Conforme reações com ciclagem de 28x e utilização 

de BSA, os fragmentos gerados através dos marcadores presentes nos mixes 1 e 2, bandas 

com intensidade elevada e melhor definição das mesmas, independente da variação de 

concentração de BSA por reação. Controles negativos não apresentaram amplificações 

inespecíficas.  

Com a finalidade de melhor determinação das bandas e padronização das condições do 

PCR Multiplex, foi realizada uma nova corrida em gel de agarose 3,5% (Figura 18 – dados 

referentes estão presentes ma tabela 9)somente com os produtos de PCR oriundos da ciclagem 

de 28x, com utilização de BSA em diferentes concentrações. 

 

Tabela 9: Dados referentes à análise de PCR multiplex, conforme condição de 28x de ciclagem e utilização de 

diferentes concentrações de BSA (números pares correspondem à controles negativos). 

Poços   

Mix 1 Mix 2 BSA 

1 e 2 3 e 4 1,4mg/mL 

5 e 6  7 e 8 1,2mg/mL 

9 e 10 11 e 12 1mg/mL 

13 e 14 15 e 16 0,8mg/mL 

17 e 18 19 e 20 0,6mg/mL 
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Figura 18: Gel de agarose 3,5% compreendendo amostras do PCR multiplex com 28x de ciclagem e emprego de 

BSA em diferentes concentrações às reações. 

 

Através dos resultados demonstrados na Figura 18, observou-se que não há diferença 

percepitívelentre as diferentes concentrações de BSA nas reações de PCR multiplex, todas as 

variáveis apresentam bandas bem definidas, sendo estas: 

 Mix 1 

o ~140pb: fragmento inespecífico 

o ~160pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 6 
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o ~220pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 1 

o ~240pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 15 

o ~270pb: fragmento inespecífico 

o ~300pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 19 

o ~320pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 5 

o ~360pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 9 

o ~370pb: correspondente ao fragmento gerado pelopar de primers do Chr 18 

 Mix 2 

o ~130pb: fragmento inespecífico 

o ~160pb: fragmento inespecífico 

o ~190pb: fragmento inespecífico 

o ~220pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 3 

o ~240pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 4 

o ~260pb: fragmento inespecífico 

o ~270pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 17 

o ~310pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 13 

o ~340pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 12 

 

A metodologia de PCR multiplex, com a utilização de 28x de ciclagem, juntamente 

com a adição de BSA às reações, possibilitou a amplificação de sete fragmentos oriundos do 

mix 1 (Chr 1, 5, 6, 9, 15, 18 e 19), possuindo um total de 10 marcadores. Em relação ao mix 

2, houve amplificação de 5 fragmentos conforme pares de primers (Chr 3, 4, 12, 13 e 17), 

possuindo total de 10 marcadores. 
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A realização uma PCR multiplex sob condição de ciclagem isotérmica, com a 

utilização de ambos os mixes de pares de primers e um mix variante sem a presença do Chr 1, 

possibilitou determinar que a temperatura de anelamento, conforme já evidenciado na 

padronização realizada anteriormente, é a de 61ºC, gerando fragmentos de melhor 

especificidade, assim como foi possível averiguar que a presença do Chr 1 no mix não 

interfere na atividade dos demais marcadores devido ao fato de não haver qualquer variação 

observada entre bandas no gel de agarose, somente a ausência do fragmento referente ao 

cromossomo Chr 1 no mix onde ele foi retirado. Informações das reações de PCR podem ser 

observadas na tabela 10 e 11, e resultados evidenciados na Figura 19: 

Tabela 10: Relação de amostras e mixes de pares de primers utilizados no PCR multiplex sob condições de 

termociclagem isotérmica 

Poços Mix PCR multiplex 

1, 7 e 13  Mix 1 

2, 8 e 14 C (-) Mix 1 

3, 9 e 15 Mix 1 s/ Chr 1 

4, 10 e 16 C (-) Mix 1 s/ Chr 1 

5, 11 e 17 Mix 2 

6, 12 e 18 C (-) Mix 2 

 

 

Tabela 11: Condições da ciclagem isotérmica aplicadas no PCR multiplex e descrição das amostras pertencentes 

a cada grupo de temperatura de anelamento  

Ciclagem Temperatura Anelamento Poços 

28x 61 1 a 6 

66 7 a 12 

72 13 a 18 
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Figura19: Gel de agarose 3% contendo amostras oriundas do PCR multiplex sob condições de ciclagem 

isotérmica (dados descritos nas tabelas 10 e 11). 

 

Conforme análise dos resultados obtidos, evidenciados na Figura 19, pôde-se 

determinar os seguintes fragmentos, baseando-se na reação com utilização de 61ºC de 

temperatura de anelamento: 

 Mix 1 

o ~140pb: fragmento inespecífico 

o ~160pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 6 

o ~220pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 1 

o ~240pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 15 

o ~270pb: fragmento inespecífico 

o ~300pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 19 

o ~320pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 5 

o ~360pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 9 

o ~370pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 18 
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 Mix 1 s/ Chr 1 

o ~140pb: fragmento inespecífico 

o ~160pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 6 

o ~240pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 15 

o ~270pb: fragmento inespecífico 

o ~300pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 19 

o ~320pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 5 

o ~360pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 9 

o ~370pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 18 

 Mix 2 

o ~130pb: fragmento inespecífico 

o ~160pb: fragmento inespecífico 

o ~190pb: fragmento inespecífico 

o ~220pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 3 

o ~240pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 4 

o ~260pb: fragmento inespecífico 

o ~270pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 17 

o ~310pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 13 

o ~340pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 12 

 

Os fragmentos gerados na ciclagem isotérmica, conforme mixes 1 e 2, com utilização 

de 61ºC e 66ºC referentes à temperatura de anelamento corroboram com os gerados na análise 

anterior empregando BSA às reações de PCR multiplex. A utilização de mix 1 sem a presença 

do Chr 1 só diferenciou-se pela ausência da amplificação do mesmo, não sendo o marcador 
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que gera a inespecificidade ao conjunto de marcadores. A ciclagem isotérmica utilizando 

72ºC não gerou fragmentos conforme três mixes multiplex empregados. 

Com a perspectiva de obtenção de resultados mais abrangentes, através de 

amplificação de maior número de fragmentos conforme pares de primers e diminuição de 

fragmentos inespecíficos pela reação de PCR multiplex, volume de primers foi modificado, 

aumentando em 1/3 o volume dos marcadores que não amplificaram em reações anteriores e 

diminuindo em 1/3 o volume dos marcadores que mantiveram-se amplificando. A 

metodologia de PCR multiplex foi realizado utilizando dois parâmetros, uma reação com 

utilização de BSA e outra não. Dados referenciais à Figura 20 (resultado da reação descrita 

anteriormente) encontram-se descritos na tabela 12. 

Tabela 12: Dados referentes à reação de PCR multiplex, determinadas reações com utilização de BSA, 

evidenciando diferença entre amostras analisadas em gel de poliacrilamida 10%. 

 Mix PCR multiplex Poços 

c/ BSA 

Mix 1 
1 

2 (C-) 

Mix 2 
3 

4 (C-) 

s/ BSA 

Mix 1 
5 

6 (C-) 

Mix 2 
7 

8 (C-) 



71 

 

 

Figura 20: Gel de Poliacrilamida 10% compreendendo amostras de ambos os mixes de pares de primers e 

variação de presença de BSA. 

 

Analise através do gel de poliacrilamida 10% possibilitou analisar e determinar os 

seguintes dados: 

 Mix 1 

o ~160pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 6 

o ~220pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 1 

o ~250pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 15 

o ~300pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 19 

o ~310pb: fragmento inespecífico 



72 

 

o ~320pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 5 

o ~340pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 9 

o ~370pb: fragmento inespecífico 

o ~390pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 18 

o ~420pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 7 

o ~450pb; correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 8 

o ~490pb: fragmento inespecífico 

o ~510pb: fragmento inespecífico 

o ~590pb: fragmento inespecífico 

o ~650pb: fragmento inespecífico 

o ~790pb: fragmento inespecífico 

o ~900pb: fragmento inespecífico 

o >1000pb: fragmento inespecífico 

 Mix 2 

o ~220pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 4 

o ~250pb: fragmento inespecífico 

o ~270pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 17 

o ~305pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 13 

o ~340pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 12 

o ~370pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 14 

o ~490pb: fragmento inespecífico 
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A reação com utilização de BSA gerou a redução de amplificação de fragmentos nos 

controles negativos de ambos os mixes e gerou o mesmo padrão de bandas quando comparado 

à reação sem a utilização de BSA. Conforme marcadores presentes no mix 1, somente o 

referente ao CHR 10 não gerou amplificação, já em relação ao mix 2, os marcadores do CHR 

2, 11, 16 e X não geraram amplificação. 

Os resultados anteriores puderem evidenciar que a utilização do BSA nas reações de 

PCR multiplex gerou a otimização dos mesmos, diminuindo a amplificação de fragmentos 

inespecíficos e aumentando a especificidade de anelamento dos pares de primers. Devido às 

evidências anteriores, foi realizada uma análise de PCR multiplex com aumento de volume de 

BSA na reação, como pode ser observado na Figura 21 (dados referentes aos resultados 

demonstrados na Figura 21 encontram-se descritos na tabela 13). 

 

Tabela 13: Dados referentes à reação de PCR multiplex, utilizando diferentes volumes de BSA, evidenciando 

diferença entre amostras analisadas em gel de poliacrilamida 10%. 

BSA Mix PCR multiplex Poços 

5mg/mL 

Mix 1 
1 

2 (C-) 

Mix 2 
3 

4 (C-) 

7mg/mL 

Mix 1 
5 

6 (C-) 

Mix 2 
7 

8 (C-) 
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Figura 21: Gel de Poliacrilamida 10% compreendendo amostras de ambos os mixes de pares de primers e 

variação de concentração de BSA nas reações. 

 

O aumento de concentração de BSA na reação de PCR multiplex possibilitou uma 

maior quantidade de amplificações de fragmentos específicos conforme pares de primers, 

diminuição de amplificações de fragmentos inespecíficos, mesmo com a ocorrência e 

permanência de amplificações inespecíficas nos controles negativos do mix 1 de pares de 

primers. Não houve diferença significativa entre reações com utilização de 5mg/mL de BSA e 

outra com 7mg/mL, todos os fragmentos amplificados foram similares, havendo somente uma 

pequena diferença na intensidade de banda entre algunsfragmentos, mas cabe ressaltar que a 

utilização de BSA na reação de PCR multiplex favoreceu a amplificação de fragmentos 

específicos e diminuiu a ocorrência dos inespecíficos. Devido ao fato de as bandas 

inespecíficas no controle negativo do mix 1 ter sido de menor intensidade e as bandas de 

amplificações de ambos os mixes de marcadores estarem com melhor definição no gel de 
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poliacrilamida, padronizou-se a utilização de 7mg/mL de BSA para a reação de PCR 

multiplex. Pôde-se determinar os seguintes fragmentos: 

 Mix 1 

o ~150pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 6 

o ~220pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primerspar de 

primers do Chr 1 

o ~250pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 15 

o ~320pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 5 

o ~340pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 9 

o ~370pb: fragmento inespecífico 

o ~390pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 18 

o ~440pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 8 

 Mix 2 

o ~220pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 3 

o ~250pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 4 

o ~270pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 17 

o ~310pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 13 

o ~340pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 12 

o ~370pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 14 

 

A utilização de BSA na reação gerou otimização da metodologia, mas houveram 

fragmentos que não amplificaram conforme pares de primers, são estes: Mix 1 - Chr 7, 10 e 

19; Mix 2 - Chr 2, 11, 16 e X. 
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Com intuito de determinação dos possíveis pares de primersque geram 

inespecificidade à reação de PCR multiplex, realizou-se reações de PCR singleplex com 

utilização dos 20 pares de primers, como pode ser visto nas Figuras22 a 41 (a ordem de 

pipetagem das amostras nos géis de poliacrilamida 10% encontra-se descrito na tabela 14). 

 

Tabela 14: Ordem de pipetagem das amostras nos géis de poliacrilamida 10% , da PCR dos marcadores de cada 

cromossomo em 5 linhagens diferentes e o controle negativo. 

 Numeração no Gel de Poliacrilamida 10% 

 1 2 3 4 5 6 

Chr 1 B16F0 WEHI-3 IT45-R1 J774-1.6 XR63-IL4 C(-) 

Chr2 B16F0 IT45-R1 WEHI-3 J774-1.6 XR63-IL4 C(-) 

Chr 3 B16F0 IT45-R1 WEHI-3 J774-1.6 XR63-IL4 C(-) 

Chr 4 B16F0 IT45-R1 WEHI-3 J774-1.6 XR63-IL4 C(-) 

Chr 5 B16F0 IT45-R1 WEHI-3 J774-1.6 XR63-IL4 C(-) 

Chr 6 B16F0 WEHI-3 IT45-R1 J774-1.6 XR63-IL4 C(-) 

Chr 7 B16F0 IT45-R1 WEHI-3 J774-1.6 XR63-IL4 C(-) 

Chr 8 B16F0 IT45-R1 WEHI-3 J774-1.6 XR63-IL4 C(-) 

Chr 9 B16F0 IT45-R1 WEHI-3 J774-1.6 XR63-IL4 C(-) 

Chr 10 B16F0 IT45-R1 WEHI-3 J774-1.6 XR63-IL4 C(-) 

Chr 11 B16F0 WEHI-3 IT45-R1 J774-1.6 XR63-IL4 C(-) 

Chr 12 B16F0 WEHI-3 IT45-R1 J774-1.6 XR63-IL4 C(-) 

Chr 13 B16F0 WEHI-3 IT45-R1 J774-1.6 XR63-IL4 C(-) 

Chr 14 B16F0 WEHI-3 IT45-R1 J774-1.6 XR63-IL4 C(-) 

Chr 15 B16F0 WEHI-3 IT45-R1 J774-1.6 XR63-IL4 C(-) 

Chr 16 B16F0 WEHI-3 IT45-R1 J774-1.6 XR63-IL4 C(-) 

Chr 17 B16F0 WEHI-3 IT45-R1 J774-1.6 XR63-IL4 C(-) 

Chr 18 B16F0 WEHI-3 IT45-R1 J774-1.6 XR63-IL4 C(-) 

Chr 19 B16F0 WEHI-3 IT45-R1 J774-1.6 XR63-IL4 C(-) 

Chr X B16F0 WEHI-3 IT45-R1 J774-1.6 XR63-IL4 C(-) 

 

 

 



77 

 

 

Figura 22: Gel de poliacrilamida 10% contendo amostras do PCR singleplex com utilização do par de primers do 

cromossomo 1. 

 

 

Figura 23: Gel de poliacrilamida 10% contendo amostras do PCR singleplex com utilização do par de primers do 

cromossomo 2. 
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Figura 24: Gel de poliacrilamida 10% contendo amostras do PCR singleplex com utilização do par de primers do 

cromossomo 3. 

 

 

Figura 25: Gel de poliacrilamida 10% contendo amostras do PCR singleplex com utilização do par de primers do 

cromossomo 4. 
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Figura 26: Gel de poliacrilamida 10% contendo amostras do PCR singleplex com utilização do par de primers do 

cromossomo 5. 

 

 

Figura 27: Gel de poliacrilamida 10% contendo amostras do PCR singleplex com utilização do par de primers do 

cromossomo 6. 
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Figura 28: Gel de poliacrilamida 10% contendo amostras do PCR singleplex com utilização do par de primers do 

cromossomo 7. 

 

 

 

Figura 29: Gel de poliacrilamida 10% contendo amostras do PCR singleplex com utilização do par de primers do 

cromossomo 8. 
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Figura 30: Gel de poliacrilamida 10% contendo amostras do PCR singleplex com utilização do par de primers do 

cromossomo 9. 

 

 

 

 

Figura 31: Gel de poliacrilamida 10% contendo amostras do PCR singleplex com utilização do par de primers do 

cromossomo 10. 
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Figura 32: Gel de poliacrilamida 10% contendo amostras do PCR singleplex com utilização do par de primers do 

cromossomo 11. 

 

 

 

Figura 33: Gel de poliacrilamida 10% contendo amostras do PCR singleplex com utilização do par de primers do 

cromossomo 12. 
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Figura 34: Gel de poliacrilamida 10% contendo amostras do PCR singleplex com utilização do par de primers do 

cromossomo 13. 

 

 

Figura 35: Gel de poliacrilamida 10% contendo amostras do PCR singleplex com utilização do par de primers do 

cromossomo 14. 
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Figura 36: Gel de poliacrilamida 10% contendo amostras do PCR singleplex com utilização do par de primers do 

cromossomo 15. 

 

 

Figura 37: Gel de poliacrilamida 10% contendo amostras do PCR singleplex com utilização do par de primers do 

cromossomo 16. 
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Figura 38: Gel de poliacrilamida 10% contendo amostras do PCR singleplex com utilização do par de primers do 

cromossomo 17. 

 

Figura 39: Gel de poliacrilamida 10% contendo amostras do PCR singleplex com utilização do par de primers do 

cromossomo 18. 
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Figura 40: Gel de poliacrilamida 10% contendo amostras do PCR singleplex com utilização do par de primers do 

cromossomo 19. 

 

 

Figura 41: Gel de poliacrilamida 10% contendo amostras do PCR singleplex com utilização do par de primers do 

cromossomo X. 

 

A utilização do gel de poliacrilamida para análise dos produtos oriundos do PCR 

singleplex, utilizando todos os pares de primers, possibilitou averiguar a inespecificidade dos 
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marcadores Chr 2 e Chr 11, apresentando bandas inespecíficas, além da que confere 

amplificação correta pelo par de primers. O par de primers do cromossomo 13 gerou 

amplificação somente da célula B16F0 e o marcador do cromossomo 17 gerou banda 

inespecífica conforme DNA da célula B16F0. Célula IT45-R1 apresentou baixo rendimento à 

metodologia, não possibilitando amplificação do fragmento, tal fato pode ser explicado pela 

possível degradação do material genético da amostra, o que não foi observado nas demais 

amostras utilizadas. Resultado geral pode ser observado na tabela 15. 

 

Tabela 15: Resultado oriundo de análise dos géis de poliacrilamida 10% contendo produtos do PCR singleplex 

dos vinte pares de primers [Legenda: amplificação (+), inespecificidade (-), sem amplificação (0) e amplificação 

com tamanho incorreto (+/-)]. 

 Células 

Pares de primers B16F0 WEHI-3 IT45-R1 J774-1.6 XR63-IL4 

Chr 1 + + + + + 

Chr2 - - - - - 

Chr 3 + + 0 + + 

Chr 4 + + + + + 

Chr 5 + + 0 + + 

Chr 6 + + 0 + + 

Chr 7 + + 0 + + 

Chr 8 + + 0 + + 

Chr 9 + + 0 + + 

Chr 10 + + 0 + + 

Chr 11 - - - - - 

Chr 12 + + 0 + + 

Chr 13 + - - - - 

Chr 14 + + 0 + + 

Chr 15 + + 0 + + 

Chr 16 + + 0 + + 

Chr 17 +/- + 0 + + 

Chr 18 + + 0 + + 

Chr 19 + + 0 + + 

Chr X + + 0 + + 

 

Baseando-se nos resultados anteriores, considerando a inespecificidade dos pares de 

primers Chr 2, 11, 13 e 17, fez-se uma nova formulação de mixes de PCR multiplex sem os 

devidos marcadores. A nova reação de PCR multiplex, com novos conjuntos de pares de 

primers, possibilitou a amplificação dos seguintes fragmentos (como evidenciado na Figura 

42 e 43 – dados de pipetagens descritos na tabela 16). 
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Tabela 16: Ordem de pipetagem das amostras nos géis de poliacrilamida 10%, Figura42 (mix 1) e Figura 43 (mix 

2). 

 Numeração no Gel de Poliacrilamida 10% 

Mix PCR Multiplex 1 2 3 4 5 6 

Mix 1 B16F0 WEHI-3 J7741.6 XR63-IL4 3T3-L1 C (-) 

Mix 2 B16F0 WEHI-3 J7741.6 XR63-IL4 3T3-L1 C (-) 

 

 

 

 

 

Figura 42: PCR multiplex com utilização de novo mix 1, empregando diferentes células. Análise em gel de 

poliacrilamida 10%. 
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Figura 43: PCR multiplex com utilização de novo mix 2, empregando diferentes células. Análise em gel de 

poliacrilamida 10% 

 

Os seguintes fragmentos puderam ser determinados, conforme analise dos géis de 

poliacrilamida , onde observa-se que não houve variação entre as células utilizadas. São estes 

os fragmentos: 

 Mix 1 

o ~160pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 6 

o ~220pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 1 

o ~260pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 15 

o ~300pb: fragmento inespecífico 

o ~330pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 5 

o ~350pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 9 

o ~405pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 10 

o ~455pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 8 
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Considerando as células utilizadas para esta análise, conforme marcadores presentes 

no Mix 1, somente o marcador referente ao cromossomo 7 não gerou amplificação. 

 

 Mix 2 

o ~205pb: fragmento inespecífico 

o ~245pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 4 

o ~280pb: fragmento inespecífico 

o ~300pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 19 

o ~380pb: correspondente ao fragmento gerado pelo par de primers do Chr 18 

o ~500pb: fragmento inespecífico 

 

Considerando as células utilizadas para esta análise, conforme marcadores presentes 

no Mix 2, os marcadores referentes aos cromossomos 3, 12, 14, 16 e X não geraram 

amplificações. 

4.3. SEQUENCIAMENTO (ELETROFORESE CAPILAR) 

Foi realizado o sequenciamento de 24 amostras para cada um dos 19 marcadores para 

analisar a taxa de variabilidade dos marcadores, ou seja, seu poder de inclusão e exclusão na 

identificação das amostras. A tabela 17 sumariza os resultados do sequenciamento em relação 

a presença de inserção ou deleção. 
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Tabela 17: Resultados das eletroforeses capilares conforme amostras celulares analisadas e os respectivos pares de primers. (In: inserção; Del: deleção; --: não houve reação de 

sequenciamento). 

Amostras 

Celulares 

Chr 

1 

Chr 

2 

Chr 

3 

Chr 

4 

Chr 

5 

Chr 

6 

Chr 

7 

Chr 

8 

Chr 

9 

Chr 

10 

Chr 

11 

Chr 

12 

Chr 

13 

Chr 

14 

Chr 

15 

Chr 

16 

Chr 

17 

Chr 

18 

Chr 

19 

Chr 

X 

11B11 [BSF-1] In Del Del In Del In Del In In Del -- Del In In Del Del Del Del In In 

145-2C11 In Del Del In Del In Del In In Del -- Del In In Del Del Del Del In In 

1E8 In Del Del In Del In Del In In Del -- Del In In Del Del Del Del In In 

3T3-Swiss albino In Del Del In Del In Del In In Del -- Del In In Del Del Del Del In In 

4T1 In Del Del In Del In Del In In Del -- Del In In Del Del Del Del In In 

AMJ2-C11 In Del Del In Del In Del In In Del -- Del In In Del Del Del Del In In 

C2C12 In Del Del In Del In Del In In Del -- Del In In Del Del Del Del In In 

Hepa-1c1c7 In Del Del In Del In Del In In Del -- Del In In Del Del Del Del In In 

LL/2 (LLC1) In Del Del In Del In Del In In Del -- Del In In Del Del Del Del In In 

L-929 In Del Del In Del In Del In In Del -- Del In In Del Del Del Del In In 

P815 In Del Del In Del In Del In In Del -- Del In In Del Del Del Del In In 

B16-F10 In Del Del In Del In Del In In Del -- Del In In Del Del Del Del In In 

GR In Del Del In Del In Del In In Del -- Del In In Del Del Del Del In In 

GRX In Del Del In Del In Del In In Del -- Del In In Del Del Del Del In In 

L5178Y In Del Del In Del In Del In In Del -- Del In In Del Del Del Del In In 

EOMA In Del Del In Del In Del In In Del -- Del In In Del Del Del Del In In 

FDC-P1 In Del Del In Del In Del In In Del -- Del In In Del Del Del Del In In 

MAR 18.5 In Del Del In Del In Del In In Del -- Del In In Del Del Del Del In In 

Neuro-2a In Del Del In Del In Del In In Del -- Del In In Del Del Del Del In In 

YAC-1 In Del Del In Del In Del In In Del -- Del In In Del Del Del Del In In 

AML12 In Del Del In Del In Del In In Del -- Del In In Del Del Del Del In In 

L1210 In Del Del In Del In Del In In Del -- Del In In Del Del Del Del In In 

A20 [A-20] In Del Del In Del In Del In In Del -- Del In In Del Del Del Del In In 

GLIOMA 261 In Del Del In Del In Del In In Del -- Del In In Del Del Del Del In In 



Conforme resultados evidenciados anteriormente, corroborando com dados obtidos 

por PCR multiplex, verificou-se que não há variabilidade intra-pares de primers (f=0,0%), 

nem mesmo referente ao Chr 4 que possui descrição de diversidade populacional no banco de 

dados do NCBI (dbSNP), com frequência de 35% (heterozigozidade). Tal resultado 

inviabiliza a utilização dos mesmos como ferramenta de genotipagem de linhagens celulares 

de Mus musculus. Tais pares de primers podem ser empregados para identificação das 

linhagens celulares da espécie em questão, ainda que sob condições de contaminação por 

células de diferentes espécies, oque foi evidenciado com células 11B11 e 145-2C11. 

Ilustrando os resultados evidenciados anteriormente, a Figuras44mostraumainserção, e 

a Figura 45 uma deleção de sequências nucleotídicas.Todos os sequenciamentos foram 

realizados tendo como sequência molde as sequências genéticas de cada cromossomo 

correspondente ao primer, como evidenciado na tabela 18. 

 
Tabela 18: Sequências molde utilizadas para o alinhamento com sequências obtidas através da metodologia de 

eletroforese capilar, conforme cada par de primers empregado. 

Cromossomo Sequência Molde 

Chr 1  gi|83274080|ref|AC_000023.1|:174912428-174912785 

Chr 2 gi|83280971|ref|AC_000024.1|:18232071-18233140 

Chr 3 gi|372099107|ref|NC_000069.6|:95477871-95481323 

Chr 4 gi|372099106|ref|NC_000070.6|:44361772-44362547 

Chr 5 gi|372099105|ref|NC_000071.6|:20079777-20081327 

Chr 6 gi|372099104|ref|NC_000072.6|:114436521-114449108 

Chr 7 gi|82904499|ref|NW_001030836.1|:7301451-7304018 

Chr 8 gi|372099102|ref|NC_000074.6|:85080936-85084079  

Chr 9 gi|372099101|ref|NC_000075.6|:24657487-24660891 

Chr 10 gi|372099100|ref|NC_000076.6|:31962736-31964351 

Chr 11 gi|372099099|ref|NC_000077.6|:5948756-5952022 

Chr 12 gi|372099098|ref|NC_000078.6|:35510220-35511835 

Chr 13 gi|372099097|ref|NC_000079.6|:28495215-28497010 

Chr 14 gi|372099096|ref|NC_000080.6|:23932355-23934024 

Chr 15 gi|372099095|ref|NC_000081.6|:100788307-100791531 

Chr 16 gi|372099094|ref|NC_000082.6|:36826177-36829500 

Chr 17 gi|372099093|ref|NC_000083.6|:8304052-8310829 

Chr 18 gi|372099092|ref|NC_000084.6|:23952372-23955646 

Chr 19 gi|372099091|ref|NC_000085.6|:10500904-10504151 

Chr  X gi|372099090|ref|NC_000086.7|:94410607-94413895 
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Figura 44: Eletroferograma referente ao sequenciamento do Chr 1, célula EOMA, com inserção do fragmento 

[TAGAGCCCTTCC]. Resultado baseado no contig formado com única fita (F) do sequenciamento referente aos 

marcadores empregados, em associação à sequência molde (gi|83274080|ref|AC_000023.1|:174912428-

174912785). 

 

 

Figura 45: Eletroferograma referente ao sequenciamento do Chr 5, célula GRX, com deleção do fragmento [-

/TAAACATGGAG]. Resultado baseado no contig formado com ambas as fitas (F e R) do sequenciamento 

referente aos marcadores empregados, em associação à sequência molde 

(gi|372099105|ref|NC_000071.6|:20079777-20081327). 

 

A metodologia de eletroforese capilar, com utilização dos pares de primers 

abrangentes à pesquisa, foi realizada empregando variáveis conforme condições de trabalho, 

seguindo: dois diferentes kits de purificação dos produtos de PCR (QIAquick® PCR 

Purification e Kit QIAEX® II Gel Extraction), assim como uma variável quanto a Polimerase 

utilizada na reação de PCR (AmpliTaq Gold® 360 DNA Polymerase 1X e GoTaq® Hot Start 

Master Mix 2x). Diferenças entre os kits de purificação dos produtos de PCR podem ser 

notadas na tabela 19, onde são listadas as médias das quantificações dos materiais genéticos 

purificados. 
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Tabela 19: Médias de valores obtidos através de espectrofotometria (Nanodrop 2000c® – Thermo Scientific) dos 

produtos purificados com os kits descritos. Valores de referência: ~1,8 (260/280), ~2 / 2,2 (260/230). 

   Espectrofotometria 

   [ng/µl] 260/280 260/230 

QIAquick® PCR Purification  23,71 1,86 2,12 

QIAEX® II Gel Extraction 14,38 1,69 1,97 

 

 Com a utilização das seqêuncias nucleotídicas obtidas através da eletroforese capilar, 

conforme alinhamento das mesmas, tornou-se possível determinarInDel ainda não descrito na 

espécie Mus musculus, referente ao Chr 15,assim como a determinação de SNPs em todos os 

locisequenciados (19 cromossomos). Tais achados podem ser observados nas figuras 46, 47 e 

48, referentes aos Chr 4, 5 e 15, aos quais foram os que apresentaram maiores variações de 

SNPs e InDel 

 

 

Figura 46: Alinhamento entre sequências nucleotídicas referentes ao Chr 4, evidenciando regiões idênticas (cor 

cinza), região com gap (ilustrado com traço) e regiões com diferenças nucleotídicas (partes coloridas – 

abrangendo SNPs)  

 

 

Figura 47: Alinhamento entre sequências nucleotídicas referentes ao Chr 5, evidenciando regiões idênticas (cor 

cinza), região com gap (ilustrado com traço) e regiões com diferenças nucleotídicas (partes coloridas – 

abrangendo SNPs). 
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Figura 48: Alinhamento entre sequências nucleotídicas referentes ao Chr 15, evidenciando regiões idênticas (cor 

cinza), região com gap (ilustrado com traço menor) e regiões com diferenças nucleotídicas (partes coloridas – 

abrangendo SNPs). Regiâorepresentada com traço maior representa InDel ainda não descreto na espécie Mus 

musculus. 

 

4.4. ANÁLISE DE FREQUÊNCIA DOS PARES DE PRIMERS 

Com a desnaturação das amostras empregadas para análise, conforme diferentes 

linhagens celulares empregadas, tornou-se possível verificar a frequência dos pares de primers 

quanto a diversidade populacional dos mesmos. Dados das amostras empregadas encontram-

se descritas na tabela 20 e resultados evidenciados nas Figuras49 a 54. 

 

Tabela 20: Descrição das amostras empregadas na eletroforese em gel de poliacrilamida (Figura 49 a 54). 

Numeração Amostras Celulares 

1 11B11 [BSF-1] 

2 145-2C11 

3 1E8 

4 3T3-Swiss albino 

5 4T1 

6 AMJ2-C11 

7 C2C12 

8 Hepa-1c1c7 

9 LL/2 (LLC1) 

10 NCTC clone 929 [L cell, L-929, derivative of Strain L] 

11 P815 

12 B16-F10 

13 GR 

14 GRX 

15 L5178Y TK+/- clone (3.7.2C) [TK+/- (clone 3.7.2C)] 

16 EOMA 

17 FDC-P1 

18 MAR 18.5 

19 Neuro-2ª 

20 YAC-1 

21 AML12 
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Numeração Amostras Celulares 

22 L1210 

23 A20 [A-20] 

24 GLIOMA 261 
 

 

 

 

Figura49: Gel de poliacrilamida 20% contendo amostras desnaturadas (1 a 8) para análise do par de primers 

referente ao cromossomo 4. 

 

 

Figura50: Gel de poliacrilamida 20% contendo amostras desnaturadas (9 a 16) para análise do par de primers 

referente ao cromossomo 4. 
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Figura51: Gel de poliacrilamida 20% contendo amostras desnaturadas (17 a 24) para análise do par de primers 

referente ao cromossomo 4. 

 

 

Figura52: Gel de poliacrilamida 20% contendo amostras desnaturadas (1 a 8) para análise do par de primers 

referente ao cromossomo 5. 
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Figura53: Gel de poliacrilamida 20% contendo amostras desnaturadas (9 a 16) para análise do par de primers 

referente ao cromossomo 5. 

 

 

Figura54: Gel de poliacrilamida 20% contendo amostras desnaturadas (17 a 24) para análise do par de primers 

referente ao cromossomo 5. 



99 

 

A metodologia de PCR singleplex em associação com análise por eletroforese em gel 

de poliacrilamida 20%, empregando a desnaturação das amostras, possibilitou averiguar a 

frequência dos pares de primers na população em questão. Com relação ao par de primers 

correspondente ao cromossomo 4, conforme Figuras49, 50 e 51, houve amplificação de 

fragmento com ~230pb, correspondendo ao tamanho esperado referente ao InDel no 

cromossomo, assim como ocorre com utilização do par de primers referente ao cromossomo 5 

(Figuras52, 53 e 54), amplificação de fragmento com ~320pb. Com a utilização de diferentes 

linhagens celulares, tornou-se possível averiguar a diversidade populacional dos fragmentos 

genéticos, tendo apresentado resultado discordante ao dado obtido através do dbSNP, 

referente ao Chr 4 (f  = 35% - dbSNP). Corroborando com resultados obtidos através da 

eletroforese capilar, observou-se a falta de variabilidade dosconjuntos de primers referentes 

aos cromossomos da espécie Mus musculus (f = 0,0%).  
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5. DISCUSSÃO 

A contaminação cruzada e erros de identificação possuem uma longa história com 

muitos exemplos, mas é difícil julgar o que tem sido mais substancial e caro. O caso clássico 

já descrito é a contaminação por células HeLa, dos quais existem vários exemplos, como 

citado inicialmente por Gartler (1967) e Nelson-Rees (1974). É surpreendente, já que muitas 

dessas linhagens celulares contaminadas continuaram a ser utilizadas por mais de 40 anos 

mesmo depois de evidenciadas como sendo HeLa (ASN-0002, 2010).A mesma problemática 

se estende por diferentes tipos celulares como as da espécie Mus musculus.  

A constante preocupação com a contaminação cruzada de culturas de células de Mus 

musculus com outrasde ratos e humanos (Holder & Cooper, 2011), se perpetua afetando toda 

a comunidade científica e biotecnológica (ASN-0002, 2010; Nims et al., 2010).A não 

conformidade das linhagens celulares, empregadas em testes e análises, acarreta em 

investimentos sem geração de resultados aplicáveis (Didion et al., 2014) e perpetuação da 

identificação errônea das células utilizadas. Não há um sistema de certificação de linhagens 

celulares de Mus musculusconsolidado, como o já desenvolvido pelo ATCC para células de 

humanos através da metodologia de STR (Capes-Davis et al., 2013). O risco de contaminação 

é recorrente,  assim com técnicas relativamente simples e monitoramento contínuo da pureza 

das linhagens celulares a autenticidade celular pode ser assegurada (Nelson-Rees et al., 1981; 

Higgins et al., 2010). 

A comunidade científica não conseguiu reverter o cenário internacional da 

problemática de identificação errônea e observa-se que, nacionalmente, as agências de 

financiamento permanecem ignorando tal circunstância, permitindo a propagação acentuada 

de dados inválidos e linhagens celulares de origem contestável (ASN-0002, 2010; Canny, 

2013), gerandoumcenário de desvalorização da ciência nacional. 

A metodologia de STR pode ser empregada para a genotipagem de camundongos de 

diferentes espécies, mas ainda não é padronizada e implementada pelo ATCC para as 

linhagens celulares de Mus musculus. A metodologia não tem resolução suficiente para a 

discriminação entre linhagens celulares derivadas a partir de estirpes consanguíneas (Yoshino 

et al., 2010). A metodologia de SNP é sugerida como alternativa para genotipagem de 

linhagens de camundongos, mas ainda não foi descrito um método de alto rendimento para tal 

finalidade (Didion et al., 2014). A pesquisa baseava-se na utilização de STR para a 

genotipagem de linhagens celulares de Mus musculus, mas o NIST (National Institute of 

http://www.nist.gov/
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Standards and Technology) desenvolveu e implementou um kit de genotipagem por STR para 

camundongos da espécie pertencente à pesquisa (Almeida et al., 2014). Devido ao fato, viu-se 

a necessidade de determinar uma nova vertente de análise, possibilitando o desenvolvimento 

de um método complementar agregando dados adicionais. A genotipagem através de InDel foi 

escolhida como base do estudo por ser menos propensa a mutações, o que reduz a 

probabilidade de classificações errôneas e é uma análise de fácil interpretação. A técnica se 

baseia na variação de tamanho dos fragmentos obtidos pela metodologia de PCR e observados 

em gel de poliacrilamida. Pode-se ainda utilizar o sequenciamento para avaliar o tamanho das 

sequências.Outra possibilidade é adequar o sistema para funcionar exatamente com os 

mesmos equipamentos e softwares de análise utilizados para STR, sendo este já bastante 

difundido. 

Anteriormente ao início dos testes in vitro, foram realizadas análises in silico 

empregando os pares de primers desenhados com base na detecção de inserções e deleções 

presentes no genoma de Mus musculus, onde estes foram analisados quanto à compatibilidade 

e interação entre eles. A análise possibilitou observar interações entre diferentespares de 

primers que geravam bandas inespecíficas ou amplificação de fragmentos secundários. 

Alguns primers foram excluídos por apresentarem pareamento espúreo estável. Para facilitar a 

visualização das bandas em gel de acrilamida optou-se por montar dois mixes que 

maximizassem a distância entre cada marcador, ou seja, a formulação dos mixes baseou-se na 

diferença de tamanho dos fragmentos gerados para que houvesse melhor separação dos 

mesmos no gel de poliacrilamida e para determinação mais precisa se o fragmento continha 

um inserção ou uma deleção (InDel). Conforme resultados obtidos por análises in vitro, 

observou-se ocorrência de bandas inespecíficas em ambos os mixes. 

A metodologia de PCR evidenciou a capacidade de identificação das células de 

camundongos da espécie Mus musculus através da utilização dos pares de primers 

empregados no estudo. A metodologia de PCR multiplex é disseminada mundialmente e 

empregada em diversos setores clínicos e biotecnológicos, possibilitando a detecção de 

diversos alvos moleculares em uma única reação. O desenvolvimento da mesma necessita de 

padronização e validação, devendo haver um equilíbrio entre reagentes empregados, material 

genético e concentrações adequadas dos pares de primers. É considerado um método de alta 

sensibilidade, eficácia e acessibilidade (Amorim et al., 2010; Abou Tayounet al., 2015). A 

especificidade dos pares de primers pôde ser averiguada e afirmada através do PCR 

singleplex, tendo havido 100% de identificação das linhagens celulares da espécie Mus 

http://www.nist.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abou%20Tayoun%20AN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25595915
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musculus, corroborando com resultados obtidos anteriormente quando sequências dos pares 

de primers foram analisadas através da submissão das mesmas aos bancos de dados para 

averiguação da especificidade através da ferramenta Blast (NCBI).  

Para adequação ao estudo, todos os processos e procedimentos foram padronizados, 

obtendo resultados aplicáveis e coerentes aos objetivos propostos. Devido a gama de pares de 

primers empregados, referente à metodologia de PCR multiplex, verificou-se a 

inespecificidade de determinados marcadores quando postos em conjuntos para formação de 

mixes, o que não foi solucionado com as variáveis aplicadas sobre a questão, necessitando de 

maior abrangência de tempo e novas estratégias para otimização da metodologia. Para melhor 

embasamento e complementaridade dos resultados, buscando a determinação das inserções e 

deleções presentes, seguiu-se com eletroforese capilar, empregando os pares de primers e 

diferentes linhagens celulares.  A complementaridade dos resultados obtidos por PCR e 

eletroforese capilar demonstra um nível elevado de discriminação de espécie, considerando-se 

o comprimento das regiões hipervariáveis definidas pelas variantes InDel, sendo coerente aos 

achados descritos porAmorim, 2012. 

A metodologia de PCR multiplex, através de análise em gel de agarose, possibilitou a 

padronização do volume final da reação, tendo sido feita análise de volumes distintos (12,5µl, 

25µl e 50µl), onde observou-se melhor padrão de bandas e suas conformações com volume 

final de 50µl; determinação da quantidade de ciclagens (21x, 23x, 25x, 27x e 29x) para 

formação de cópias do alvo, tendo padronizado a ciclagem em 28x para maior intensidade de 

bandas, em comparado a 27x, e menor ocorrência de fragmentos inespecíficos e dímeros, 

como observado com 29x; adequação do volume de BSA (albumina sérica bovina) (7mg/mL), 

sendo uma proteína estabilizante na reação de PCR e um ingrediente comum nos kits de STR, 

minimizando a inibição da reação, tornando o material genético mais acessível à enzima de 

amplificação através da ligação da proteína à citosina, modificando sua conformação, 

tornando DNA mais lábil para a desnaturação pelo calor (Butler, 2012). 

Para melhor discriminação e resolução dos resultados obtidos através do PCR 

multiplex, os produtos passaram a ser analisados em gel de poliacrilamida 10%, 

possibilitando melhor separação dos mesmos conforme comprimento, permitindo 

determinação mais precisa quanto à inserção ou deleção presente nos alvos analisados. Com a 

aplicação da desnaturação dos produtos de PCR e análise em gel de poliacrilamida 10%, 

visando à verificação de frequência quanto à diversidade populacional através de InDel, 
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observou-se a ocorrência de invariabilidade dos fragmentos genéticos obtidos com diferentes 

conjuntos de primers e utilização de diferentes linhagens celulares,  e a não concordância de 

resultado referente a taxa de diversidade populacional depositada no banco de dados do NCBI 

(f = 34% - dbSNP) , referente a variante InDel do Chr4. Para confirmar os resultados obtidos 

por eletroforese em gel, os marcadores foram sequenciados através de eletroforese capilar.A 

metodologia de eletroforese capilar possibilitou corroborar osresultados evidenciados 

anteriormente, onde observou-se uma invariabilidade quanto à diversidade populacional. Esta 

metodologia destinaria-se somente à averiguação de pares de primers com menor 

variabilidade para que pudessem ser excluídos dos mixes de PCR multiplex e estes fossem 

reformulados com o menor número de pares de primers possíveis e maior poder 

discriminativo.  

A eletroforese capilar possui capacidade de detecção de uma gama de variações 

genéticas usando única plataforma de análise. Esta metodologia possui custo mais baixo, mais 

especificidade e robustez (Mielczarek & Szyda, 2016). A detecção de inserções e deleções em 

materiais genéticos possui maior vantagem sobre as ferramentas de detecção de SNPs e STR, 

sendo uma ferramenta que confere maior capacidade discriminativa para utilização por PCR 

multiplex, já que fragmentos são distinguidos por variação de tamanho. Não necessita de 

fragmentos longos para detecção do InDel, possui baixa taxa de mutações (Smit et al., 2007), 

favorecendo sua utilização em materiais degradados e podendo ser diretamente genotipados 

através de separação por comprimento de fragmentos em eletroforese capilar (Amorim, 2012; 

Neuman et al., 2012). A metodologia de genotipagem por InDel também vem sendo utilizada 

para aumentar a precisão na identificação humana e validação dos resultados obtidos por 

STR. A metodologia de eletroforese capilar possui maior viabilidade já que possibilita análise 

empregando pequena demanda de amostra, com volumes da ordem de nanogramas, elevada 

frequência analítica, alta resolução, melhor sensibilidade e manipulação dos dados gerados, 

melhor relação custo/benefício, sendo metodologia passível de validação e amplo domínio 

pela comunidade científica (Smith& Nelson, 2003; Butleret al. 2004; Liu et al., 2011). 

Visando a otimização da reação de sequenciamento para melhor determinar o InDel 

presente nas sequências das respectivas linhagens empregadas na análise, mantendo a variável  

de aumento na concentração de primer na reação de sequenciamento (10µM), já que 

apresentou melhoria nos resultados prévios,  empregou-se o aumento da termociclagem para 

31 ciclos, visando gerar maior quantidade de amplicons através da metodologia de PCR,e 

posteriormente, realizou-se análise de sequenciamento empregando diferentes volumes de 
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amplicons purificados na reação de BigDye (1,5µl e 3µl).Através das variáveis empregadas, 

mesmo tendo havido otimização no padrão de sequenciamento,os resultados obtidos 

evidenciariam o que já havia sido demonstrado através da metodologia de PCR multiplex e 

sequenciamentos realizados previamente, a incapacidade de identificaçãointraespecífica 

através de InDel. 

Através dos resultados obtidos, conforme utilização de diferentes kits de purificação 

dos produtos de PCR (QIAquick® PCR Purification e Kit QIAEX® II Gel Extraction), assim 

como uma variável quanto a Polimerase utilizada na reação de PCR (AmpliTaq Gold® 360 

DNA Polymerase 1X e GoTaq® Hot Start Master Mix 2x)., pôde-se verificar que não houve 

variância nos sequenciamentos quando empregadas diferentes polimerases para a metodologia 

de PCR, o que não foi observado quanto aos diferentes kits empregados para a purificação dos 

produtos de PCR. Estes geraram resultados com qualidade distintas, sendo o kit QIAquick® 

PCR Purification mais eficaz quanto ao objetivo proposto, acarretando em sequências de 

melhor qualidade e sem interferentes, eletroferogramas com melhor qualidade e resolução.  

Os sequenciamentos realizados empregando o Kit QIAEX® II Gel Extraction 

apresentaram nucleotídeos indeterminados na porção inicial da sequência, assim como 

interferentes que diminuíram a qualidade dos eletroferogramas, sugerindo a ocorrência de um 

processo não eficiente de purificação do DNA, podendo apresentar resíduos de sais, proteínas 

e/ou elementos químicos empregados no método de putificação junto ao DNA, o que dificulta 

a amplificação do fragmento por PCR e a detecção de fluoróforos pela incidência do laser 

emitido no equipamento de eletroforese capilar para a determinação da sequência genética 

conforme os pares de primers empregados.  

Relata-se que a ocorrência de região STR também se torna um interferente para a 

metodologia de eletroforese capilar quando emprega-se pares de primers para detecção de 

InDeladjacente àSTR, podendo haver uma falha da Taq polimerase na síntese da fita 

complementar (Jiang et al., 2015). O desempenho da metodologia de eletroforese capilar para 

detecção de variações estruturais necessita de uma adequação do protocolo empregado para 

cada tipo e qualidade do material empregado para análise assim como, o tamanho do 

fragmento esperado. A criação de um método de análise proporcionou melhor abrangência 

aos fragmentos estudados, já que tratam-se de sequências curtas, o que necessita de adequação 

para que não haja inviabilização na detecção do alvo por variações inadequadas de tempo de 

detecção, tempo de incidência do laser, eletroinjeção e outros diversos parâmetros que 
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puderam ser ajustados para melhor empregabilidade da metodologia, já que o método para 

detecção de InDel deve gerar uma cobertura suficiente aos pontos de análise (Mielczarek & 

Szyda, 2016).  

As informações depositadas nos bancos de dados do NCBI e UCSC Genome Browser 

possibilitaram melhor embasamento e obtenção de dados genéticos, mas a comparação com 

os dados gerados através de metodologias In vitro, como a invariabilidade dos resultados 

obtidos através dos pares de primers empregados, tendo sido observada através do PCR 

multiplex e eletroforese capilar, não tornou-se cabível devido à ausência de descrição dos 

dados de frequência dos fragmentos moleculares depositados e desta forma, estes não 

puderam ser comparados e associados aos observados na pesquisa. 

Com a padronização e aplicação do sistema, demonstrou-se que todas as linhagens 

celulares utilizadas dentro do escopo deste estudo são de origem da espécie citada. Mesmo 

com a ocorrência de contaminação por linhagens celulares de outra espécie, foi possível 

identificar a espécie alvo do estudo, o que evidencia a especificidade dos pares de primers e 

metodologias empregadas, sugerindo uma nova abordagem para detecção de células de Mus 

musculus, o que complementa estudo já realizado por Schmitt e Pawlita (2009) para validação 

de metodologia de detecção de células contaminadas, sendo uma abordagem mais robusta e 

de fácil interpretação.  

As validações das metodologias empregadas durante pesquisa não puderam ser 

realizadas por limitação de tempo, tendo o desenvolvimento incompleto para a realização das 

mesmas. Durante pesquisa, abrangendo padronizações e desenvolvimento, foram realizados 

64 conjuntos de reações de PCR, análises em 42 géis, abrangendo agarose e poliacrilamida, e 

960 reações de sequenciamento, referindo-se às 24 células de diferentes linhagens celulares da 

espécie Mus musculusempregadas na metodologia de eletroforese capilar e utilização de 

ambas as fitas dos pares de primers para cada cromossomo.  

Resultados obtidos através da metodologia de eletroforese capilar evidenciaram a 

ocorrência de SNPs em algumas sequências nucleotídicas geradas, juntamente com a detecção 

do InDel pela utilização dos pares de primers empregados. Tais resultados podem sugerir, 

mesmo sendo necessários maiores estudos e análises de SNPs em relação à espécie em estudo, 

que esta pode ser uma possível metodologia de genotipagem para Mus musculus, já que ainda 

não foi descrito um método de alto rendimento empregando SNPs para camundongos (Didion 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pawlita%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19589807
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et al., 2014), e sugere-se a identificação interespecífica através de InDel, como observado na 

presente pesquisa. 
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6. CONCLUSÃO 

 Através da metodologia de PCR e eletroforese capilar, observou-se a capacidade de 

identificação das linhagens celulares de Mus musculus por meio dautilização dos pares de 

primers desenhados e empregados no estudo, possibilitando determinar as inserções e 

deleções presentes nas diferentes linhagens, assim como nos diferentes cromossomos da 

espécie em questão. 

 O banco genético NCBI éutilizado para depósito e fonte de informação das mais 

diversas pesquisas realizadas contatamos que os dedaos la obtidos devem ser utilizados com 

parcimônia e verificado para validar seu status quo.  

Os pares de primers utilizados neste estudo se mostrarm capazes de amplificar a 

espécie Mus musculus.  

Conforme padronização das metodologias e aplicação dos processos de análises,notou-

se que, para todos os pares de primers, não havia a ocorrência de variabilidade nos resultados 

de genotipagem, o que foi coincidente com os resultados obtidos através da análise em gel de 

poliacrilamida. 

 Os pares de primers empregados no estudo não possibilitam a genotipagem das 

linhagens celulares por não possuírem uma diversidade populacional, mas podem ser 

amplamente utilizados para identificação de célula de Mus musculus, ainda que sob condições 

de contaminações por outras linhagens. 

Para adequação do estudo ao objetivo proposto, faz-senecessário novas análises dos 

pares de primers, visando a capacidade de genotipagem das linhagens celulares de Mus 

musculus conformevalidação da diversidade populacional através de dados de frequência para 

cada conjunto de pares de primers, referentes a cada cromossomo. 
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