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RESUMO 

A identificação rápida e precisa de patógenos é um componente essencial de vigilância 

biológica com benefícios para a saúde humana, assim como para as perspectivas em biodefesa 

pois estes podem representar uma ameaça à segurança nacional. As técnicas de detecção 

desses microorganismos de interesse devem ser mais sensíveis e específicas o possível e sem 

que haja interferência de contaminantes externos, para não haver erro no diagnóstico. A 

cultura de bactérias em meios específicos ou em tecidos ainda são considerados o padrão-ouro 

entres os testes clínicos e laboratoriais na identificação dos agentes patogênicos. No entanto, a 

detecção por ácidos nucleicos é baseada no sequenciamento do produto amplificado através 

de iniciadores que são pareados no DNA ou RNA da amostra contendo o microorganismo 

alvo. Esse tipo de técnica está entre as mais sensíveis e específicas, além de mais simples e 

rápidas. Nosso objetivo foi desenvolver ferramentas para detecção rápida e eficaz de 

patógenos que possam ser utilizados como arma biológica. Avaliamos o 

sequenciamento shotgun na plataforma Ion Torrent
TM

 PGM
®
 (Thermo Fisher Scientific

®
) para 

a identificação precisa de um agente patogênico. Nossos resultados sugerem que essa não é a 

ferramenta mais adequada e robusta, devido à incerteza na distinção de espécies com 

potencial de arma biológica, principalmente quando os parâmetros de identificação são mais 

estringentes. Com isto,  avaliamos o potencial de discriminação do gene 16S rRNA para as 

bactérias selecionadas, testando a sensibilidade da técnica de sequenciamento paralelo 

massivo. Portanto, para este experimentodesenhamos três pares de iniciadores baseados nas 

regiões conservadas do alinhamento das sequências consenso representativas das bactérias 

selecionadas (regiões [V1V2], [V4V5] e [V6V7V8], com aproximadamente 350 pb). Através 

do alinhamento do concatenado dessas três regiões-alvo dos iniciadores geramos uma árvore 

filogenética, a qual dividiu estes microorganismos em grupos monofiléticos, mostrando um 

potencial de distinção do gene a nível de gênero. Os três pares iniciadores desenhados para o 

16S rRNA foram testados com sucesso nas amplificações de amostras de DNA das 

bactérias Vibrio cholerae, Escherichia coli, Salmonella enterica e Yersinia pestis. Além disso, 

o DNA de V.cholerae e E.coli foram sequenciados pelo método de Sanger e os resultados 

alinhados contra os bancos de dados GenBank e GreenGenes para validação das sequências. 

O teste de sensibilidade utilizando o gene 16S rRNA seguido do sequenciamento paralelo 

massivo na plataforma Ion Torrent
TM

 PGM
®
 (Thermo Fisher Scientific

®
) foi determinado 

utilizando diferentes massas de DNA de E. coli, V. cholerae e S. enterica junto a amostras de 



 
 

DNA ambiental e humano. Em nossas condições, o límite mínimo de detecção da técnica para 

os patógenos alvo foi de 5 células. 

 

Palavras-chave: biodefesa, sequenciamento paralelo massivo, detecção de bactérias, 16S 

rRNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

The rapid and accurate identification of pathogens is an essential component of biological 

monitoring with benefits for human health as well as the prospects for biodefense as they may 

pose a threat to national security. Techniques for detecting these microorganisms of interest 

should be more sensitive and specific as possible, and without interference from external 

contaminants, so there is no error in the diagnosis. The bacterial culture in specific media or 

tissues are still considered the gold standard of clinical and laboratory tests to identify the 

pathogens. The detection by nucleic acids is based on base pairing reaction between the 

primers and the DNA or RNA from the sample containing the target microorganism. This 

type of technique is among the most sensitive and specific, as well as simpler and faster. Our 

goal was to develop tools for fast and effective detection of pathogens that can be used as a 

biological weapon.We evaluate the shotgun sequencing in the Ion Torrent
TM

 PGM
®
 (Thermo 

Fisher Scientific
®
) platform for precise identification of the pathogen. Our results suggest that 

this is not the most appropriate and robust tool, due to uncertainty in species distinction with 

bioweapon potential, especially when the identification parameters are more stringent. Thus, 

we evaluated the potential for discrimination of the 16S rRNA gene for selected bacteria by 

testing the sensitivity of the massively parallel sequencing technique. For this experiment, we 

designed three primer pairs based on the conserved regions of the alignment of representative 

consensus sequencesof the selected bacteria (regions [V1V2], [V4V5] and [V6V7V8], with 

approximately 350 bp). By aligning the concatenated of these three target regions, we 

generate a phylogenetic tree, which divided these microorganisms in monophyletic groups, 

showing a potential for differenciation in gender level. The three primer pairs designed to the 

16S rRNA have been successfully tested in the amplification of DNA samples of Vibrio 

cholerae, Escherichia coli, Salmonella enterica and Yersina pestis.  Furthermore, the DNA of 

V. cholerae and E. coli were sequenced by the Sanger method and the results aligned against 

the databases GenBank and GreenGenes to confirmthe sequences. The sensitivity of the 

massively parallel sequencing test on the Ion Torrent
TM

 PGM
®
 (Thermo Fisher Scientific

®
) 

platform using different masses DNA of E. coli, S. enterica and V. cholerae DNA with 

environmental and human DNA samples showed that the minimum detection limit of the 

technique to the target pathogens is 5. 

 

Key-words: biodefense, massively parallel sequencing, bacterial detection, 16S rRNA 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. O Bioterrorismo 

 O Bioterrorismo é definido como liberação intencional e planejada de agentes 

patogênicos ou toxinas em uma determinada população. Ações bioterroristas utilizam 

agentes biológicos capazes de promover grandes epidemias, instaurar pânico na população 

e sobrecarregar os sistemas de saúde, geralmente motivadas por razões políticas 

(FRISCHKNECH, 2003; MORSE; BUDOWLE, 2006). Os agentes mais visados para 

serem utilizados como arma biológica são principalmente aqueles que tem transmissão 

pessoa-pessoa, podem ser cultivados, são de fácil manipulação, tem estabilidade no 

ambiente, fácil disseminação, alta taxa de morbidade e mortalidade e a inexistência de 

diagnóstico e medidas terapêuticas da doença (HENDERSON, 1999), podendo ser 

dispersos por aerossóis, comidas contaminadas, em pó ou via vetores artrópodes (MORSE; 

BUDOWLE, 2006). 

 Os patógenos que podem ser usados como arma biológica, tais como B.anthracis e 

Yersinia.pestis, são classificados pelo Center for Disease Control and Prevention (CDC), 

organização americana responsável pela monitoraçãode doenças que afetem a 

população,em categorias de risco - A, B e C - em ordem decrescente de prioridade e 

facilidade de disseminação na população (Tabela 1) (BUDOWLE et al., 2011; MORSE; 

BUDOWLE, 2006). A categoria A inclui organismos que produzem doenças mais 

prováveis de causar mortalidade em massa e criar pânico como, por exemplo, bactérias 

causadoras do Antraz (B. anthracis), Botulismo (Clostridium botulinum) e Peste Negra (Y. 

pestis); e vírus causador da varíola (variola major) e febres hemorrágicas (vírus Ebola, 

Marburg, vírus da febre de Lassa, Machupo e Junín). Na categoria B estão os organismos 

que se replicam em águas e de fácil disseminação como cianobactérias produtoras de 

toxinas, Shigella sp., Salmonella sp. e bactérias causadoras da cólera, tifo, febre Q, além de 

vírus causadores de encefalites virais, tais como vírus da Encefalite Equina do Oeste, vírus 

da Encefalite Venezuelana, entre outros. Na categoria C estão incluídos microrganismos 

que, se manipulados geneticamente no futuro, podem se tornar ameaçadores como o 

Hantavirus, vírus Nipah, vírus da febre amarela (KHAN; MORSE; LILLIBRIDGE, 2000; 

KHAN, 2011; PINTO, 2013). 
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Tabela 1. Agentes patogênicos divididos nas categorias A, B e C, por ordem decrescente de prioridade 

e disseminação (http://www.cdc.gov). 

Center for Disease Control and Prevention (CDC) 

Categoria Descrição Exemplo de patógenos 

A 

Fácil disseminação ou transmissão pessoa-

pessoa; alta mortalidade; maior impacto para 

saúde pública; causar pânico na população 

Bacillusanthracis, Yersiniapestis, 

Clostridium botulinum, Francisella 

tularensis, vírus Ebola, Marburg, vírus da 

febre de Lassa, Machupo e Junín 

B 

Moderadamente fácil de disseminar; 

moderada morbidade; baixa mortalidade; 

exige capacidade de diagnóstico e vigilância 

da doença 

Coxiella burnetti,Brucella sp.,  

Burkholderia sp., Salmonella sp., Shigella 

dysenteriae, Rickettsia prowazekii, 

Escherichia coli, Vibrio cholerae, vírus da 

Encefalite Equina do Oeste, vírus da 

Encefalite Venezuelana 

C 

Patógenos emergentes que podem ser 

manipulados geneticamente para serem usados 

como arma; facilidade de produção e 

disseminação; alta morbidade e mortalidade 

Maior parte dos vírus de doenças 

emergentes (vírus da Febre Amarela, 

Hantavirus, vírus Nipah) 

 

 As armas biológicas são umas das mais perigosas dentre aquelas que tem como 

objetivo a destruição em massa, como as armas químicas e nucleares. Os sistemas 

governamentais geralmente estão mais preparados para uma resposta a essas duas últimas, 

pois seus efeitos e disseminação são percebidos em um menor período de tempo, como nos 

casos de incêndio, por exemplo, os quais logo se tem sinais de fumaça e propagação de 

fogo pela região. As bombas nucleares além da grande destruição do local de impacto tem 

efeito instantâneo  e para as armas químicas existem pessoal mais capacitado par conter e 

identificar os possíveis danos (HENDERSON, 1999; MORSE; BUDOWLE, 2006; 

DANZING e BERKOWSKY, 1997) 

 No caso de um ataque bioterrorista os efeitos podem ser muito mais lentos e 

silenciosos. A liberação de esporos de um patógeno através de aerossóis, por exemplo, no 

qual gás pode ser incolor e inodoro, penetrando e se disseminado em várias áreas até 

mesmo no interior de casas, centros comerciais e empresas. As pessoas de determinada 

região começam a adoecer de maneira que isso se confunda com um surto natural de 

alguma doença. Os sintomas usualmente surgem dias ou semanas após a execução do 

ataque. Pacientes em hospitais, trabalhadores nas suas empresas e alunos e funcionários de 

escolas se contaminam e a doença começa a se espalhar e só então as suspeitas de um 

ataque intencional começam a ser investigadas (HENDERSON, 1999; MORSE; 

BUDOWLE, 2006). A distinção desses casos depende do conhecimento epidemiológico 
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das doenças endêmicas e de evidências laboratoriais provenientes dos indivíduos afetados 

para análises forense específicas (MORSE; BUDOWLE, 2006). 

 Depois da suspeita de um ataque com determinado agente biológico é preciso ter 

uma confirmação laboratorial da doença, medidas de resposta, como estoque de 

antibióticos e vacinas, quarentena das pessoas contaminadas, identificação do patógeno e 

sua fonte de origem, além do possível responsável pelo ataque, seja ele um indivíduo, 

grupo ou organização militar ou terrorista (HENDERSON, 1999; MORSE; BUDOWLE, 

2006; VALDIVIA-GRANDA, 2012). 

 Apesar da facilidade de acesso aos agentes patogênicos ter aumentado com o passar 

dos anos e do avanço da tecnologia, não é qualquer indivíduo que consiga manipular tais 

microorganismos para utilizar em um ataque bioterrorista. Grande parte desses agentes são 

de difícil produção em larga escala e precisam de laboratórios sofisticados para serem 

manipulados. Outro fator que limitante é a variação da virulência entre os diferentes 

agentes. Em muitos casos a patogenicidade em questão depende da espécie ou até mesmo 

de cepas específicas difíceis de se obter, além de ser preciso conhecimento de um 

especialista para determinar se a espécie/cepa é a correta (BUDOWLE et al., 2011). 

 A identificação rápida e precisa de patógenos é um componente essencial de 

vigilância biológica com benefícios para a saúde humana, assim como para as perspectivas 

em biodefesa pois estes podem representar uma ameaça à segurança nacional (FRANCIS 

et al., 2013). Portanto, a correta identificação dos patógenos com potencial de risco 

biológico é importante para afirmar a possibilidade de ameaça à saúde ou bioterrorismo. 

Deste modo, é de importância estratégica a capacidade de distinguir os casos de surtos 

naturais de microrganismos patogênicos daqueles que ocorrem por liberação de forma 

intencional (KHAN; MORSE; LILLIBRIDGE, 2000; KHAN, 2011; PINTO, 2013). 

1.1.1. Histórico 

 Há muito tempo que se utiliza os agentes patogênicos como arma biológica. É 

difícil especificar quando a prática de ataques bioterroristas se iniciou,principalmente 

devido aos seguintes fatores: (1) não se tem muitos documentos históricos ou científicos 

precisos confirmando efetivos ataques, e os disponíveis podem dar margem a diversas 

interpretações de manipulações políticas e (2) a falta de conhecimento sobre os patógenos 

e suas doenças, o que dificulta também os historiadores de diferenciar epidemias naturais 
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de possíveis práticas bioterroristas (BARRAS; GREUB, 2014). O famoso caso da Peste 

Negra, por exemplo, ocorreu no período entre 1347 a 1351 e dizimou de 30% a 50% da 

população européia. Cadáveres contaminados com a praga foram arremessados em 

catapultas sobre os muros nacidade de Caffa, antiga colônia genovesa e hoje Teodósia na 

Ucrânia, dando início a grande epidemia (BARRAS; GREUB, 2014; RASMUSSEN et al., 

2015). 

 Foi a partir do estabelecimento da microbiologia por Louis Pasteur e Robert Koch 

que a prática de utilização de patógenosnos ataques com agentes biológicos começou a 

ficar mais intensa.Métodos de manipulação de microorganismos foram surgindo, dando 

aos cientistas e pesquisadores a possibilidade de isolar e produzir, além de controlar a 

disseminação dos agentes patogênicos (BARRAS; GREUB, 2014; FRISCHKNECH, 

2003). 

 Os estudos com microorganismos geralmente não são iniciados com propósito de 

serem utilizados de maneira prejudicial, porém sempre há aqueles indivíduos que por 

vários motivos, sejam políticos, religiosos, idealistas ou econômicos, querem usufruir do 

conhecimento para fins de conflito, como por exemplo, oaumentando do poder militar em 

guerras.Na Primeira Guerra Mundial o Exército Alemão contaminou animais ou seus 

alimentos em diversos países inimigos com Antraz e Mormo. Esse foi o primeiro caso de 

tentativa de contaminação com agentes biológicos em grande escala (FRISCHKNECH, 

2003; WHEELIS, 1999). Depois do fim da Guerra várias iniciativas relacionadas a 

pesquisa com armas biológicas começaram a aparecer. Nos Estados Unidos, Frederick 

Banting, ganhador do Prêmio Nobel por descobrir a insulina, criou o primeiro centro de 

pesquisa para armas biológicas (AVERY, 1999; REGIS, 1999). Além disso, diversos 

países europeus iniciaramprojetos com o mesmo propósito. 

 Já na Segunda Guerra Mundial foi Japão que começou a produção em massa de 

armas biológicas para serem utilizadas na sua disputa com a China. Em 1930 o japonês 

ShiroIshii iniciou suas pesquisas na área, matando pelo menos 600 prisioneiros por ano em 

seus experimentos. Alguns dos ataques ao país contaminou mais de 1000 poços de água 

para estudar Tifo e Cólera e a liberação de pulgas contaminadas com Praga sobre cidades 

chinesas (HARRIS, 1992, 2002).  

 Foi depois da Segunda Guerra Mundial que houveram vários marcos os quais 

permitiram avanços importantes na área de controle dos potenciais microorganismos a 
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serem utilizados como arma biológica. A capacidade de ameaça aumentou, visto que 

pequenos grupos ativistas também começaram a adquirir tecnologias e conhecimento para 

atacar não só indivíduos ou um grupo regional, mas uma quantidade maior de pessoas, 

ameaçando exércitos inteiros e a segurança dos Estados (BARRAS; GREUB, 2014). Nos 

Estados Unidos, por exemplo, foram iniciados vários testes com objetivo de se estudar os 

agentes patogênicos. Experimentos eram feitos em animais e humanos voluntários, e até 

mesmo com microorganismos liberados no ar. Um dos casos mais famosos ocorreu em 

1966 quando foi liberada a bactéria não patogênica Bacillus globigii,relacionada ao B. 

anthracis, no metrô da cidade de Nova Iorque para se estudar a disseminação do patógeno. 

Mais tarde, a União Soviética produziu diversos agentes como bactérias multi-resistentes, 

além de B. anthracis e o virus smallpox para serem utilizados em mísseis 

(FRISCHKNECH, 2003). O governo americano também ofereceu imunidade ás 

organizações japonesas pelos crimes realizados durante os experimentos envolvendo a 

utilização de agentes patogênicos em cobaias humanas e ataques a outros países em troca 

do conhecimento obtido desses testes  (BARRAS; GREUB, 2014). 

 Em 1972, para tentar conter esses ataques crescentes com armas biológicas, sob a 

pressão da Organização Mundial de Saúde (OMS), foi criada a Biological and Toxin 

Weapons Convention (BWC), que tinha como objetivo a proibição a posse de agentes 

biológicos para fins que não fosse de pesquisa ou proteção, desenvolvimento de 

tecnologias para disseminação dos mesmos e destruição de estoque dos potenciais 

patógenos. Mais de 100 nações se tornaram signatários, incluindo os Estados Unidos, 

Iraque e União Soviética, entretanto isso não terminou definitivamente com os surtos 

causados pelos agentes em ataques intencionais (BARRAS; GREUB, 2014; 

DANZIGAND; BERKOWSKY, 1997). 

 Essa  preocupação com surtos causados por microorganismos patogênicos é tão 

grande que se estende não só a casos de ataques intencionais, mas também a acidentes por 

manipulação dos mesmos. Como exemplo se tem a epidemia de Antraz e 1979 na União 

Soviética. Trabalhadores que transportavam grandes estoques da bactéria B. antrhacis 

deixaram esporos contaminarem o ambiente, causando um surto da doença por mais de 4 

km ao redor do centro de pesquisa (BARRAS; GREUB, 2014; MESELSON et al., 1994; 

ROSENBERG et al., 2002). 
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 Apesar dos ataques com armas biológicas mais divulgados serem geralmente 

provenientes de grandes organizações relacionadas a guerra ou ao governo, pequenos 

grupos individuais são o suficiente para obtençãoe utilização dos patógenos para dar início 

a um surto proposital de determinada doença, visto que diversos agentes e toxinas podem 

ser produzidos em grande quantidade pois não exigem uma tecnologia muito sofisticada 

como seria para o desenvolvimento de bombas nucleares (MORSE; BUDOWLE, 2006). 

Um exemplo foi o caso ocorrido no Texas onde uma seita religiosa contaminou uma mesa 

servida de frios com Salmonella enterica para adoecer parte da população e interferir em 

resultados deeleição regional (TÖRÖK et al., 1997). Isso se deve também pela facilidade 

de obtenção das bactérias por solicitação a organizações que disponibilizam cultura de 

bactérias para pesquisa e doações decolaboradores no meio científico.Um dos recentes 

casos mais famosos de ataque bioterrorista foi o que envolveu cartas contaminadas com 

esporos de B. anthracis em 2001 nos Estados Unidos, que resultou na morte de cinco 

pessoas  (BRANNEN; STANLEY, 2004). 

 Diferente dos Estados Unidos e alguns outros países, o Brasil não tem muitos casos 

relatados, porém um de grande importância ocorreu na segunda metade da década de 80 e 

no início da década de 90 no sul da Bahia. A região de cacaueira foi infestada pela doença 

Vassoura-de-Bruxa, causada por um fungo, tendo como alvo as fazendas produtoras de 

cacau de maior poder econômico. Esse ataque fez com que o Brasil passasse de 

exportadorpara importador de cacau (SOCIEDADE NACIONAL DE AGRIGULTURA, 

2013; VEJA, 2006). Além desse, recentemente vemsendo relatado uma suspeita de ataque 

bioterrorista nas plantações de soja, algodão, sorgo, feijão e milho nas regiões do Piauí, 

Bahia e Maranhão. A lagarta Helicoverpa armigera, que não é comum no Brasil, se tornou 

uma praga nessas plantações (MEIO NORTE, 2013). 

 Por fim, a facilidade de acesso a esses agentes na ultimas décadas, apesar de  todo o 

histórico de casos de bioterrorismoé notável que, a pesquisa científica em área médica e o 

conhecimento sobre os patógenos e desenvolvimento de novas tecnologias, possam se 

tornar um risco quando organizações e até pesquisadores isolados podem se aproveitar e 

desenvolver potenciais armar biológicas, intensificando guerras e outras disputas de 

interesse. Ademais, isso realça a importância do preparo de infra-estrutura e de sistemas de 

saúde dos países contra os possíveis ataques bioterroristas. 
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1.2. Detecção de Microorganismos com Potencial de Arma Biológica 

 As técnicas de detecção de microorganismos de interesse clínico ou para biodefesa 

devem ser das mais sensíveis e específicas o possível e sem que haja interferência de 

contaminantes externos, para não haver erro no diagnóstico. Além disso, é preferível que 

sejam por meio de equipamentos portáteis e de fácil operação, com resultado rápido e 

aplicável a diversas amostras e patógenos simultaneamente (MOORCHUNG; SHARMA; 

MEHTA, 2009). A cultura de bactérias em meios específicos ou de vírus em tecidos ainda 

são considerados o padrão ouro entres os testes clínicos e laboratoriais na identificação dos 

agentes. Apesar disso, foram desenvolvidas técnicas que dão detalhes adicionais sobre os 

patógenos na investigação forense, como indicativosde sua fonte de origem e variações 

genéticas, por exemplo, obtidos através de ensaios envolvendo ácidos nucleicos (MORSE; 

BUDOWLE, 2006). 

 A interpretação dos resultados obtidos de ensaios de detecção baseados em ácidos 

nucleios nem sempre são o suficiente para se obter todas as informações de um caso de 

atentado bioterrorista e por isso, testes complementares podem ser essenciais. A 

combinação de técnicas pode ajudar a traçar a fonte de origem geográfica do ataque através 

de elementos físico ou químicos, o primeiro indivíduo contaminado, assim como a forma 

que o patógeno ou toxina foi disseminado e quando a arma biológica foi preparada. Isso 

decorre do fato de que os microorganismos podem carregar informações que os relacionem 

com sua origem, como substâncias utilizadas no seu crescimento, reagentes químicos 

utilizados na produção, no caso das toxinas, por exemplo, além de nutrientes absorvidos do 

meio. Tais técnicas podem envolver cromatografia, espectrometria de massa, imunoensaios 

e a cultura (MORSE; BUDOWLE, 2006). 

 Os Imunoensaios são baseados principalmente no antígeno e anticorpo específicos 

para detecção do alvo pretendido e depende da afinidade do complexo formado entre esses 

dois componentes. A marcação pode ser através de moléculas fluorescentes, 

químioluminescentes ou eletroquimioluminescentes, visando a detecção de células, 

patógenos ou toxinas, porém somente com um alvo por teste. A técnica é menos sensível e 

específica do que as de PCR e é limitada pela quantidade de anticorpos da reação e da 

especificidade do domínio ligante do anticorpo (LIM et al., 2005). A tecnologia tem 

evoluído com a possibilidade de produção de anticorpos recombinantes, o que dá mais 

abrangência, possibilitando uma maior variedade de alvos a serem identificados. Diversos 



26 
 

casos de diagnóstico de doenças infecciosas já foram relatados  através de imunoensaios, 

como  a Febre do Nilo Ocidental, Síndrome Pulmonar por Hantavirus (ANDREOTTI et al., 

2003), além da detecção de Brucella melitensis (HAYHURST et al., 2003), vírus Vaccinia, 

toxina B de Clostridium difficile (DENG; NESBIT; MORROW, 2003) e toxina botulínica 

(EMANUEL et al., 2000). 

 A citometria de fluxo se baseia na detecção através do reconhecimento de 

microesferas conjugadas com anticorpos que se ligam a receptores no alvo. Em técnicas 

mais modernas, essas esferas podem possuir diferentes cores, o que permite um ensaio 

multiplex com alvo para mais de um patógeno ou toxina simultaneamente. As esferas 

passam por dois lasers que quantificam e classificam as mesmas já com o alvos capturados 

pelos anticorpos. Essa tecnologia é denominada Luminex
®
 (RND Systems), desenvolvida 

no Lawrence Livermore National Laboratory. Para ser mais específica, a técnica pode ser 

combinada com PCR para a confirmação do imunoensaio (LIM et al., 2005). 

 A Espectrometria de Massa (EM), apesar de não ser uma técnica de detecção para 

organismos vivosé importante para identificar toxinas, que também são utilizadas em 

ataques bioterroristas. O método é baseado no peso molecular e em características únicas 

das toxinas, como a estrutura química e estabilidade. As toxinas não possuem DNA/RNA 

para se aplicar os testes de PCR e nem podem ser cultivadas como nos casos das bactérias 

e dos virus (BUDOWLE et al., 2011). Em estudos mais recentes pesquisadores tem 

utilizado a técnica de ionização e dessorção a laser assistida por matriz por espectrometria 

de massa (matrix-assisted laser desorption/ionization - MALDI-TOF MS) para 

diferenciação de espécies de bactérias ligadas ao bioterrorismo, como B. anthracis, 

Francisella tularensis e Y. pestis, através da detecção de peptídeos específicos (DURIEZ et 

al., 2016). A técnica de EM também é considerada mais específica dos que alguns 

imunoensaios como o imunoenzimático ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) 

(BUDOWLE et al., 2011). 

 O emprego das diversas técnicas deve-se considerar as limitações que  são 

observadas devido as características das toxinas, como por exemplo,  na espectrometria de 

massa, a concentração da substância na amostra diminui com o passar do tempo por 

influências ambientais, prejudicando a detecção depois de um longo período. Além disso, 

os parâmetros de análise principais são a massa e estrutura, o que leva a uma perda de 
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sensibilidade visto que existem compostos com características semelhantes, podendo levar 

a um resultado falso positivo (BUDOWLE et al., 2011). 

 O desenvolvimento das técnicas moleculares facilitou a modificação de 

microorganismos para serem mais patogênicos, não só para pesquisadores, mas também 

para potenciais bioterroristas. Essas técnicas são principalmente as baseadas em ácidos 

nucleicos, as quais se é possível fazer a recombinação de DNA, inserção de genes de 

toxinas e até mesmo de resistência ou evasão do sistema imune do hospedeiro, o que 

aumentaria sua capacidade de disseminação na população. A produção de novos agentes 

biológicos também tornou-se possível, por exemplo, Cello J. et al. (2002) conseguiram 

sintetizar o cDNA de um poliovirus  a partir do RNA viral através de transcrição reversa 

em um extrato isento de células, utilizando apenas reagentes químicos. 

1.2.1. Técnicas Baseadas em Ácidos Nucleicos 

 A detecção por ácidos nucleicos é baseada na pelo pareamento de bases entre os 

iniciadores da reação e o DNA ou RNA da amostra contendo o microorganismo alvo. Esse 

tipo de técnica está entre as mais sensíveis e específicas, além de mais simples e rápidas. 

Entretanto, a principal limitação, além daquelas que são comuns a todas as outras 

metodologias, como contaminantes externos e inibidores, é o fato de não poder identificar 

diretamente proteínas, o qual seria o caso de algumas toxinas (BUDOWLE et al., 2011; 

MOORCHUNG; SHARMA; MEHTA, 2009). 

 Na microbiologia forense essas técnicas são utilizadas para se obter um resultado de 

investigação mais preciso e com maior resolução, traçando a fonte de origem da amostra 

ou excluindo agentes que não sejam relevantes ao caso. Para isso ser possível é necessário 

que haja um conjunto de informações genéticas, as sequências do genoma dos 

microorganismos presentes nos bancos de dados, para se fazer uma associação do resultado 

dos testes laboratoriais com os dados já estabelecidos de determinado patógeno 

(BUDOWLE et al., 2011). 

1.2.1.1. Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

 A amplificação de ácidos nucleicos se tornou um dos métodos mais utilizados na 

identificação rápida de agentes, por causa da sua sensibilidade e especificidade. Porém, a 

técnica tem mostrado a necessidade de ter testes complementares para dar mais confiança a 

identificação, evitando falsos positivos. As técnicas de PCR estão entre as mais sensíveis, 
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já sendo documentado através de ensaios com Escherichia coli que o mínimo de detecção 

em uma amostra aproximadamente é de aproximadamente 10 células (FODE-VAUGHAN 

et al., 2003; IBEKWE; GRIEVE, 2003). Essas técnicas também são usualmente mais 

rápidas e específicas do que aquelas envolvendo cultura de células ou imunoensaios, 

entretanto as amostras devem ser livres de contaminantes como alguns inibidores da reação 

presentes no sangue, microorganismos do ambiente ou reagentes químicos. Os métodos de 

extração de DNA da amostra também podem interferir na eficiência da técnica, pois o 

DNA obtido pode degradar ou restar algum fator inibidor proveniente da célula 

(MOORCHUNG; SHARMA; MEHTA, 2009). Reações individuais para alvos diferentes 

por exemplo seriam uma solução eficiente. No caso da identificação bactéria B. anthracis, 

pode ser feito amplificações individuais para genes de resistência e virulência contidos nos 

seus dois plasmídeos e no cromossomo dando mais confiabilidade ao diagnóstico. 

1.2.1.2. PCR em Tempo Real 

 As técnicas de PCR em tempo real (qPCR) tem basicamente os mesmos fatores 

limitantes e princípios da amplificação tradicional, além de outras como a quantidade de 

fluoróforos.Na técnica, o DNA é quantificado a cada ciclo da reação, através de 

marcadores fluorescentes. A detecção de agentes biológicos por essa metodologia é feito 

através da utilização de iniciadores e sondas específicas para as sequências de DNA dos 

mesmos, podendo também ser aplicado a vários microorganismos simultaneamente devido 

aos diferentes tipos de marcadores fluorescentes (BUDOWLE et al., 2011; LIM et al., 

2005; MOORCHUNG; SHARMA; MEHTA, 2009). 

 Reações multiplex para qPCR tem se mostrado eficientes, combinando uma 

variedades de iniciadores com sondas específicas. A realização de apenas uma reação 

poderia reduzir o tempo e custo laboratorial.  A sensibilidade pode ser reduzida quando 

muitos iniciadores são utilizados. Limitações são encontradas pela quantidade de 

fluoróforos, adequação nas temperaturas da ciclagem, quantidades de reagentes e 

homologia entre as sequencias dos iniciadores. A metodologia já foi testada para diversos 

agentes do bioterrorismo como B. anthracis, vírus vaccinia, E. coli, vírus Variola major 

(DAVIS et al., 2003; IBRAHIM et al., 2003; IVNITSKI et al., 2003). 
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1.2.1.3. PCR Digital 

 O princípio da PCR digital (dPCR) surgiu em 1992 (SYKES et al., 1992)e é 

baseado na diluição e divisão  de uma amostra para amplificação em várias reações de 

amplificações individuais separadas fisicamente. A determinação do número de cópias do 

DNA alvo na amostra é calculado relacionando o número de partições onde as reações 

ocorreram com aquelas que o resultado foi negativo (BAKER, 2012; HUGGETT; 

WHALE, 2013). Além da determinação do número de cópias de DNA de determinada 

amostra, o qPCR também é utilizado para analisar expressão diferencial de alelos(CHEN et 

al., 2012), quantificar expressão de genes relacionados ao câncer em indivíduos (DAY; 

DEAR; MCCAUGHAN, 2013), detectar DNA fetal circulante no sangue (LO et al., 2007) 

e monitorar a replicação de vírus em bactérias (TADMOR et al., 2011). 

 Atualmente existem diversas plataformas para a dPCR, variando no tipo de 

tecnologia e em como as amplificações são separadas, como por exemplo, em chips, onde 

cara reação ocorre em um poço diferente, ou em gotículas de óleo (emulsão). Uma das 

vantagens desta técnica é que não exige que os equipamentos sejam calibrados através de 

curvas de calibração (HUGGETT; O’GRADY; BUSTIN, 2015; HUGGETT; WHALE, 

2013). A dPCR pode ser comparado à qPCR pois utiliza os mesmos iniciadores ou sondas, 

sendo também uma técnica mais sensível, entretanto perde em especificidade. Além disso, 

a dPCR não é amplamente utilizado como a qPCR porque esta última técnica é melhor 

estabelecida e mais barata(BAKER, 2012). 

1.2.1.4. Sequenciamento 

 As técnicas de sequenciamento evoluíram significativamente durante o passar do 

tempo. Nos últimos 30 anos, o sequenciamento Sanger foi utilizado como método padrão 

para sequenciar moléculas de DNA. Apesar dos avanços contínuos como a introdução de 

sistemas de eletroforese capilar, bem como uma contínua diminuição dos custos, este 

método exigia uma alta demanda de tempo, além de ser caro, o que desencadeou a procura 

de métodos mais rápidos e acessíveis para sequenciamento de DNA em larga escala. Essa 

procura resultou no desenvolvimento de novas plataformas de sequenciamento 

denominadas de nova geração (next-generation sequencing - NGS) ou sequenciamento 

paralelo massivo (SPM). Essas novas tecnologias oferecem caminhos para rápida 

caracterização genômica, metagenômica e também para definição de perfis de pequenos 

RNAs e mRNAs(BUDOWLE et al., 2011; GOYA; IRMTRAUD; MARRA, 2012). Dentre 
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essas novas metodologias encontram-se as plataformas: 454 Pirosequenciamento (Roche
®
), 

MiSeq
®
 e HiSeq

®
 (Illumina

®
), AB SOLiD (Life Technologies

®
), Ion Torrent

TM
 (Thermo 

FisherScientific
®
), dentre outros, cada uma com sua própria química, resolução e 

frequência de erros (ROTHBERG et al., 2011; SALIPANTE et al., 2014). O Ion Torrent
TM

 

PGM
®
 (Thermo Fisher Scientific

®
), diferente as outras, permite o sequenciamento de 

leituras de 200 pb a 400 pb. Além disso, a técnica identifica os nucleotídeos incorporados 

na reação através da deteção da mudança de pH pelos prótons liberados em cada poço do 

chip de sequenciamento ao invés de marcadores fluorescentes (ROTHBERG et al., 2011). 

 O desenvolvimento do SPM facilitou as analises microbiológicas, inclusive na área 

forense. Essa tecnologia pode gerar mais de 500 milhões de bases por reação, equivalente a 

uma grande quantidade de sequenciamentos paralelos. Por isso, uma mesma região do 

DNA é sequenciada várias vezes dando maior profundidade a área, possibilitando que uma 

amostra com muito menos DNA ser identificada (BUDOWLE et al., 2011).  

 Dentre as principais vantagens apresentadas com o uso das novas plataformas de 

sequenciamento em relação ao método de Sanger está a rapidez do processo de 

sequenciamento, já que procedimentos como clonagem não é mais necessária. Além disso 

os equipamentos de SPM podem gerar milhões de fragmentos ao mesmo tempo e processar 

diversas amostras simultaneamente.  A tecnologia de SPM também possibilita identificar 

outros fatores contidos em determinada amostra, além do DNA do patógeno, como 

contaminantes com vestígios do meio de cultura utilizado para cultivo de um 

microorganismo em ataque intencional, pólen de plantas do local de origem e DNA do 

manipulador da amostra (BUDOWLE et al., 2011; GILCHRIST et al., 2015). Essas 

plataformas apresentam importantes aplicações na pesquisa de sequenciamento de 

genomas completos, identificação de mutações ou polimorfismos gênicos,metagenômica, 

doenças infecciosas, ecologia e genética forense (BUDOWLE et al., 2011; GOYA; 

IRMTRAUD; MARRA, 2012; ROTHBERG et al., 2011). O tradicional caso da detecção 

de B. anthracis em 2001 nos Estados Unidos foi resolvido por sequenciamento Sanger, que 

ligou as amostras de cartas contaminadas com esporos a uma cultura do laboratorio do 

governo, US Army Medical Research Institute for Infecton Deseases, relacionando a 

amostra diretamente a fonte. Essa investigação demorou anos, pois os métodos eram mais 

demorados. Com as técnicas de SPM a cultura não precisaria ser isolada, possibilitando 

identificar a fonte diretamente das amostras iniciais (BUDOWLE et al., 2011; 

GILCHRIST et al., 2015). Mesmo com a tecnologia SPM alguns fatores limitantes ainda 
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são um problema nas análises forense. Quando a amostra contem grande quantidade de 

DNA exógeno, como em amostras de sangue ou amostras ambientais, por exemplo, a 

quantidade do DNA do patógeno alvo pode ficar comprometida. Para resolver isso, os 

métodos de separação precisam ser otimizados para separar os microorganismos de outras 

células (BUDOWLE et al., 2011). 

 Essas novas técnicas de sequenciamento são muito utilizadas na metagenômica. A 

análise de amostras ambientais utilizando métodos independentes de cultura é uma 

ferramenta para o estudo da diversidade microbiana. Esta identificação pode ser feita 

através do sequenciamento randômico, utilizando o DNA total extraído da amostra 

ambiental ou através de amplificação do gene ribossomal 16S (16S rRNA) 

(CHAKRAVORTY et al., 2007; HUGENHOLTZ, 2002). Este gene possui regiões 

conservadas, nas quais podem ser desenhados iniciadores universais, e nove regiões 

variáveis (V1-V9), que conferem uma variedade genética para as bactérias (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Representação do gene 16S rRNA. Os retângulos em azul escuro indicam as regiões 

conservadas, e os em azul claro as 9 regiões variáveis 

 

 Processos de amplificação pré-sequenciamento com genes específicos, como o 16S rRNA 

aumentam o sinal do alvo, diminuindo as limitações quando se tem DNA contaminante, 

seja do hospedeiro ou do ambiente, por exemplo. Já o sequenciamento randômico permite 

identificação de novos genes e microorganismos. Após o processamento das amostras, as 

sequências brutas podem ser comparadas a um banco de dados (BUDOWLE et al., 2011) 

 O sequenciamento de regiões do gene 16S rRNA é visto como padrão ouro para 

análises filogenéticas. No entanto, as técnicas baseados na análise do gene 16S rRNA 

apresentam algumas limitações devido a fatores como aalta heterogeneidade dentro do 
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mesmo genoma (ACINAS et al., 2004; QUAST et al., 2013), o que pode levar a uma 

superestimação da abundância relativa devido àsmúltiplas cópias do gene rRNA por 

organismo. Além da heterogeneidade do gene, outra desvantagem consiste na falta de 

resolução refinada de identificação de procariotos no nível de espécies (HANSEN et al., 

2013; HUGENHOLTZ et al., 1998; PONTES et al., 2007). Outro ponto questionado tem 

sido o uso da PCR pois pode conter diversas etapas de introdução de vieses como por 

exemplo: a utilização de oligonucleotídeos universais para amplificar o gene do 16S 

rRNA. Com isso, pode-se criar uma identificação distorcida da composição da comunidade 

microbiana analisada devido à construção desses oligonucleotídeos ser baseado em 

genoma de microrganismos já caracterizados ou mesmo devido à amplificação preferencial 

de determinados filos (SERGEANT et al., 2012; SUZUKI; GIOVANNONI, 1996). 

 A análise da diversidade microbiana vem sendo muito aplicada pelo estudo do gene 

16S rRNA, realizando, por exemplo, a construção de árvores filogenéticas com sequências 

deste gene.. Entretanto, muitos organismos observados na natureza não são cultiváveis em 

ambientes laboratoriais, o que torna necessária a utilização das novas técnicas de 

sequenciamento para se obter dados importantes no estudo dos mesmos. Os métodos de 

análise de microorganismos sem necessidade de cultivo em laboratório ampliaram o 

conhecimento de divisões taxonômicas representativas do ambiente natural. Dentro das 

divisões filogenéticas conhecidas, poucas são representadas por microorganismos 

cultiváveis (HUGENHOLTZ et al., 1998). 

 Já o sequenciamento do DNA total extraído diretamente da amostra ambiental 

(shotgun), além de avaliar a real proporção da diversidade microbiana sem a introdução de 

viés gerado pelo uso da técnica de PCR (VENTER et al., 2004), proporciona não só uma 

visão taxonômica, mas também fornece uma visão mais completa do microbioma e da 

capacidade metabólica das comunidades microbianas. Entretanto, como o shotgun é uma 

técnica que sequencia o DNA de uma amostra de forma randômica pode gerar fragmentos 

de organismos contaminantes, que não sejam as bactérias alvo. 

1.3. Metagenômica 

 As técnincas de metagenômica podem identificar microorganismos presentes em 

uma amostra desconhecida, permitindo também a comparação com a microbiota natural do 

ambiente através das tecnologias de SPM (HANSEN et al., 2013). 
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 Existem duas metodologias básicas para o estudo da metagenomica: 

sequênciamento do genoma completo (whole-genome sequencing - WGS) e amplificação 

com alvo específico, como seria o caso para o 16S rRNA. A amplificação específica tem 

como vantagem focar apenas uma porção do genoma da bactéria, o que resultaria em 

leituras mais simples de serem analisadas, tornando o processo mais rápido. Em 

contrapartida, o WGS permite obter dados mais detalhados, entretanto exige uma 

complexidade maior de análise de dados, ferramentas computacionais mais robustas e 

consome mais tempo de trabalho (GILCHRIST et al., 2015; HANSEN et al., 2013). 

1.4. Banco de Dados 

 Os dados obtidos através do sequenciamento de DNA deste gene cresce 

exponencialmente a cada ano, principalmente devido ao desenvolvimento das tecnologias 

de nova geração, e por isso a quantidade de sequencia armazenadas nos bancos de dados 

tornou-se mais complexa e agora requer ferramentas mais sofisticadas para serem 

analisadas. O banco de dados mais utilizado, não apenas para estudo do 16S rRNA, é o 

Genbank, o qual pesquisadores podem depositar a sequencias de seus experimentos e 

disponibilizá-las para a comunidade científica. A quantidade de dados deste banco é 

enorme, porém grande parte das sequências podem ser de baixa confiabilidade, pois não 

são verificadas uma a uma e algumas estão incompletas. No caso do 16S rRNA, 43% das 

sequências disponíveis no Genbank até 2006 eram identificadas como enviromental 

samples ou unclassified. Isto não quer dizer que o banco não deva ser utilizado como 

referência, pois é a primeira plataforma que cientistas de todo o mundo depositam 

resultados de seus experimentos, apenas é necessário uma análise mais minuciosa ao 

analisar os dados. As sequências de baixa qualidade ou redundantes nos bancos de dados 

podem levar á resultados de análise falso posititvos ou negativos, exemplo disto é que 45% 

das sequencias de patógenos nos bancos são redundantes. Esses bancos nos quais são 

depositados diretamente as sequências sem uma verificação de origem ou correspondência 

com alguma referência são classificados como primários (DESANTIS et al., 2006a; 

VALDIVIA-GRANDA, 2012).  

 Devido a este crescimento acelerado da quantidade de informação nos bancos de 

dados e da necessidade de uma filtragem mais sofisticadas das sequências para dar maior 

confiabilidade na identificação destas, iniciativas de grupos de pesquisa foram surgindo 

para selecionar e compilar sequências de qualidade e específicas para determinado 
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objetivo, grupos ou organismos individuais, ou até mesmo de genes selecionados, como no 

caso do 16S rRNA (DESANTIS et al., 2006). Alguns exemplos destes bancos curados são: 

Flybase (ATTRILL et al., 2015), Coli Genetic Stock Center (CGST) (YALE 

UNIVERSITY, 2016) e UniProt (THE UNIPROT CONSORTIUM, 2014), contendo 

sequências curadas de Drosophila melanogaster, Escherichia coli, e proteínas no geral, 

respectivamente. Estes bancos, por terem as sequências verificadas individualmente, sao 

conhecidos como secundárias. Atualmente, mais especificamente para o gene 16S rRNA 

existem bancos curados com milhões de sequências, como o GreenGenes (DESANTIS et 

al., 2006b), SILVA(QUAST et al., 2013), que além da subunidade menor, também contém 

sequências ribossomais 23S rRNA e de eucariotos (QUAST et al., 2013), e RDP (COLE et 

al., 2014), os quais também são disponibilizados também algumas ferramentas online para 

análise. No presente estudo, escolhemos utilizar o GreenGenes por conter sequências de 

melhor qualidade para o 16S rRNA e o Genbank para seleção de genomas completos das 

bactérias de interesse. 

 Atualmente, o maior problema não é gerar dados, e sim analisá-los. Isto envolve 

não só ferramentas computacionais, mas também bioinformatas capacitados para 

interpretar as informações.  Com isso, surge a necessidade de pipelines específicas para o 

SPM. Os parâmetros de análise como qualidade de bases, tamanho de sequências 

utilizadas, valores de similaridade, permissividade de gaps ou inserções/deleções 

dependem do objetivo do experimento (PASZKIEWICZ; STUDHOLME, 2012; 

VALDIVIA-GRANDA, 2012). 

 Muitos programas de análises, inclusive vários gratuitos, estão disponíveis para 

plataformas como Illumina HiSeq
®
 e MiSeq

®
 (Illumina

®
), 454-GS-FLX e SOLiD, mas 

ferramentas específicas para o Ion Torrent PGM são geralmente disponibilizadas somente 

pela Thermo Fisher Scientific
®
. A maior parte dos programas gratuitos são desenvolvidos 

para o sistema Linux, o que pode ser uma dificuldade para grande partes dos pesquisadores 

que utilizam Windows. Esses algoritmos envolvem ferramentas por linha de comando, 

exigindo um conhecimento computacional específico analisar os dados de sequenciamento 

que muitas vezes profissionais  do meio científico, como biólogos, médicos e biomédicos 

não tem(PASZKIEWICZ; STUDHOLME, 2012; VALDIVIA-GRANDA, 2012). Os 

programas com interface gráfica para análise de dados de SPM estão aumentando em 

número, entretanto estão em menor quantidade. Alguns fabricantes das plataformas 

modernas de sequenciamento desenvolvem programas específicos para análise dos 
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experimentos realizados em seus respectivos produtos, porém isso pode causar um 

monopólio e restringir o número de usuários. Além dos programas desenvolvido pelos 

fabricantes, também existem aqueles mais robustos e fáceis de utilizar, como CLC 

Genomics Workbench (QIAGEN
®
) e Geneious

TM
 (Biomatters

®
), mas que necessitam de 

uma licença comercial, inviabilizando muitos pesquisadores a adquirir estas ferramentas 

(PASZKIEWICZ; STUDHOLME, 2012). Essas limitações demonstram a necessidade do 

desenvolvimento de mais ferramentas fáceis de manipular, gratuitas e aplicáveis a dados de 

diferentes plataformas disponíveis no mercado. 

1.5. Justificativa 

 A identificação rápida e precisa de patógenos é um componente essencial de 

vigilância biológica com benefícios para a saúde humana, assim como para as perspectivas 

em biodefesa pois estes podem representar uma ameaça à segurança nacional de um país 

(FRANCIS et al., 2013). Portanto, a correta identificação dos patógenos, com potencial de 

risco biológico, é importante para afirmar a possibilidade de ameaça à saúde ou 

bioterrorismo. Deste modo, é de importância estratégica a capacidade de distinguir os 

casos de surtos naturais de microrganismos patogênicos daqueles que ocorrem por 

liberação de forma intencional (BUDOWLE et al., 2011; CHUNG et al., 2008; MORSE; 

BUDOWLE, 2006). 

 Uma das maiores preocupações relacionadas à biodefesa é o desenvolvimento de 

armas biológicas que possam afetar a saúde e economia mundial. Isto se agrava pois o 

conhecimento sobre patógenos, principalmente aqueles que oferecem risco à saúde dos 

humanos, cresce a cada ano. É preciso métodods mais rápidos e específicos para detectar 

os patógenos que podem ser utilizados para o bioterrorismo devido a vulnerabilidade 

causada pela carência de técnicas robustas, para assim o governo e profissionais de saúde 

terem capacidade de um diagnóstico, profilaxia e tratamento. Muitas técnicas baseadas em 

acidos nucleicos ainda não foram padronizados para detecção de armas biológicas. Os 

novos métodos de SPM tem grande potencial na aplicação nestes objetivos, visto que a 

quantidade de dados gerados é grande, e a rapidez e o custo, apesar de ainda elevado, das 

técnicas tem reduzido. Apesar disso, esse custo é baixo quando comparado na quantidade 

de amostra que pode ser processada em relação às outras técnicas(GILCHRIST et al., 

2015; VALDIVIA-GRANDA, 2012). 
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 A plataforma Ion Torrent
TM

 PGM
® 

(Thermo Fisher Scientific
®
) foi escolhida para o 

desenvolvimento do projeto pois tem capacidade de gerar sequências de aproximadamente 

400 pb, um tamanho maior em relação às outras técnias. Isso permite que uma região 

maior do gene 16S rRNA seja sequenciada, possibilitando uma análise mais abrangente 

das bactérias alvo. 

 Além da tecnologia, é importante a inclusão nos diferentes bancos de dados de 

genomas de microorganismos até então desconhecidos ou pouco caracterizados, para que 

isto possa ser utilizado pelo governo e pesquisadores na vigilância de possíveis ataques 

intencionais. É importante analisar como os dados obtidos das sequencias de DNA 

presentes nos bancos de dados podem ser utilizados para identificar os potenciais agentes 

do bioterrorsimo e se existe alguma plataforma que melhor se adapta às necessidades de 

detecção dos patógenos ou é a combinação de mais de uma metodologia que possibilita 

melhor resultado (VALDIVIA-GRANDA, 2012). 

 No Brasil não há tantos casos relatados de bioterrorismo como em outros países, 

por exemplo, nos Estados Unidos e Japão, mas é importante que se tenha uma constante 

vigilância em relação aos agentes patogênicos, para que o governo e órgãos de saúde 

estejam preparados para ataques inesperados. Essa preocupação deve se intensificar ainda 

mais, visto que o Brasil foi e será foco de atenção mundial em grandes eventos como a 

Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. 

 O presente estudo faz parte de um projeto realizado em parceria de grupos de 

pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e Instituto de Biologia do Exército (IBEx), 

financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Por meio de estratégia de metagenoma, este estudo visa desenvolver protocolos de 

identificação de espécies, estirpes ou cepas, presentes em determinada amostra ambiental, 

de microorganismos de origem bacteriana ou viral incluídos na classificação de armas 

biológicas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Geral 

 Avaliar a capacidade de ferramentas moleculares sensíveis e específicas para 

identificaçãorápida de patógenos que possam ser utilizados como arma biológica. 

 

2.2. Específicos 

 

 Avaliar a capacidade de detecção de patógenos através doSPM randômico de amostras 

ambientais. 

 Avaliar o potencial de discriminação do gene 16S rRNA para identificar bactérias que 

podem ser utilizadas como arma biológica. 

 Desenvolver um processo de amplificação de DNA para a detecçãode agentes 

patogênicos em amostras ambientais e amostras contendo DNA humano. 

 Avaliar a sensibilidade, especificidade e limite mínimo de detecção da tecnologia de 

amplificação de DNA do gene 16S rRNA seguido de sequenciamento paralelo 

massivopara identificar bactérias que podem ser utilizadas como arma biológica. 

 Avaliar os parâmetrosde análise de bioinformática para a interpretação 

dosresultadoscom aplicação na biodefesa. 

 

  



38 
 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Obtenção dos Genomas de referência das bactérias do estudo 

 

 Os genomas completos das 19 bactérias selecionadas do estudo foram baixados do 

GenBank(BENSON et al., 2013) (Tabela 2) e armazenadas no programa CLC Genomics 

Workbench 8.5 (QIAGEN
®
) para posteriores análises das sequências obtidas no 

sequenciamento pelo IonTorrent
TM

 PGM
®
(Thermo Fischer Scientific

®
). 

 

Tabela 2. Bactérias com potencial de arma biológica selecionadas para este estudo e seus 

respectivos códigos de referência no GenBank (BENSON et al., 2013) para os genoma 

completos utilizados para o mapeamento das leituras do SPM 

Bactéria Referência GenBank 

Bacillus anthracis NC_003997 

Brucella abortus NC_006932; NC_006933 

Brucella melitensis NC_003318; NC_003317 

Brucella suis NC_004311; NC_004310 

Burkholderia mallei NC_006349; NC_006348 

Burkholderia pseudomallei NC_007434; NC_007435 

Clostridium botulinum NC_009495; NC_009496 

Clostridium perfringens NC_003042; NC_003366 

Coxiella burnetii NC_004704; NC_002971 

Escherichia coli NC_002695;NC_002127 

Francisella tularensis NC_006570 

Rickettsia prowazekii NC_000963 

Salmonella enterica NC_003197; NC_003277 

Shigella boydii NC_007613; NC_007608 

Shigella dysenteriae NC_009344; NC_007606; NC_007607 

Shigella flexneri NC_004337; NC_004851 

Shigella sonnei NC_009345; NC_007384; NC_009347; NC_007385; NC_009346 

Vibrio cholerae NC_002506; NC_002505 

Yersinia pestis NC_003143; NC_003132; NC_003131; NC_003134 

 

3.2. Estratégia para o desenho dos oligonucleotídeos iniciadores 

 

3.2.1. Gene 16S rRNA 

 

As sequências de nucleotídeo do gene 16S rRNA de 19 bactérias selecionadas dos organismos 

classificados como potenciais armas biológicas pelo CDC foram extraídas do banco de dados 
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GreenGenes (DESANTIS et al., 2006), utilizando um algoritmo (script) desenvolvido no 

próprio laboratório. Estas sequências foram importadas para o programa CLC Genomics 

Workbench 8.5 (QIAGEN
®
) para as posteriores análises. A filtragem das sequências foi feita 

removendo as duplicadas e as menores que 1200 pb, utilizando as ferramentas do próprio 

programa. 

 

3.2.2. Alinhamento e análise do gene 16S rRNA 

 

 Os grupos de sequências de cada bactéria foram alinhados individualmente com o 

plugin ClustalW (LARKIN et al., 2007) do programa CLC Genomics Workbench 8.5 

(QIAGEN
®

), utilizando os parâmetros padrão para obtenção do consenso do gene 16S rRNA 

de cada espécie. Em seguida, os consensos foram extraídos para então serem alinhados juntos, 

gerando uma sequência consenso do gene 16S rRNA do grupo de bactérias do estudo. 

 A identificação e marcação das regiões hipervariáveis (V1-V9) e conservadas do gene 

16S rRNA foi feita através do alinhamento das sequências consenso de cada bactéria. As 

regiões V1-V9 foram delimitadas para o nosso grupo de bactérias (V1_def - V9_def), 

comparando-as também com as já estabelecidas na literatura, a qual é utilizada o genoma de 

E. coli como referência para localização de cada uma dentro do gene (BROSIUS et al., 1978; 

CHAKRAVORTY et al., 2007). 

 

3.2.3. Desenho dos oligonucleotídeos iniciadores 

 

 Após a determinação e análise das regiões hipervariáveisdo gene 16S rRNA, o 

alinhamento dos consensos foi exportado para o programa Geneious
TM

 8.1.3 (Biomatters
®

) 

para o desenho dos oligonucleotídeos iniciadores para o grupo de bactérias selecionadas.O 

tamanho do produto foi escolhido para ser compatível com os kits de sequenciamento do Ion 

TorrentPGM
®
 (Thermo Fisher Scientific

®
). O plugin Primer3 2.3.4 (UNTERGASSER et al., 

2012) foi utilizado com os parâmetros padrão, modificando apenas os listados abaixo. 

 Desenho dos iniciadores no consenso. 

 Tamanho do produto: 300 - 400 pb. 

 Tamanho ótimo do produto: 350 pb. 

 Localização dos iniciadores: externos à região alvo. 

 Degeneração máxima de bases: 4. 
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 Bases correspondendo a pelo menos 95% da sequência. 

 

 Os iniciadores gerados foram selecionados de modo que se localizassem 

preferencialmente nas regiões conservadas e o tamanho do produto estivesse entre 300 pb e 

400 pb e sem sobreposição de sequência. Características dos iniciadores como temperatura de 

melting (Tm), porcentagem de GC (GC%), estruturas secundárias e temperatura de formação 

de homo/heterodímeros foram confirmadas na ferramenta OligoAnalyzer
®
 do site IDT 

(INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES). 

 

3.2.4. Análise do agrupamento das bactérias 

 Umaárvore filogenética foi feita através do alinhamento das sequências consenso 

representativas do gene 16S rRNA de cada espécie selecionada, a fim de verificar o potencial 

de distinção entre as bactérias. Esta árvore foi gerada através do programa MEGA 6.0 

(TAMURA et al., 2013), o qual também foi feito o model test para verificar o melhor modelo 

de substituição. 

 

3.3. Obtenção das amostras de DNA ambiental, das bactérias específicas e humano 

 

3.3.1. Amostras ambientais 

 

 As amostras utilizadas foram escolhidas devido à acessibilidade de outras pesquisas 

queenvolvem metagenômica no Laboratório de Metabolismo Macromolecular Firmino Torres 

de Castro (LMMFTC), do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho (IBCCF) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde foi desenvolvido o projeto. 

Para o mapeamento das sequências obtidas do sequenciamento randômico um total de 5 

amostras ambientais provenientes da água de usinas hidroelétricas, de rizosfera e do solo de 

reservas ambientais foram processadas: 

 Hidrelétrica de Funil/RJ 

 Hidrelétrica de Samuel/RO (2) 

 Solo/RO 

 Rizosfera/RO 

 Após a coleta as amostras biológicas foram armazenadas à temperatura de -20ºC. Em 

amostras de água, esta foi congelada foi submetida a sublimação, utilizando o liofilizador 
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(Labconco Freezone 6). As amostras liofilizadas foram mantidas à temperatura ambiente.As 

amostras de rizosfera foram mantidas congeladas ate a extração do DNA. Para ambos tipos de 

amostras, A extração de DNA total da comunidade microbiana presente nas amostras 

liofilizadas foi feita utilizando o kit PowerSoil
®

 DNA Isolation (MOBIO Labs
®
), seguindo as 

instruções do fabricante. 

 

3.3.2. DNA genômico das bactérias específicas 

 

 Abaixo estão listadas quatro amostras de DNA de bactérias alvo do estudo que foram 

obtidas para os ensaios experimentais: 

 Escherichia coli - LMMFTC -  IBCCF/UFRJ. 

 Salmonella enterica - Amostra cedida pelo Capitão Caleb Guedes do IBEx 

 Vibrio cholerae - Amostra cedida pela Professora Wanda Maria de Almeida von 

Krugerda Unidade Multidisciplinar Genômica Darcy Fontura de Almeida - 

IBCCF/UFRJ. 

 Yersinia pestis (Fiocruz-CYP 0803) - Coleção de Yersinia pestis, Centro de Pesquisa 

Aggeu Magalhães (FIOCRUZ/PE). 

 

3.4. DNA genômico humano 

 

 Amostras de DNA extraído de sangue periférico, gentilmente cedidas pela Bióloga 

Eliane da Costa Torres do Laboratório Genealógica Diagnósticos Moleculares. 

 

3.5. Quantificação das amostras de DNA 

 

 As amostras de DNA ambiental, bacteriano e humano foram quantificadas no 

fluorímetro Qubit
® 

(Invitrogen
®

), seguindo o protocolo do fabricante. 

 

3.6. Cálculo dos Equivalentes Genômicos 

 

 Foi calculado a massa do Equivalente Genômico (EG) de três bactérias para a 

determinação do limite de detecção da técnica de sequenciamento no IonTorrent
TM

 PGM
®
 

(Thermo Fisher Scientific
®
) com os iniciadores desenvolvidos nesse estudo. Este cálculo 
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baseia-se no pressuposto que a unidade da molécula de DNA é de um par de base (pb). 

Assumindo que um mol de DNA possui o peso médio de 660g, este mesmo mol,utilizando o 

número de Avogadro, possui 6,02x10
23

pb. Logo, sabendo o número de pb do genoma é 

possível calcular seu peso médio. 

 O cálculo foi feito utilizando o tamanho do genoma de E. coli, S. enterica e V. 

cholerae. A fórmula abaixo resume como foi feito a estimativa do peso de um EG das 

bactérias supracitadas: 

𝐸𝐺 =
𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑎 𝑝𝑏 × 660𝑔

6,02 × 1023𝑝𝑏
 

 

3.7. Diluição das amostras de DNA das bactérias específicas 

 

 Para os experimentos do SPM as amostras de DNA de E.coli, V. cholerae e S. enterica 

foram diluídas de forma seriada às concentrações que correspondem a 5, 100 e 2000 EG/µl. 

Primeiramente os extratos de DNA da solução estoque de cada bactéria foram diluídos com 

H2O Milli-Q autoclavada a uma concentração de 2000 EG/µl. Desta diluição seguiu-se para 

100 EG/µl e por último 5 EG/µl. As mesmas diluições foram utilizadas para as amostras em 

duplicata nos experimentos. 

 

3.8. Fragmentação do DNA genômico humano 

 

 Uma amostra de DNA humano foi fragmentada utilizando o protocolo recomendado 

pelo fabricante do sonicador Bioruptor
®

 Standard (Diagenode
®
) para se obter fragmentos com 

tamanho de 300-450 pb a serem utilizados na construção da bibliotecado SPM. A 

concentração e o tamanho de cada faixa de fragmentos obtidos foram analisados através do 

equipamento 2100 Bioanalyzer
®
 system(Agilent Technologies

®
) com o High Sensitivity

®
 

DNA Kit (Agilent Technologies), conforme o recomendado pelo fabricante. Posteriormente, 

os fragmentos com tamanho esperado foram selecionados utilizando o E-Gel SizeSelect
®

 

(Thermo Fisher Scientific
®
) no equipamento E-Gel iBase

®
 Power System (Thermo Fisher 

Scientific
®
), seguindo também os protocolos recomendados pela empresa. 
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3.9. Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

 

 As amplificações das regiões do 16s rRNA com as amostras ambientais e DNA 

bacteriano foram realizadas a um volume final de 50µl, utilizando os iniciadores para o 16S 

rRNA desenvolvidos no estudo. Cada tubo de reação continha 0,2 mmol de cada iniciador, 

0,1mM de dNTPs (dATP, dTTP, dCTP, dGTP) (ThermoFisher Scientific
®
), 1,5 mM de 

MgCl2 (Thermo Fisher Scientific
®
), 2,5 unidades de Platinum

®
 Taq DNA Polymerase 

(Invitrogen
®
) com o respectivo tampão 10X (Invitrogen

®
), 30 ng de DNA e quantidade 

necessária de H2O Milli-Q autoclavada para 50 µl. As amplificações desnaturação inicial a 

94°C por 5 minutos, 26 ciclos de desnaturação a 94°C por 30 segundos, anelamento a 55°C 

por 30 segundos e extensão a 72°C por 30 segundos e uma extensão final a 72°C por 10 

minutos no termociclador Veriti
®
 96-Well (Applied Biosystems

®
). Para a otimização da PCR, 

foram avaliados os efeitos da quantidade do DNA genômico utilizado (variando de 5 a 30ng) 

e ciclagem (de 17 a 26 ciclos). Os produtos foram armazenados a -20º C. 

 

3.10. Eletroforese em gel de agarose 

 

 Os produtos da PCR foram analisados por eletroforese em gel de 1,5% e banhados em 

água destilada com brometo de etídio a uma concentração de 0,5 mg/ml. Em seguida, foram 

visualizados no fotodocumentador Bio-Imaging System (DNR
®

) através de detecção a 260 

nm. O padrão de peso molecular utilizado na eletroforese foi de 100 pb (Invitrogen
®
). 

 

3.11. Normalização dos produtos de PCR para as bibliotecas 

 

 Após a PCR das amostras de DNA ambiental e humano junto das diferentes diluições 

do EG das 3 bactérias a serem usadas na construção das bibliotecas para o sequenciamento, 

foi feito uma eletroforese em gel de agarose para validar a amplificação. A quantidade de 

material em cada banda foi estimada por densitometria do gel através do programa ImageJ 

(SCHNEIDER; RASBAND; ELICEIRI, 2012) de modo que a banda com maior densidade foi 

utilizada como referência para 100 % e as demais bandas foram estimadas proporcionalmente. 
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3.12. Sequenciamento pelo método de Sanger 

 

 O sequenciamento dos produtos de PCR dos iniciadores do gene 16S rRNA, das 

bactérias disponíveis V. cholerae e E. coli, foi realizado utilizando o BigDye
®
 Terminator 

Cycling Sequencing Kit v3.1 (Life Technologies
®
), seguindo protocolo fornecido pelo 

fabricante, com os mesmos iniciadores do 16S rRNA da amplificação. Aproximadamente 

10ng do produto de PCR foi utilizado em cada tubo de reação com volume final de 10µl. 

Após a reação as amostras passaram por uma precipitação com Acetato de Sódio 3M (10% do 

volume inicial), Etanol Absoluto (2,5x do volume inicial) e EDTA 125mM (10% do volume 

inicial), seguida de centrifugação e lavagem com Etanol 70% e secagem. Foram adicionados 

10 µl de formamida aos tubos contendo o DNA, seguido de uma desnaturação à 95
o
C no 

termociclador Veriti
®

 96-Well (Applied Biosystems
®

). As amostras prontas para o 

sequenciamento foram aplicadas numa placa de 96 poços e inseridas no Analisador Genético 

3500 (AppliedBiosystems
®
). 

 Após o sequenciamento, os resultados foram levados diretamente ao programa 

Sequencing Analysis (Applied Biosystems
®
) e Geneious

TM
 8.1.3 (Biomatters

®
) para, através 

dos eletroferogramas, análise da qualidade das sequências. Em seguida, foi feito um BLAST 

(Basic Local Alignment Search Tool) (ALTSCHUL et al., 1990) contra o Banco de Dados 

GenBank e GreenGenes (DESANTIS et al., 2006) para verificar  se as sequências obtidas 

correspondiam às das bactérias esperadas. 

 

3.13. Preparo das bibliotecas para o sequenciamento shotgun 

 

 As bibliotecas para o sequenciamento randômico das amostras ambientais foram 

processadas anteriormente no laboratório e são encontradas no repositório MG-RAST 

(MEYER et al., 2008) com as seguintes referências: Samuel_1 (4634980.3), Samuel_2 

(4601005.3), Funil (4617360.3) e Rizosfera (4562049.3). A amostra de solo ainda não possui 

referência. Neste estudo foram apenas utilizadas as sequências para comparar as metodologias 

de detecção e mapeamento através do sequenciamento paralelo massivo na plataforma 

IonTorrent
TM

 PGM
®
 (Thermo Fisher Scientific

®
). 
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3.14. Preparo das bibliotecas para o sequenciamento das regiões variáveis do gene 16S 

rRNA 

 

 Foram feitos dois experimentos para o sequenciamento do gene 16S rRNA: (1) 

utilizando DNA ambiental acrescido de diferentes diluições do DNA de E. coli, V. cholerae e 

S. enterica (0, 5, 100, 2000 EG) e (2) DNA humano também acrescido das diluições do DNA 

bacteriano. Em ambos os casos foram feitas duplicatas, totalizando 8 bibliotecas para cada 

experimento, cada uma identificadas por um barcode diferente: (1) DNA ambiental + 0 EG, 

DNA ambiental + 5 EG, DNA ambiental + 100 EG, DNA ambiental + 2000 EG, e (2) DNA 

humano + 0 EG, DNA humano + 5 EG, DNA humano + 100 EG, DNA humano + 2000 EG. 

 

3.15. Experimento com DNA ambiental 

 

 Para a construção das bibliotecas, foi feita a amplificação da amostra ambiental 

escolhida, utilizando os iniciadores desenhados nesse estudo, tendo como alvo as regiões do 

gene 16S rRNA. As etapas estão descritas mais detalhadamente a seguir. 

 Primeiramente as amostras (duplicatas) contendo 30 ng de DNA ambiental foram 

acrescidas com as diluições correspondentes a 0, 5, 100 ou 2000 EG das três bactérias. A 

amplificação foi feita individualmente para cada par de iniciadores, com a ciclagem descrita 

anteriormente no item 3.8. Os produtos da PCR foram submetidos a eletroforese como 

descrito no item 3.9. Para juntar os produtos resultantes da reação de cada par de iniciadores 

de forma proporcional, foi feita uma normalização por meio da imagem revelada da 

eletroforese, de acordo com o procedimento do item 3.10. 

 A quantificação e avaliação do tamanho dos produtos das amostras contendo 

fragmentos amplificados e misturados de forma equivalente foram analisados através do High 

Sensitivity
®
 DNA Kit (Agilent Technologies

®
) no equipamento 2100 Bioanalyzer

®
 system 

(Agilent Technologies
®
), seguindo o protocolo recomendado pelo fabricante. 

 Foram construídas oito bibliotecas a partir de 50 a 100ng de produto amplificado, 

utilizando o kit IonXpress
®
 Plus Fragment Library (Life Technologies

®
), seguindo as 

orientações do fabricante. Nesta etapa, foi feito o reparo de pontas dos fragmentos 

amplificados, seguido de ligação barcodes e de adaptadores. Os barcodes são sequências de 

DNA conhecidas que permitem a identificação de cada biblioteca após o sequenciamento, 

permitindo que várias amostras sejam processadas em um mesmo chip, e os adaptadores são 

iniciadores da reação que se ligam ao DNA contido nas amostras. 
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3.15.1. Experimento com DNA humano 

 

 Os procedimentos iniciais foram realizados da mesma forma do experimento com as 

amostras ambientais descrito anteriormente, até a etapa da eletroforese. A mistura dos 

produtos amplificados foi feita com base na normalização da imagem do gel de eletroforese 

resultantes da mesma amostra. 

 A cada tubo contendo a mistura dos produtos de PCR foi adicionado aproximadamente 

20 ng de DNA humano fragmentado, como descrito no item 3.7, para se obter massa 

suficiente para a construção das bibliotecas para o sequenciamento. 

 As 8 bibliotecas foram construídas com os produtos amplificados acrescidos do DNA 

humano fragmentado também utilizando o kit IonXpress™ Plus Fragment Library (Life 

Technologies
®

), seguindo as orientações do fabricante. 

 

3.15.2. Amplificação clonal e enriquecimento das bibliotecas 16S rRNA 

 

 Para preparo das IonSphere™ Particles (ISPs) contendo DNA amplificado de forma 

clonal, foi feito PCR em emulsão no equipamento IonOneTouch™ 2 System, utilizando o Ion 

PGM™ Hi‑Q™ Template kit (Thermo Fisher Scientific
®
). Em seguida, o enriquecimento das 

ISPs positivas foi realizado com o Ion OneTouch™ ES (Thermo Fisher Scientific
®

), ambos 

seguindo o protocolo recomendado pelo fabricante. 

 

3.16. Sequenciamento Paralelo Massivo 

 

 A plataforma escolhida para o desenvolvimento desse estudo foi o equipamento Ion 

Torrent PGM. Esta plataforma se baseia na detecção de íons de hidrogênio durante a síntese 

de DNA ao invés de fótons. Diferente dos sequenciadores fundamentados na leitura de 

fluorescência, que analisam um conjunto de fótons na reação, esta tecnologia detecta 

independentemente e de forma direta a incorporação de bases pela mudança de pH resultante 

da liberação dos íons de hidrogênio (ROTHBERG et al., 2011). 

 O protocolo de sequenciamento para os dois experimentos foi feito com o Ion PGM™ 

Hi-Q™ Sequencing Kit (Thermo Fisher Scientific
®
) para a biblioteca de 16S rRNA. Cada 

experimento foi sequenciado separadamente em dois Ion 318™ Chip com capacidade para 1 

gigabases na plataforma IonTorrent™ PGM
®
 (Thermo Fisher Scientific

®
). 
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 O SPM randômico com as amostras ambientais já havia sido, sendo apenas utilizado 

as sequências obtidas para o mapeamento nos genômas referência das bactérias alvo e 

comparação com a metodologia de sequenciamento do gene 16S rRNA deste estudo. 

 

3.17. Análise do sequenciamento shotgun 

 

 As sequências obtidas do sequenciamento randômico das cinco amostras ambientais 

passaram por uma filtragem padrão no Torrent Browser do servidor da plataforma IonTorrent, 

no qual são retiradas as sequências dos adaptadores e barcodes, assim como eliminadas as de 

baixa qualidade, gerando também um relatório de qualidade de bases. Após isso foram 

exportadas no formato FASTQ para o programa CLC Genomics Workbench (QIAGEN
®
). Por 

meio da ferramenta do próprio programa, as sequências foram mapeadas de duas formas, 

variando o valor de similaridade, nos genomas de referência das bactérias selecionadas para 

este estudo (Tabela 1) com os seguintes parâmetros: Mismatch cost = 10; Length fraction = 

1,0; Insertion cost = 3; Deletion cost = 3 e Similarity fraction = (1) 0,9 e (2) 1,0. 

 

3.18. Análise do sequenciamento do gene 16S rRNA 

 

 Após o SMP as sequências dos dois experimentos do sequenciamento do gene 16S 

rRNA, com amostra de DNA humano e ambiental, passaram por uma filtragem padrão no 

Torrent Browser, como descrito para o sequenciamento randômico no item 3.15. 

Posteriormente, as sequências obtidas das oito bibliotecas 16S rRNA de cada experimento 

foram exportadas do servidor no formato FASTQ e analisadas no programa CLC Genomics 

Workbench (QIAGEN
®
), no qual foram eliminadas as menores de 100 pb. 

 

3.18.1. Teste de sensibilidade e determinação do limite mínimo de detecção das 

bactérias do SPM 

 

 As sequências das oito bibliotecas dos experimentos com DNA ambiental e humano 

foram mapeadas nas sequências do gene 16S rRNA extraídas do genoma de E. coli 

(NC_000913.3), S. enterica (NC_003197.1) e V. cholerae (NC_002505) com os seguintes 

parâmetros: Mismatch cost = 10; Length fraction = 1,0; Insertion cost = 3; Deletion cost = 3 e 

Similarity fraction = 0,9 a 1,0. Além do mapeamento individual, as sequências também foram 

alinhadas com um concatenado do gene 16S rRNA das três bactérias. 
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 Para determinar o limite mínimo de detecção da técnica do SPM do gene 16S rRNA 

pelaplataforma Ion Torrent PGM
®

 (Thermo Fisher Scientific
®

) com os iniciadores 

desenvolvidos nesse estudo, foi analisado o mapeamento das sequências das bibliotecas dos 

experimentos com DNA humano e ambiental. As sequências foram normalizadas e avaliadas 

de acordo com o valor de similaridade do mapeamento. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Mapeamento do sequenciamento shotgun 

Visando obter um perfil das populações das bactérias de interesse em uma amostra 

ambiental, investigamosas sequências de nucleotídeos geradas porSPMrandômico emcinco 

bibliotecas previamente preparadas.Analisamos todas as sequências dessas bibliotecas, 

geradas para outro estudo em nosso laboratório, confrontando contra um banco de DNA 

referência. Para isso, o total de leituras obtidas do sequenciamento shotgun dascinco amostras 

do reservatório de agua da hidrelétrica de Funil do Rio de Janeiro (Funil), e da hidreletrica de 

Samuel em Rondônia, e de solo e rizosfera (Rizosfera) de Rondônia, indicado nas Tabelas 3 e 

4foram importadas para o programa CLC Genomic Workbench (QIAGEN
®
) e mapeadas nos 

genômas de referência das bactérias selecionadas para este estudo (Tabela 2). Para testar a 

sensibilidade da técnica do sequenciamento shotgun na detecção destas bactérias foi feito dois 

mapeamentos variando os parâmetros de estringencia: (1) 90% e (2) 100% de similaridade. A 

quantidade total das sequências das amostras mapeadas nos genomas variou de 72 a 1784 

sequências (Tabela 3) e 1 a 17 sequências (Tabela 4), respectivamente à estringencia de 

similaridade. As espécies com mais sequências mapeadas em ambos os casos foram as 

Burkholderia pseudomallei e B. mallei (Tabelas 3 e 4). Uma possível explicação poderia ser 

um surto de Mormo em cavalos na região de Rondônia no ano de 2014(CANAL DO 

PRODUTOR, 2013). O baixo número de sequências mapeadascom os parâmetros mais 

estringentes não garante que determinada bactéria não esteja presente na amostra, devido a 

especificidade de detecção e da profundidade que o sequenciamento permite para ter 

sensibilidade em amostras com muita diversidade (Tabelas 3 e 4). Desta forma, uma etapa de 

amplificação pré-sequenciamento seria necessária para gerarum aumento de sinal e 

sensibilidade da técnica. 

 Como a detecção das bactérias alvo desse estudo não se mostrou eficiente pelo método 

da biblioteca randômica, foi então necessária uma abordagem de amplificação de alvos 

específicos, presentes em todas as bactérias, e para isso foi escolhido o gene 16S rRNA. 
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Tabela 3. Número de sequências mapeadas nos genomas das bactérias alvo deste estudo, 

extraídos do GenBank, com parâmetro de 90% de similaridade no programa CLC Genomics 

Workbench (QIAGEN
®
). As sequências foram obtidas do sequenciamento shotgun das 

amostras ambientais pela plataforma Ion Torrent PGM
®
(Thermo Fisher Scientific

®
)e foram 

depositadas no repositório MG-RAST(MEYER et al., 2008) com as referências: Samuel_1 

(4634980.3), Samuel_2 (4601005.3), Funil (4617360.3) e Rizosfera (4562049.3). A amostra de 

solo ainda não possui identificação. 

  Sequências Mapeadas com 90% de similaridade 

Bactéria Samuel_1 Samuel_2 Funil Rizosfera Solo 

Bacillus anthracis 4 39 2 20 9 

Brucella melitensis 8 5 1 22 14 

Brucella suis 0 1 1 13 8 

Brucella abortus 4 3 1 7 9 

Burkholderia mallei 270 48 63 46 3 

Burkholderia pseudomallei 1355 115 135 131 9 

Clostridium botulinum 0 0 0 1 0 

Clostridium perfringens 0 1 0 2 0 

Coxiella burnetti 44 3 12 6 4 

Escherichia coli 4 1 4 1 3 

Francisella tularensis 4 1 5 3 1 

Rickettsia prowazekii 1 2 0 3 0 

Salmonella enterica 72 6 3 13 1 

Shigella boydii 2 5 2 1 3 

Shigella dysenteriae 3 3 11 2 2 

Shigella flexneri 1 4 15 4 1 

Shigella sonnei 6 2 5 1 4 

Vibrio cholerae 4 1 42 3 0 

Yersinia pestis 2 2 54 10 1 

Total de Sequências 1209493 1817586 1601920 6466409 6192491 

Total de Sequências Mapeadas 1784 242 356 289 72 

Percentual de Sequências 

Mapeadas (%) 

0,1475 0,013314 0,022223 0,00446925 0,001163 
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Tabela 4.Número de sequências mapeadas nos genomas das bactérias alvo deste estudo, 

extraídos do GenBank, com parâmetro de 100% de similaridade no programa CLC 

Genomics Workbench. As sequências foram obtidas do sequenciamento shotgun das 

amostras ambientais pela plataforma Ion Torrent PGM
®
(Thermo Fisher Scientific

®
) e foram 

depositadas no repositório MG-RAST(MEYER et al., 2008)com as referências: Samuel_1 

(4634980.3), Samuel_2 (4601005.3), Funil (4617360.3) e Rizosfera (4562049.3). A amostra de 

solo ainda não possui identificação. 

  Sequências Mapeadascom 100% de similaridade 

Bactéria Samuel_1 Samuel_2 Funil Rizosfera Solo 

Bacillus anthracis 0 0 0 0 0 

Brucella melitensis 0 0 0 0 0 

Brucella suis 0 0 0 0 0 

Brucella abortus 1 0 0 0 0 

Burkholderia mallei 4 0 0 2 0 

Burkholderia pseudomallei 4 3 3 7 0 

Clostridium botulinum 0 0 0 0 0 

Clostridium perfringens 0 0 0 0 0 

Coxiella burnetti 0 0 0 0 0 

Escherichia coli 1 0 0 0 0 

Francisella tularensis 0 1 0 0 0 

Rickettsia prowazekii 0 0 0 0 0 

Salmonella enterica 4 0 1 3 0 

Shigella boydii 0 1 0 0 0 

Shigella dysenteriae 0 0 0 1 0 

Shigella flexneri 0 0 2 0 0 

Shigella sonnei 2 0 0 0 1 

Vibrio cholerae 0 0 0 1 0 

Yersinia pestis 0 0 1 3 0 

Total de Sequências 1209493 1817586 1601920 6466409 6192491 

Total de Sequências Mapeadas 16 5 7 17 1 

Percentual de Sequências 

Mapeadas (%) 

0,001323 0,000275 0,000437 0,000263 1,61486E-05 

 

4.2. Desenho dos oligonucleotídeos iniciadores do gene 16S rRNA 

 

 Com o objetivo de tornar mais robusta a detecção dessas bactérias, foi escolhida a 

abordagem por sequenciamento de nova geração tendo como alvo o gene 16S rRNA. Para 

isso, foi feito uma busca no banco de dados GreenGenes (DESANTIS et al., 2006). O 

GreenGenes é um banco curado que disponibiliza a sequências da subunidade ribosomal 

menor 16S do gene rRNA de bactérias e arquéias, sendo muito utilizado no estudo de 

comunidades microbianas. Este banco contém sequências analisadas do banco GenBank e, 

desta forma, reúne apenas aquelas de melhor qualidade (DESANTIS et al., 2006). 

 Por causa de melhor potencial de qualidade das sequências foi baixado,em nosso 

servidor,o banco e dados GreenGenes, e deste extraído um total de 12.632 sequências do gene 

16S rRNA referentes às 19 bactérias selecionadas através de um do scrip desenvolvido no 

próprio laboratório (Tabela 5). Estas sequências foram importadas para o CLC Genomics 
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Workbench (QIAGEN
®

) e filtradas para remover as duplicadas por meio de uma ferramenta 

do programa. Devido ao fato do gene 16S rRNA ter aproximadamente 1500 pb as sequências 

menores que 1200 pb também foram descartadas para que todas as regiões variáveis 

estivessem presentes para análise, restando um total de 364 sequências únicas (Tabela 5). Para 

cada espécie em que obtivemos as sequências filtradas, foi realizado uma comparação entre 

elas de modo a obter a similaridade média entre as diferentes cepas (Tabela 7). É possível 

observar que a bactéria Clostridium botulinum foi a que obteve a menor similaridade entre as 

cepas (aproximadamente 74,5%), enquanto todas as outras apresentaram similaridade acima 

de 99,25%. De modo geral existe de fato variação entre os isolados destas bactérias, o que 

poderia dificultar a comprovação pela assinatura genética através do gene 16S rRNA. 

 

Tabela 5. Número de sequências do gene 16S rRNA extraídas do 

banco de dados GreenGenes através de um script desenvolvido no 

laboratório e número de sequências filtradas pelo programa CLC 

Genomics Workbench (QIAGEN
®
), removendo as duplicadas e 

menores que 1200 pb. 

Sequências Extraídas do Banco de Dados GreenGenes 

Bactéria 
Número de 

Sequências 

Número de  

Sequências filtradas 

Bacillus anthracis 234 17 

Brucella melitensis 90 12 

Brucella suis 16 4 

Brucella abortus 20 7 

Burkholderia mallei 67 14 

Burkholderia pseudomallei 132 31 

Clostridium botulinum 224 28 

Clostridium perfringens 480 57 

Coxiella burnetti 19 11 

Escherichia coli 9830 7 

Francisella tularensis 49 25 

Rickettsia prowazekii 7 7 

Salmonella enterica 1025 47 

Shigella boydii 59 12 

Shigella dysenteriae 26 11 

Shigella flexneri 65 12 

Shigella sonnei 32 11 

Vibrio cholerae 105 24 

Yersinia pestis 152 27 

Total de sequências 12632 364 
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Tabela 6. Valores de similaridade genética intraespecífica das bactérias 

selecionadas neste estudo obtidos pela análise do alinhamento das sequências do 

gene 16S rRNA extraídas do banco de dados GreenGenes pelo programa MEGA. 

Tamanho do consenso resultante do alinhamento através do plugin ClustalW no 

CLC Genomics Workbench (QIAGEN
®
) das sequências do 16S rRNA de cada 

espécie. 

Distância Genética Interspecífica  

Bactéria 

Similaride 

Média ± 

Desvio Padrão 

(%) 

Faixa de 

Variação (%) 

Tamanho da 

Sequência 

Consenso (pb) 

Bacillus anthracis 75,81 ± 2,58 73,5 a 82,90 1558 

Brucella abortus 82,55 ± 7,81 74,9 a 100,00 1486 

Brucella melitensis 80,84 ± 7,18 74,9 a 100,00 1500 

Brucella suis 82,11 ± 8,62 77,5 a 80,00 1496 

Burkholderia mallei 79,39 ± 5,80 72,5 a 99,90 1539 

Burkholderia pseudomallei 79,52 ± 5,77 72,6 a 99,90 1544 

Clostridium botulinum 74,23 ± 5,07 71,1 a 91,30 1534 

Clostridium perfringens 74,97 ± 4,57 72 a 91,30 1357 

Coxiella burnetti 80,89 ± 2,82 74,2 a 83,40 1546 

Escherichia coli 85,24 ± 10,83 71,2 a 99,50 1543 

Francisella tularensis 78,64 ± 2,98 72,4 a 82,80 1536 

Rickettsia prowazekii 75,64 ± 3,39 72,9 a 82,50 1501 

Salmonella 85,16 ± 10,29 72,3 a 98,60 1593 

Shigella boydii 85,51 ± 10,69 71,5 a 99,80 1545 

Shigella dysenteriae 85,45 ± 10,81 71,4 a 100,00 1551 

Shigella flexineri 85,45 ± 10,81 71,4 a 100,00 1552 

Shigella sonnei 85,45 ± 10,81 72,3 a 100,00 1547 

Vibrio cholerae 83,63 ± 7,33 72,1 a 92,80 1549 

Yersinia pestis 84,33 ± 9,65 71,1 a 96,10 1592 

Todas 81,15 ± 8,46 71,1 a 100,00   

 

 A partir das sequências filtradas, únicas e maiores que 1200 pb, foi realizado um 

alinhamento, utilizando o plugin ClustaW do programa CLC Genomics Workbench 

(QIAGEN
®

), e obtida uma sequência consenso representativa do gene 16S rRNA para cada 

espécie (Tabela 6). Em seguida, estas sequências consenso foram alinhadas entre si e 

exportadas para o programa Geneious
TM

 (Biomatters
®
) para a identificação das regiões 

conservadas e variáveis (V1_biodef - V9_biodef) do gene 16S rRNA (Figura 2). As regiões 

conservadas do alinhamento estão destacadas por uma escala de cores, do verde (mais 

conservado) ao amarelo (menos conservado) e as mais variadas e/ou gaps representadas em 

branco.  Os retângulos azuis correspondem às regiões variáveis identificadas (Figura 2). São 

essas regiões variáveis que conferem potencial de diferenciação de microorganismos em 

estudos de população e filogenia pelo gene 16S rRNA.  Através deste alinhamento, também 

obtivemos a similaridade genética por comparação par-a-par entre as sequências consenso. 

Foi comparada cada sequência contra todas as outras e assim obtido uma similaridade média 

total de 81,1%. A bactéria mais distante geneticamente de todas é a C. botulinum com 74,2% 
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de similaridade e, por outro lado, o gênero Shigella sp. foi o de maior valor, com 85,5% 

(Tabela 7). Com isso é possível presumir que o desenho experimental escolhido seria capaz de 

discriminar pelo menos entre os gêneros das bactérias alvo. 

 

Tabela 7. Números de sequências do gene 16S rRNA extraídas do GreenGenes e filtradas 

pelo programa CLC Genomics Workbench (QIAGEN
®
), removendo as sequências 

duplicadas e menores que 1200 pb. Valores de similaridade genética inter-específica das 

bactérias selecionadas neste estudo obtidos pela análise do alinhamento das sequências do 

gene. 

Distância Genética Intraespecífica 

Bactéria 
# Sequencias 

Filtradas 

Similaride Média ± 

Desvio Padrão (%) 

Faixa de 

Variação (%) 

Bacillus anthracis 17 99,56 ± 0,60 97,70 a 100 

Brucella abortus 12 99,60 ± 0,50 99,00 a 100 

Brucella melitensis 4 99,50 ± 0,70 97,40 a 100 

Brucella suis 7 99,96 ± 0,04 99,90 a 100 

Burkholderia mallei 14 99,98 ± 0,04 99,80 a 100 

Burkholderia pseudomallei 31 99,69 ± 0,51 98,20 a 100 

Clostridium botulinum 28 94,48 ± 4,84 88,90 a 100 

Clostridium perfringens 57 99,72 ± 0,20 99,10 a 100 

Coxiella burnetti 11 99,72 ± 0,20 99,10 a 100 

Escherichia coli 7 99,65 ± 0,37 98,80 a 100 

Francisella tularensis 25 99,76 ± 0,17 99,10 a 100 

Rickettsia prowazekii 7 99,25 ± 1,22 97,40 a 100 

Salmonella 47 99,43 ± 0,43 98,00 a 100 

Shigella boydii 12 99,66 ± 0,22 99,30 a 100 

Shigella dysenteriae 11 99,55 ± 0,28 99,20 a 100 

Shigella flexineri 12 99,33 ± 0,74 97,50 a 100 

Shigella sonnei 11 99,82 ± 0,15 99,40 a 100 

Vibrio cholerae 24 99,87 ± 0,11 99,50 a 100 

Yersinia pestis 27 99,90 ± 0,07 99,70 a 100 
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Figura 2. Imagem retirada do programa Geneious
TM

 (Biomatters
®
) referente ao alinhamento das sequências consenso representativas do gene 

16S rRNA de cada bactéria alvo deste estudo. As regiões conservadas estão destacadas por uma escala de cores, do verde (mais conservado) ao 

amarelo (menos conservado) e as mais variadas e/ou gaps representadas em branco.  Os retângulos azuis correspondem às regiões 

hipervariáveis do alinhamento das sequências do gene 16S rRNA identificadas. 
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Figura 2. (Continuação) Imagem retirada do programa Geneious
TM

 (Biomatters
®
) referente ao alinhamento das sequências consenso 

representativas do gene 16S rRNA de cada bactéria alvo deste estudo. As regiões conservadas estão destacadas por uma escala de cores, do 

verde (mais conservado) ao amarelo (menos conservado) e as mais variadas e/ou gapsrepresentadas em branco.  Os retângulos azuis 

correspondem às regiões hipervariáveis do alinhamento das sequências do gene 16S rRNA identificadas. 
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Figura 2. (Continuação) Imagem retirada do programa Geneious
TM

 (Biomatters
®
) referente ao alinhamento das sequências consenso 

representativas do gene 16S rRNA de cada bactéria alvo deste estudo. As regiões conservadas estão destacadas por uma escala de cores, do 

verde (mais conservado) ao amarelo (menos conservado) e as mais variadas e/ou gaps representadas em branco.  Os retângulos azuis 

correspondem às regiões hipervariáveis do alinhamento das sequências do gene 16S rRNA identificadas. 
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Figura 2. (Continuação) Imagem retirada do programa Geneious
TM

 (Biomatters
®
) referente ao alinhamento das sequências consenso 

representativas do gene 16S rRNA de cada bactéria alvo deste estudo. As regiões conservadas estão destacadas por uma escala de cores, do 

verde (mais conservado) ao amarelo (menos conservado) e as mais variadas e/ou gaps representadas em branco.  Os retângulos azuis 

correspondem às regiões hipervariáveis do alinhamento das sequências do gene 16S rRNA identificadas. 
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Figura 2.( Continuação)Imagem retirada do programa Geneious
TM

 (Biomatters
®
) referente ao alinhamento das sequências consenso 

representativas do gene 16S rRNA de cada bactéria alvo deste estudo. As regiões conservadas estão destacadas por uma escala de cores, do verde 

(mais conservado) ao amarelo (menos conservado) e as mais variadas e/ou gaps representadas em branco.  Os retângulos azuis correspondem às 

regiões hipervariáveis do alinhamento das sequências do gene 16S rRNA identificadas. 
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Figura 2. (Continuação) Imagem retirada do programa Geneious
TM

 (Biomatters
®
) referente ao alinhamento das sequências consenso 

representativas do gene 16S rRNA de cada bactéria alvo deste estudo. As regiões conservadas estão destacadas por uma escala de cores, do 

verde (mais conservado) ao amarelo (menos conservado) e as mais variadas e/ou gaps representadas em branco.  Os retângulos azuis 

correspondem às regiões hipervariáveis do alinhamento das sequências do gene 16S rRNA identificadas. 
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Figura 2. (Continuação) Imagem retirada do programa Geneious
TM

 (Biomatters
®
) referente ao alinhamento das sequências consenso 

representativas do gene 16S rRNA de cada bactéria alvo deste estudo. As regiões conservadas estão destacadas por uma escala de cores, do 

verde (mais conservado) ao amarelo (menos conservado) e as mais variadas e/ou gaps representadas em branco.  Os retângulos azuis 

correspondem às regiões hipervariáveis do alinhamento das sequências do gene 16S rRNA identificadas. 
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 Um total de trêspares de iniciadores foram desenhados nas regiões conservadas do 

alinhamento das sequências consenso representativas das bactérias selecionadas através do 

plugin Primer3 do Geneious 8.1.3.
TM 

(Biomatters
®
), envolvendo as regiões [V1V2], [V4V5] e 

[V6V7V8] do gene 16S rRNA (Tabela 8). A Figura 3 ilustra a localização dos iniciadores 

desenhados e das regiões variáveis no gene 16S rRNA. Os retângulos em azul representam as 

regiões variáveis identificadas para o gene 16S rRNA (V1_Biodef - V9_Biodef), em verde 

claro os iniciadores reversos desenhados (V1V2_Biodef_R, V4V5_Biodef_R, 

V6V7V8_Biodef_R) e verde escuro os iniciadores diretos desenhados (V1V2_Biodef_F, 

V4V5_Biodef_F, V6V7V8_Biodef_F). Para acomodar as diferenças encontradas nas regiões 

conservadas, os iniciadores foram sintetizados com alguns nucleotídeos degenerados. 

 

Tabela 8. Iniciadores diretos (F) e reversos (R) para as regiões [V1V2], [V4V5], e 

[V6V78] do gene 16S rRNA desenvolvidos neste estudo, com suas respectivas 

temperaturas de melting (Tm) e conteúdo GC. Bases degeneradas: W= A/T, 

R=A/G, D=A/G/T, V=A/C/G. 

Nome dos iniciadores Sequência 5'-3' Tm (
o
C) GC (%) 

V1V2_Biodef_F TWACACATGCAAGTCGARCG 46 48 

V1V2_Biodef_R CAAWATTCCCCACTGCTGCC 49 55 

V4V5_Biodef_F CAGCCGCGGTAATACGDAGG 51 62 

V4V5_Biodef_R TGCGRCCGTACTCCCCAGGC 56 73 

V6V7V8_Biodef_F CGAWGCAACGCGAARAACCT 48 53 

V6V7V8_Biodef_R CGAGTTGCAGACTVCAATCCG 51 56 
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Figura 3. Imagem gerada no Geneious 
TM

(Biomatters
®)

 de uma sequência representativa do gene 16S rRNA e a localização das regiões hipervariáveis e dos 

iniciadores desenvolvidos neste estudo. As regiões hipervariáveis V1_Biodef-V9_Biodef estão representadas pelos retângulos azuis, os iniciadores diretos 

indicados emverde escuro e os reversos em verde claro. 
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4.2.1. Validação da escolha dos iniciadores 

 

 Para validar a escolha dos três pares iniciadores desenhados para estas regiões foi feito 

um alinhamento concatenadodas sequências das regiões variáveis [V1V2], [V4V5] e 

[V6V7V8] do gene 16S rRNA das bactérias selecionadas. Em seguida, através do programa 

MEGA, foi gerada uma árvore filogenética pelo método de Maximum Likelihood com modelo 

de substituição Kimura-2 parâmetros com substituição gama e bootstrap de 1000 réplicas, 

mostrando que as espécies das bactérias foram separadas em grupos monofiléticos (Figura 4), 

o que reforça a conclusão obtida com as análises de similaridade genética descritas na Tabela 

6. 

 

Figura 4. Árvore filogenética do alinhamento concatenado das sequências das regiões variáveis [V1V2], 

[V4V5] e [V6V7V8] do gene 16S rRNA das bactérias selecionadas, gerada no programa MEGA 6.0, 

utilizando método de Maximum Likelihood com modelo de substituição Kimura 2-parâmetros com 

substituição gama e bootstrap de 1000 réplicas. 
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 A diferenciação filogenética de duas ou mais regiões do 16S rRNA pode proporcionar 

uma divisão em grupos monofiléticos dos microorganismo. Isto é estudado através do uso de 

algoritmos para construção de árvores filogenéticas, baseando-se nos valores de bootstrap, 

tamanho e do número de sequencias utilizadas (HUGENHOLTZ et al., 1998). Em nossos 

experimentos utilizamos três fragmentos envolvendo sete regiões variáveis do gene para 

demonstrar a melhor forma de distinguir as bactérias selecionadas. A limitação pelo tamanho 

da sequencia pode dificultar as análises através do 16S rRNA, visto que grande parte das 

sequencias de amostras ambientais presentes nos bancos de dados são de tamanho menor que 

500 pb, representando apenas uma porção do gene. Por causa disto, a combinação de regiões 

diferentes, assim como fizemos neste estudo, leva a uma distinção mais confiável dos grupos 

taxonômicos. 

 Em um estudo feito por Chakravorty et al. (2007) foram utilizadas sequências 

extraídas do GenBank de cento e dez bactérias que infectam humanos, dentre as quais onze 

são consideradas armas biológicas pelo CDC. A partir do alinhamento destas sequências, 

foram geradas diversas arvores filogenéticas de cada região individualmente e de um 

concatenado das regiões V3 e V6. A análise feita sugere que a região V6 seria melhor para 

distinguir entre as onze bactérias do bioterrorismo, exceto para Escherichia sp. e Salmonella 

sp., o que também pode ser observado em nossa árvore para o gene 16S rRNA, na qual estes 

gêneros estão em ramos próximos. Adicionalmente, as regiões V2, V3 e V6 juntas seriam 

indicadas para diferenciar a nível de gênero as onze bactérias analisadas, concluindo que a 

combinação de duas ou mais regiões hipervariáveis teriam um poder discriminatório melhor 

em um ensaio multiplex. 

4.3. Amplificação das amostras do DNA das bactérias específicas 

 Após a conclusão das análises in silico de que a estratégia poderia apresentar 

resultados satisfatórios, foram iniciadas as análises de amplificação do material biológico 

obtido, conforme o descrito em Material e Métodos. 

 O experimento foi realizado utilizando amostras de DNA genômico das seguintes 

bactérias disponíveis: V. cholerae, E. coli, S. enterica e Y. pestis. A amplificação das regiões 

[V1V2], [V4V5] e [V6V7V8], utilizando os iniciadores desenvolvidos neste estudo, foi feita 

em reações separadas, com 26 ciclos, e reveladas em gel de agarose e corado com brometo de 

etídeo. Os fragmentos obtidos das regiões para cada bactéria foram de aproximadamente 350 

pb (Figura 5A e 5B e 6A e 6B). 
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Figura 5. Eletroforese em gel de agarose 1,5% corado com brometo de etídeo. (A) e (E) = marcador 

de peso molecular de 100 pb. (B), (C) e (D) = regiões [V1V2], [V4V5] e [V6V7V8] do gene 16S 

rRNA, respectivamente, amplificadas do DNA de V. cholerae. (F), (G) e (H) = regiões [V1V2], 

[V4V5] e [V6V7V8] do gene 16S rRNA, respectivamente, amplificadas do DNA de E.coli. Os 

iniciadores do gene 16S rRNA desenvolvidos neste estudo foram usados para todas as 

amplificações. 

 

Figura 6. Eletroforese em gel de agarose 1,5% corado com brometo de etídeo. (A) e 

(E) = marcador de peso molecular de 100 pb. (B), (C) e (D) = regiões [V1V2], [V4V5] e 

[V6V7V8] do gene 16S rRNA, respectivamente, amplificadas do DNA de S. enterica. 

(F), (G) e (H) = regiões [V1V2], [V4V5] e [V6V7V8] do gene 16S rRNA, 

respectivamente, amplificadas do DNA de Y. pestis. Os iniciadores do gene 16S rRNA 

desenvolvidos neste estudo foram usados para todas as amplificações. 
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 Chakravorty e col.(2007) desenvolveram dois pares de inicadores para as regiões 

hipervariáveisV3 e V6 do gene 16S rRNA, com tamanhos de fragmento de 204 pb e 125 pb, 

respectivamente. Utilizando estes iniciadores, foi amplificado o DNA de trinta bactérias do 

estudo, das quais Staphylococcus epidermidis foi detectado com 10 moléculas, enquanto que 

paraS. aureusnão foi possível nem com 1.000.000 de moléculas, mostrando uma diferença na 

detecção entre os patógenos quando os mesmos iniciadores são aplicados na técnica de PCR. 

O método de PCR para detecção de microorganismos é considerado robusto e sensível, 

entretanto ainda podem levar a resultados falso positivos quando os agentes analisados são de 

filogeneticamente próximos (GARDNER et al., 2015). Os ensaios de amplificação podem ser 

utilizados para identificar espécies ou cepas, porém eventualmente seja necessário alguma 

otimização, como o desenho de iniciadores mais específicos, utilização de sondas, além de 

uma análise computacional mais refinada (GARDNER et al., 2015). 

 Um ensaio de amplificação multiplex com sondas foi testado para os agentes B. 

anthracis, Francisella tularensis, Y. pestis e Variola major, com as amostras de DNA diluídas 

seriadamente de 10
4
 a 10

1
 ou 10

-1
 cópias/ml (HE et al., 2009). Diferente de nosso estudo, os 

iniciadores tinham como alvos genes diferentes em cromossomos ou plasmídeo, e com 

fragmentos de 124 pb a 311 pb. Um total de 1 par de iniciadores para Y. pestis, F. tularensis e 

Variola major e 2 pares (1 para cada plasmídeo) para B. anthracis foi utilizado na reação. 

Com esses iniciadores foi determinar um limite mínimo de detecção 1x10
1
 cópias/ml, 1x10

1
 

cópias/ml, 1x10
0
 cópias/ml e 0 cópias/ml de B. anthracis, F. tularensis, Y. pestis e 

Variolamajor, respectivamente, através desta técnica de PCR (HE et al., 2009). 

 Foi feito testes variando o número de ciclos da reação, utilizando os iniciadores 

V4V5_Biodef_F e V4V5_Biodef_R, com os seguintes valores de ciclagem: 26, 23, 20, 17 e 

14 ciclos (Figura 7). As diferentes ciclagens foram analisadas para que fosse determinado o 

ponto em que a reação estivesse na faixa linear, antes da saturação, de modo a não se obter 

um aumento artificial de uma sequência mais abundante nos ensaios posteriores. É possível 

notar que com 20 ciclos (Figura 7E) a reação ainda não está esgotada, comparando as bandas 

do gel da eletroforese. A amostra de DNA utilizada foi de V. cholerae. 
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Figura 7. Eletroforese em gel de agarose 1,5% corado com 

brometo de etídeo. (A) = marcador de peso molecular de 100 pb. 

(B) = controle negativo, (C), (D), (E), (F) = produto das 

amplificações utilizando os iniciadores direto e reverso [V4V5] do 

16S rRNA com ciclagens 26, 23, 20, 17 e 14, respectivamente. 

 

4.4. Sequenciamento pelo método de Sanger 

 As amostras amplificadas disponíveis das bactérias E. coli e V. cholerae foram 

sequenciadas pelo método de Sanger também para testar a eficiência dos iniciadores 

desenhados neste estudo e confirmar se as sequências resultantes correspondiam às regiões 

variáveis corretas do gene 16S rRNA dos microorganismos esperados. Os fragmentos 

[V1V2], [V4V5] e [V6V7V8] do gene 16S rRNA de cada bactéria foram sequenciados 

separadamente como descrito em Material e Métodos. As sequências resultantes foram 

mapeadas através do programa GeneiousTM (Biomatters
®
) no 16S rRNA de E.coli 

(NC_000913.3) e V. cholerae (NC_002505) para verificar se a localização estava correta nas 

regiões variáveis do gene. 

 As figuras 8,9, 10, 11, 12 e 13 mostram as sequências [V1V2], [V4V5] e [V6V7V8] 

diretas e reversas obtidas do sequenciamento de E. coli e V. cholerae, respectivamente, com 

os eletroferogramas correspondentes a cada uma, mapeadas no gene 16S rRNA.Na figura 

14os retângulos laranja (E.coli_V1V2, E.coli_V4V5, E.coli_V6V7V8, V.cholerae_V1V2, 

V.cholerae_V4V5 e V.cholerae_V6V7V8) representam os fragmentos sequenciados em seus 

respectivos genes de E.coli e V. cholerae (Figura 14). 
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Figura 8. Sequências direta (azul) e reversa (laranja) resultantes do sequenciamento Sanger da região [V1V2] de E. coli mapeadas no gene 16S rRNA 

(NC_000913.3) da bactéria. A sequência 16S rRNA é mostrada com os nucleotídeos coloridos e o retângulo amarelo representa a localização do fragmento 

sequenciado no gene. Acima de cada sequência está o eletroferograma do sequenciamento com cada pico representando, também por diferentes cores, uma base 

(Azul = C, Amarelo = G, Verde = T e Vermelho = A). Imagem retirada do programa Geneious
TM

 (Biomatters
®
). 
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Figura 9. Sequências direta (azul) e reversa (laranja) resultantes do sequenciamento Sanger da região [V4V5] de E. coli mapeadas no gene 16S rRNA 

(NC_000913.3) da bactéria. A sequência 16S rRNA é mostrada com os nucleotídeos coloridos e o retângulo amarelo representa a localização do fragmento 

sequenciado no gene. Acima de cada sequência está o eletroferograma do sequenciamento com cada pico representando, também por diferentes cores, uma base 

(Azul = C, Amarelo = G, Verde = T e Vermelho = A). Imagem retirada do programa Geneious
TM

 (Biomatters
®
). 
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Figura 10. Sequências direta (azul) e reversa (laranja) resultantes do sequenciamento Sanger da região [V6V7V8] de E. coli mapeadas no gene 16S rRNA 

(NC_000913.3) da bactéria. A sequência 16S rRNA é mostrada com os nucleotídeos coloridos e o retângulo amarelo representa a localização do fragmento 

sequenciado no gene. Acima de cada sequência está o eletroferograma do sequenciamento com cada pico representando, também por diferentes cores, uma base 

(Azul = C, Amarelo = G, Verde = T e Vermelho = A). Imagem retirada do programa Geneious
TM

 (Biomatters
®
). 
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Figura 11. Sequências direta (azul) e reversa (laranja) resultantes do sequenciamento Sanger da região [V1V2] de V. cholerae mapeadas no gene 16S rRNA 

(NC_002505) da bactéria. A sequência 16S rRNA é mostrada com os nucleotídeos coloridos e o retângulo amarelo representa a localização do fragmento 

sequenciado no gene. Acima de cada sequência está o eletroferograma do sequenciamento com cada pico representando, também por diferentes cores, uma base 

(Azul = C, Amarelo = G, Verde = T e Vermelho = A). Imagem retirada do programa Geneious
TM

 (Biomatters
®
). 
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Figura 12. Sequências direta (azul) e reversa (laranja) resultantes do sequenciamento Sanger da região [V4V5] de V. cholerae mapeadas no gene 16S rRNA 

(NC_002505) da bactéria. A sequência 16S rRNA é mostrada com os nucleotídeos coloridos e o retângulo amarelo representa a localização do fragmento 

sequenciado no gene. Acima de cada sequência está o eletroferograma do sequenciamento com cada pico representando, também por diferentes cores, uma base 

(Azul = C, Amarelo = G, Verde = T e Vermelho = A). Imagem retirada do programa Geneious
TM

 (Biomatters
®
). 
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Figura 13. Sequências direta (azul) e reversa (laranja) resultantes do sequenciamento Sanger da região [V6V7V8] de V. cholerae mapeadas no gene 16S rRNA 

(NC_002505) da bactéria. A sequência 16S rRNA é mostrada com os nucleotídeos coloridos e o retângulo amarelo representa a localização do fragmento 

sequenciado no gene. Acima de cada sequência está o eletroferograma do sequenciamento com cada pico representando, também por diferentes cores, uma base 

(Azul = C, Amarelo = G, Verde = T e Vermelho = A). Imagem retirada do programa Geneious
TM

 (Biomatters
®
). 
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Figura 14. Localização dos fragmentos [V1V2], [V4V5] e [V6V7V8] do gene 16S rRNA sequenciados pelo 

método de Sanger das bactérias E. coli e V. cholerae. Os fragmentos foram mapeados no programa 

Geneious
TM

(Biomatters
®

) nas sequências do gene de cada organismo extraídas do GenBank. 

 

 Posteriormente, as sequências das regiões sequenciadas V1V2, V4V5 e V6V7V8 de E. 

coli e V. cholerae foram submetidas a um BLAST local contra o banco de dados 16S rRNA 

do GenBank para uma confirmação inicial da identidade. Além disso, para uma comparação 

mais robusta da especificidade das sequências obtidas, foi utilizado também o bando de dados 

GreenGenes, no qual, como mencionado anteriormente, as sequências disponibilizadas são 

curadas e de melhor qualidade, mesmo sendo um banco menor em quantidade. Os três 

melhores resultados para cada fragmento sequenciado de cada bactéria dos dois testes do 

BLAST realizados foram selecionados nos valores de identidade e e-value. A identidade 

indica a porcentagem de nucleotídeos idênticos encontrados no alinhamento entre a sequência 

de entrada (query) e a referência (subject) encontrada no banco de dados, e o e-value 

representa a probabilidade deste alinhamento ter sido ao acaso, ou seja, quanto menor este 

valor, mais confiável é o resultado. 

 Para o alinhamento das sequências das espécies E. coli e V. cholerae foram obtidos de 

97% a 99% de identidade (Tabelas 9 e 10) contra ambos os bancos de dados. As diferenças 

encontradas entre os fragmentos sequênciados (query) e as sequências das cepas esperadas 

nos bancos de dados poderiam ser explicadas pela variação genética intra-específica mostrada 

na Tabela 6. Uma justificativa do aparecimento de espécies ou gêneros diferentes do esperado 

no resultado poderia ser previsível, visto que também existe uma similaridade interespecífica 

entre as bactérias selecionadas (Tabela 7). Este é o caso do resultado do alinhamento do 

fragmento sequenciado V6V7V8 de E. coli contra o banco GenBank, no qual Salmonella sp., 

Escherichia sp. e Shigella sp. aparecem com 99% de identidade e 0 e-value, ocorrendo o 

mesmo da sequência de V4V5 (Tabela 9). Além da similaridade mostrada na Tabela 7, pela 

árvore filogenética do gene 16S rRNA é possível destacar que essas bactérias também são de 

grupos próximos (Figura 4). O gênero Shigella sp. também apareceu no alinhamento do 

fragmento V1V2 de E. coli, porém com menor identidade e maior e-value, 97% e 8,00E-147, 

respectivamente (Tabela 9). Já foi reportado a dificuldade na diferenciação entre Shigella sp. e 

E. coli, inclusive com o 16S rRNA, sendo necessários genes mais específicos. Resultados 
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semelhantes foram encontrados no trabalho de Chakravorty et al. (2007), no qual através do 

mapeamento dos fragmentos sequenciados da região V6 de 30 patógenos do estudo contra as 

sequências extraídas do GenBank, obteve valores de similaridade entre 98%-99%. 

 O aparecimento de diferentes cepas de V. cholerae nas sequências subject resultantes 

do alinhamento dos fragmentos sequenciados contra os bancos GreenGenes e GenBank 

(Tabela 10) é justificado pela similaridade intraespecífica apresentada na Tabela 6. V. albensis 

é considerado uma variação de V. cholerae (PURDY et al., 2005), o que poderia explicar o 

resultado obtido para as sequências V4V5 contra o GenBank e V6V7V8 contra o 

GreenGenes. 

 Já foi descrito que variação genética entre sequencias do 16S rRNA entre organismos 

é de aproximadamente 25%. Espécies próximas tem uma diferença menor, o que, dependendo 

da sequencia analisada, este valor se torna inferior, podendo dificultar uma distinção muito 

precisa. Por exemplo, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli, duas gama 

proteobactérias, diferem 15% de suas sequências do 16S rRNA, enquanto que E. coli para 

Bacillus subtilis 23% (HUGENHOLTZ et al., 1998). 

 Em seu estudo, Husen et al. (2008) discute que somente através da ferramenta BLAST 

não é possível uma identificação consistente das espécies de microorganismos comparando as 

sequências de bancos de dados por causa da similaridade entre elas e algumas vezes do 

tamanho das mesmas, visto que quando se analisa fragmentos maiores se tem melhores 

resultados. Muitas sequências das regiões hipervariáveis do 16S rRNA também são 

redundantes dentro destes bancos de dados, o que pode comprometer a análise. 

 Neste mesmo trabalho, foram analisadas 123.206 e 59.830 sequências únicas de 

espécies de bactériascom no mínimo 50 pb das regiões V3 e V6, respectivamente, extraídas 

do banco de dados SILVA (QUAST et al., 2013), sendo os fragmentos de V3 maiores que de 

V6. Na análise in silico, 82% das sequências de V3 foram mapeadas no gene 16S rRNA 

contra 74% de V6. Além disso, as sequências de V6 e V3 puderam ser identificadas sem 

ambiguidade com 97% e 99% de identidade, respectivamente, a nível de gênero, resultados 

comparáveis aos obtidos em nosso estudo. Adicionalmente à esta análise, 7.215 sequências da 

microbiota do intestino humano e 1.058 do oceano puderam ser classificadas com 

similaridade de 99% e 98%, microorganismos a nível de gênero para as regiões V3 e V6, 

respectivamente. 
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Tabela 9. Lista dos três melhores resultados com a espécie/cepa e valores de identidade e e-

value do alinhamento dos fragmentos sequenciados [V1V2], [V4V5] e [V6V7V8] do gene 16S 

rRNA pelo método de Sanger da bactéria E. coli contra os bancos de dados do GenBank e 

GreenGenes. 

Escherichia coli 

Fragmento 

Sequenciado 
GenBank Identidade(%) e-value 

  Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655 98 4,00E-150 

V1V2 Escherichia coli O157:H7 str. Sakai 97 2,00E-148 

  Shigella sonnei Ss046 strain Ss046 16S 97 8,00E-147 

  Escherichia fergusonii strain ATCC 35469 99 0 

V4V5 Shigella sonnei Ss046 strain Ss046 16S 99 0 

  Escherichia coli O157:H7 str. Sakai 99 0 

  Salmonella enterica subsp. enterica serovar 99 0 

V6V7V8 Escherichia fergusonii strain ATCC 35469 99 0 

  Shigella flexneri 2a str. 301 strain 301 99 0 

  GreenGenes Identidade (%) e-value 

  Escherichia coli DEC6C 98 5,00E-150 

V1V2 Uncultured bacterium clone 98 7,00E-149 

  Uncultured bacterium clone 98 7,00E-149 

  Escherichia coli 1827-70 99 0 

V4V5 Escherichia coli 1827-70 99 0 

  Escherichia coli 1827-70 99 0 

  Uncultured bacterium clone 99 0 

V6V7V8 Escherichia coli O157:H7 99 0 

  Escherichia coli TA271 99 0 

 

Tabela 10. Lista dos três melhores resultados com a espécie/cepa e valores de identidade e e-

value do alinhamento dos fragmentos sequenciados [V1V2], [V4V5] e [V6V7V8] do gene 16S 

rRNA pelo método de Sanger da bactéria V. cholerae contra os bancos de dados do GenBank 

e GreenGenes. 

Vibrio cholerae 

Fragmento 

Sequenciado 
GenBank Identidade (%) e-value 

  Vibrio cholerae O395 strain O395 99 5,0E-164 

V1V2 Vibrio cholerae O1 biovar El Tor str.  99 5,0E-164 

  Vibrio cholerae strain ATCC 14035 99 5,0E-164 

  Vibrio cholerae O1 biovar El Tor str.  99 0,00 

V4V5 Vibrio albensis strain LMG 4406 16S 99 0,00 

  Vibrio albensis strain RC782 16S 99 0,00 

  Vibrio cholerae O395 strain O395 16S 99 0,00 

V6V7V8 Vibrio cholerae O1 biovar El Tor str.  99 0,00 

  Vibrio cholerae strain ATCC 14035 16S 99 0,00 

  GreenGenes Identidade (%) e-value 

  Vibrio cholerae RC27 VIJ 99 3,00E-162 

V1V2 Vibrio cholerae RC27 VIJ 99 3,00E-162 

  Vibrio cholerae RC27 VIJ 99 3,00E-162 

  Vibrio cholerae RC27 VIJ 99 0 

V4V5 Vibrio cholerae RC27 VIJ 99 0 

  Vibrio cholerae BX 330286 VCF 99 0 

  Vibrio albensis VL426 99 0 

V6V7V8 Vibrio albensis VL426 99 0 

  Vibrio cholerae CT 5369-93 VIH 99 0 
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4.5. Preparo das bibliotecas para o SPM 

 A maior limitação da detecção de patógenos pela metagenômica é que muitas vezes 

estes microorganismos estão em baixo número de cópias em amostras ambientais e clínicas. 

Além disso, devido a baixa concentração de DNA, também pode ser difícil a identificação por 

meio de uma reação multiplex eficiente (GILCHRIST et al., 2015). Nós propusemos nesse 

estudo analisar o valor mínimo do número de células do patógeno alvo que é possível 

identificar em amostras ambientais e com DNA humano. 

 Visamos avaliar a sensibilidade a técnica de SPM pela plataforma Ion Torrent
TM

 

PGM
®
 (Thermo Fisher Scientific

®
) em dois possíveis cenários de ataques intencionais: (1) em 

amostras de contendo DNA ambiental, na qual o DNA do(s) patógeno(s) alvo estaria junto do 

material genético de outras bactérias, e (2) em amostras com DNA humano, na qual a 

detecção do DNA do patógeno estaria em um background diferente, quando o ataque seria 

diretamente à pessoa. Para isso adicionamos diferentes quantidades de DNA genômico de três 

bactérias de interesse relativos a 5, 100 e 2000 Equivalentes Genômicos (EG). Gardner et al 

(2015) discute em seu estudo que o SPM pode ter limitações na identificação de espécies 

quando aplicados em amostras ambientais ou clínicas complexas. No trabalho, também foram 

utilizadas diferentes quantidades de EG de bactérias selecionadas, junto de (1) DNA humano 

e (2) DNA de Thermotoga maritma. De maneira diferente, em nosso trabalho utilizamos uma 

amostra ambiental para testar a sensibilidade do SPM com amostras de DNA das bactérias 

selecionadas em um background de diversas outras. 

4.5.1. Diluição do DNA das bactérias específicas e cálculo dos Equivalentes 

Genômicos 

 Para o preparo das bibliotecas fizemos diluições seriadas de três bactérias disponíveis, 

E. coli, V. cholerae e S. enterica, das 19 espécies selecionadas. As diluições foram feitas 

baseadas nas concentrações das amostras de DNA e no cálculo dos EG de cada bactéria. A 

concentração de DNA das amostras estoque de E. coli, V. cholerae e S. enterica foi de 0,926 

ng/µl, 13,1 ng/µl e 1,77 ng/µl, respectivamente, medida pelo fluorímetro Qubit. 

 Para determinar a massa de uma célula, ou seja, uma bactéria ou 1 EG, utilizamos o 

cálculo do EG conforme descrito em Material e Métodos. O cálculo foi feito utilizando o 

tamanho do genoma de E. coli (NC_000913.3), S. enterica (NC_003197.1) e V. cholerae 

(NC_002505.1 e NC_002506.1), acessados no GenBank. Depois de estimada a massa de 1 
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EG, foi feito o cálculo o correspondente a 5, 100 e 2000 EG para serem utilizados nas 

diluições do experimento e também o volume que cada um representa, de acordo com a 

concentração das amostras de DNA das bactérias. As diluições foram feitas afim de se obter 

tubos com soluções com concentrações adequadas para uso no experimento. A Tabela 11 

apresenta o tamanho do genoma de cada bactéria com a massa referente a 1, 5, 100 e 2000 

EG. Para a diluição seriada foi feito um tubo de trabalho para cada bactéria com 2000 EG, 

seguido de uma diluição de 20x para 100 EG e por fim outra de 20x para 5 EG. 

 

Tabela 11. Tamanho das sequências (pb) do genoma de E. coli, V. cholerae e S. enterica 

com suas respectivas massas correspondentes a 1, 5, 100 e 2000 EG. 

Bactéria 
Tamanho do 

Genoma (pb) 
1 EG (ng) 5 EG (ng) 100 EG (ng) 2000 EG (ng) 

E. coli 4600000 5x10
-6

 2,5x10
-5

 5x10
-4

 10
-2

 

V. cholerae 4033463 4,4x10
-6

 2,2x10
-5

 4,4x10
-4

 8,8x10
-3

 

S. enterica 4860000 5,3x10
-6

 2,6x10
-5

 5,3x10
-4

 10
-2

 

 

4.5.2. Bibliotecas com DNA Ambiental 

 Para o experimento foi feito quatro tipos diferentes de bibliotecas, cada uma em 

duplicata, totalizando oito, identificadas individualmente por um barcode. Cada biblioteca 

corresponde à mistura de uma amostra de DNA ambiental proveniente do reservatório natural 

de água de Samuel/RO, acrescido de diferentes diluições referentes a 5 EG, 100 EG e 2000 

EG do DNA de E. coli, V. cholerae e S. enterica. 

  Inicialmente fizemos as reações de amplificação com os iniciadores do gene 16S 

rRNA desenvolvidos no estudo, com volume total de 50 µl e quantidade de reagentes e 

ciclagem descritos em Material e Métodos, porém com 17 ciclos para que a reação não se 

esgotasse e as sequências de DNA amplificadas resultassem em quantidade proporcional para 

todas as bactérias. A partir desta etapa, todo o experimento foi feito em duplicata. Primeiro, 

foi realizado um total de 24 reações. Cada reação foi feita em tubos individuais contendo 30 

ng de DNA ambiental com 0 EG, 5 EG, 100 EG ou 2000 EG, com as massas indicadas na 

Tabela 11, das três bactérias juntas. Para cada valor de EG, três tubos correspondentes aos 

iniciadores das regiões [V1V2], [V4V5] e [V6V7V8] do gene 16S rRNA foram separados. 

Em resumo, foram 3 reações para cada quantidade dos 3 DNAs bacterianos juntos: 0 EG, 5 

EG, 100 EG e 2000 EG, como esquematizado na Figura 15. 
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Figura 15. Esquematização das etapas do preparo da Biblioteca com DNA ambiental misturado aos 

EG das bactérias V. cholerae, E. coli e S. enterica. 

 

 Para confirmare quantificar as reações de amplificação, utilizando 5 µl de cada 

experimento, os produtos de PCR foram revelados em gel de agarose e corados com brometo 

de etídeo (Figura 16). Analisando a imagem do gel, a quantidade de DNA de todas as bandas 

está semelhante entre as duplicatas das regiões amplificadas de cada reação (ex. duplicadas 

[V1V2] do mesmo experimento) e entre os fragmentos de experimentos de EG diferentes para 

a mesma região (ex. [V1V2] com 5 EG e [V4V5] com 100 EG) (Figura 16). Pela Figura 16, 

as reações com os iniciadores para a região [V6V7V8] foram as que resultaram em uma 

menor quantidade de DNA (Figura 16D, 16G, 16M e 16P) e o tamanho aproximado dos 

produtos de PCR foi de 350 pb (Figura 16). Era esperado que os produtos referentes às 

amostras com 2000 EG resultassem em uma maior quantidade de sequências, porém a 

sensibilidade da técnica de visualização com brometo de etídeo não nos permitiu avaliar essa 

diferença, visto que o DNA adicionado de E. coli, V. cholerae e S. enterica estava junto de 

outras várias bactérias que também podem ser amplificadas por iniciadores do 16S rRNA. 

30 ng DNA 
Ambiental  + 

X EG V. cholerae, E. 
coli e S. enterica

Amplificação

Tubo 1: V1V2

Tubo 2: V4V5

Tubo 3: V6V7V8

Mistura Equimolar 
(pós-PCR)

V1V2 + V4V5 + 
V6V7V8
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Figura 16. Eletroforese em gel de agarose 1,5% das amplificações das duplicatas 

para preparo das bibliotecas com DNA ambiental junto dos EG das bactérias V. 

cholerae, E. coli e S. enterica. (A), (H), (I) e (Q) = marcador de peso molecular de 

100 pb. (B), (C) e (D) = Duplicatas da amplificação dos fragmentos [V1V2], 

[V4V5] e [V6V7V8] do gene 16S rRNA, respectivamente, do DNA ambiental com 

o 0 EG das 3 bactérias; (E), (F) e (G) = 5 EG; (J), (L) e (M) = 100 EG; (N), (O) e 

(P) = 2000 EG. 

 

 Em seguida, para fazer uma mistura equimolar dos fragmentos amplificados de cada 

experimento (0 EG a 2000 EG) foi feito uma normalização dos produtos de PCR através da 

análise da intensidade das bandas do gel, utilizando o programa ImageJ, de modo que a banda 

com maior densidade, fragmentos [V4V5], foi utilizada como referência para 100 % e as 

demais bandas foram estimadas proporcionalmente e foi estabelecido uma média para as 

duplicatas (Tabela 12). Os produtos da região [V6V7V8] resultaram em uma porcentagem 

mais baixa como o esperado pela análise da imagem do gel, de 12,9 % a 16,8 %. Com base 

neste resultado, pipetamos 45 µl, volume total que restou das reações de amplificação, 

referentes à região [V6V7V8] e misturamos volumes proporcionais dos produtos de PCR das 

outras regiões ([V1V2] e [V4V5]) de acordo com a porcentagem de cada um, obtendo um 

volume final de aproximadamente 60 µl a 65 µl da mistura [V1V2] + [V4V5] + [V6V7V8] 

para cada EG (Tabela 12 e Figura 15). 
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Tabela 12. Normalização do produto amplificado das regiões [V1V2], [V4V5] e [V6V7V8] do gene 

16S rRNA para mistura equimolar e preparo das bibliotecas com DNA ambiental com 0, 5, 100 e 

2000 EG das bactérias V. cholerae, E. coli e S. enterica através da imagem da eletroforese em gel de 

agarose dos amplificados (Figura 16). A banda com maior densidade foi utilizada como referência 

para 100% e a média para cada região amplificada foi calculada pelo programa Image J. O volume 

total corresponde ao volume total do tubo de reação de cada região, o volume para mistura é o 

quanto foi pipetado, calculado a partir da porcentagem média das regiões e o volume final 

corresponde à mistura do produto das regiões para cada valor de EG. 

Produto 

Amplificado 

Região 

16S rRNA 
Média (%) 

Volume Total 

(µL) 

Volume para a 

mistura (µL) 

Volume Final 

(µL) 

  V1V2 68,2 45,0 8,5   

0 EG V4V5 88,6 45,0 6,5 60,1 

  V6V7V8 12,9 45,0 45,0   

  V1V2 65,2 45,0 11,4   

5 EG V4V5 92,5 45,0 8,1 64,5 

  V6V7V8 16,6 45,0 45,0   

  V1V2 65,2 45,0 11,6   

100 EG V4V5 91,5 45,0 8,3 64,9 

  V6V7V8 16,8 45,0 45,0   

  V1V2 72,6 45,0 10,3   

2000 EG V4V5 98,2 45,0 7,6 62,9 

  V6V7V8 16,6 45,0 45,0   

 

 Após fazer as misturas equimolares de cada experimento, fomos analisar o tamanho 

dos fragmentos obtidos de maneira mais específica para prosseguir com o sequenciamento no 

Ion Torrent
TM

 PGM
®

 (Thermo Fisher Scientific
®

), utilizando o High Sensitivity
®
 DNA Kit 

(Agilent Technologies
®
) no equipamento 2100 Bioanalyzer® system (Agilent 

Technologies
®

). O tamanho da maior parte dos fragmentos ficou de 300 pb a 400 pb para 

todas as amostras, como mostrado nos picos dos gráficos da Figura 17. 
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Figura 17.Gráficos da análise das duplicatas das bibliotecas com DNA ambiental com 0, 5, 100 e 2000 EG 

das bactérias V. cholerae, E. coli e S. enterica através do equipamento 2100 Bioanalyzer®system(Agilent 

Technologies
®

). O eixo x corresponde ao tamanho dos fragmentos (pb) e o eixo y a fluorescência medida. 

Quanto maior o pico do gráfico, maior a quantidade de fragmentos correspondentes aquele tamanho. A 

barra acima indicao tamanho dos fragmentos de 300 pb a 400 pb. 

 

 Depois de confirmado o tamanho adequado dos fragmentos para a biblioteca, as 

seguintes etapas de reparo de pontas, ligação de barcodes e adaptadores, amplificação clonal e 

sequênciamento seguindo o protocolo sugerido pelo fabricante como descrito em Material e 

Métodos. Foi utilizado um barcode diferente para cada amostra do experimento para 
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identificar as sequências de cada uma individualmente pelas análises de bioinformática 

(Tabela 13). 

 

Tabela 13. Duplicatas das Bibliotecas do DNA 

ambiental com 0, 5, 100 e 2000 EG das bactérias 

V. cholerae, E. coli e S. enterica e seus respectivos 

barcodes de identificação. 

Biblioteca Amostra Barcode 

1 Ambiental 0EG_I 1 

2 Ambiental 0EG_II 2 

3 Ambiental 5EG_I 7 

4 Ambiental 5EG_II 8 

5 Ambiental 100EG_I 5 

6 Ambiental 100EG_II 6 

7 Ambiental 2000EG_I 11 

8 Ambiental 2000EG_II 3 

 

 

4.6. Sequenciamento das Bibliotecas com DNA Ambiental 

 As oito bibliotecas foram processadas no mesmo chip Ion 318 e foi gerado um 

relatório de dados do sequenciamento, mostrando o preenchimento do chip com as Ion Sphere 

Particles (ISPs) e o controle de qualidade feito pelo Torrent Browser, programa do próprio 

Ion Torrent PGM
®

(Thermo Fisher Scientific
®

) (Figura 18). Foram obtidos um total de 994 

milhões de bases com 54% de preenchimento do chip com ISPs, onde 100% das ISPs estavam 

enriquecidas com fragmentos de DNA. Destas, 64% eram clonais, ou seja, estavam 

enriquecidas com apenas um tipo de fragmento de DNA, enquanto 36% eram policlonais, 

contendo mais de um fragmento de DNA e por isso sendo excluídas das análises. As 

sequências de baixa qualidade também foram eliminadas automaticamente pelo programa. O 

total de sequências depois desta filtragem inicial do Torrent Browser foi de 4.159.230 com 

tamanho médio de 289 pb (Figura 18). 
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Figura 18. Relatório adaptado do sequenciamento das bibliotecas com DNA ambiental no Ion Torrent PGM (Thermo Fisher Scientific
®

) contendo 

quantidade, qualidade e tamanho médio das sequências de DNA obtidas,gerado pelo softwareTorrent Browser. O preenchimento dos poços do chip com 

as ISP é mostrado em uma escala de cores, na qual o vermelho é mais e azul mais preenchido. O sequenciamento foi realizado no Ion Chip 318. *ISP: Ion 

Sphere Particles. 
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 As sequências das oito bibliotecas foram identificadas pelos seus respectivos barcodes 

e importadas para o programa CLC Genomics Workbench (QIAGEN
®
), no qual foram 

eliminadas as menores que 100 pb (Tabela 14). O número de sequências obtidas pelo Ion 

Torrent PGM
®
(Thermo Fisher Scientific

®
), o número de sequências filtradas e o tamanho 

médio final de cada biblioteca é mostrado na Tabela 14. Inicialmente, o número de sequências 

obtidas variou de 12.0461 da biblioteca Ambiental_5EG_II a 789201 da biblioteca 

Ambiental_100EG_I e o tamanho médio das sequências foi de 273 pb para a biblioteca 

Ambiental_5EG_I a 286 pb da biblioteca Ambiental_100EG_II (Tabela 14).  

Tabela 14. Número de sequências iniciais obtidas do sequenciamento das oito 

bibliotecas com DNA ambiental no Ion Torrent PGM
®
 (Thermo Fisher Scientific

®
), 

número de sequências filtradas maiores que 100 pb no programa CLC Genomics 

Workbench (QIAGEN
®
) e seus respectivos tamanho médio. 

Biblioteca 
Número de 

Sequências 

Número de 

Sequências 

Filtradas 

Tamanho Médio 

(pb) 

Ambiental_0EG_I 431.044 364.620 282 

Ambiental_0EG_II 436.634 373.652 286 

Ambiental_5EG_I 530.867 448.623 286 

Ambiental_5EG_II 120.461 98.554 273 

Ambiental_100EG_I 789.201 666.482 281 

Ambiental_100EG_II 490.157 415.767 286 

Ambiental_2000EG_I 434.521 376.280 285 

Ambiental_2000EG_II 589.740 497.660 284 

 

 Para fazer o mapeamento das sequências obtidas e estimativa da sensibilidade de 

detecção da técnica de sequenciamento com os iniciadores desenvolvidos para o 16S rRNA, 

foram importadas as sequências do gene 16S de de E. coli (NC_000913.3), S. enterica 

(NC_003197.1) e V. cholerae (NC_002505.1), dos genomas acessados no GenBank, para o 

CLC Genomics Workbench (QIAGEN
®
). O mapeamento das sequências filtradas de cada 

biblioteca foi feito segundo os parâmetros descritos em Material e Métodos, variando os 

valores de similaridade de 0.9, 0.92, 0.94, 0.96, 0.98 e 1.0 (90 a 100%) para avaliar o efeito da 

estringência na sensibilidade da técnica de sequenciamento (Tabela 15). Como o rendimento 

por bactéria foi diferente, fizemos a média das duplicatas e normalizamos pelo maior valor de 

leitura de sequências de modo que os gráficos fossem comparáveis quantitativamente.  

 O número de sequências mapeadas no gene 16S rRNA das três bactérias quando 

utilizamos a similaridade em 100% variou de 0 a 137, com os valores mais altos para V. 

cholerae. A bactéria com mais sequências mapeadas foi V. cholerae, seguido de S. enterica e 
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E. coli, com 137, 27 e 22 na amostra com 2000 EG, respectivamente (Tabela 15 e Figura 19). 

No caso de E. coli, com os parâmetros máximos de similaridade, nenhuma sequência 

resultante do experimento da amostra com 0 e 5 EG foi mapeada no gene. Para S. enterica e 

V. cholerae foi mapeado uma sequência em 0 EG, mas pode ser justificado pela similaridade 

da sequência do gene 16S rRNA entre estas e as outras bactérias presentes na amostra (Tabela 

15). É possível observar que o número de sequências mapeadas no gene aumenta 

consideravelmente em todas as bactérias quando o valor da similaridade é diminuído nos 

parâmetros de análise (Tabela 5 e Figura 20). Em nosso experimento o limite mínimo de 

detecção foi de aproximadamente 100 células e há um aumento acentuado no número de 

sequências mapeadas quando analisada as amostras com 2.000 EG (Figura 19). 

 Em ensaios semelhantes, Gardner et al. 2015 utilizou para o sequenciamento no Ion 

Torrent PGM
®
(Thermo Fisher Scientific

®
) 1.000.000, 10.000 ou 100 EG das bactérias B. 

anthracis, Y. pestis, F.tularensis e Burkholderia pseudomallei, misturados a 3.000 EG de 

gDNA humano e 10.000 EG de T. maritma. No trabalho foram desenhados 467 pares de 

iniciadores para fragmentos de até 400 pb para o genoma destas bactérias através da 

ferramenta online AmpliSeq
®
 (Thermo Fisher Scientific

®
). O mapeamento das sequências 

também foi pelas ferramentas do programa CLC Genomics Workbench (QIAGEN
®
), nos 

genomas extraídos do GenBank, porém com parâmentros menos estringêntes que nosso 

estudo: length fraction = 0.5 e similarity = 0.8. Com isso, foi possível detectar B. 

pseudomallei a partir da amostra com 100 EG da bactéria, e nenhuma sequência foi mapeada 

com uma menor quantidade de células. 
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Tabela 15. Total de sequências para cada biblioteca de DNA ambiental com 0, 5, 100 e 2.000 EG das bactérias V. cholerae, E. coli e S. enterica, números de 

sequências mapeadas no gene 16S rRNA de cada uma através do programa CLC Genomics Workbench (QIAGEN
®) com valores de similaridade de 100%, 98%, 

96%, 94%, 92% e 90%. 

Biblioteca 
Total de 

Sequências 

Sequências Mapeadas 

Escherichia coli Salmonella enterica Vibrio cholerae 

100% 98% 96% 94% 92% 90% 100% 98% 96% 94% 92% 90% 100% 98% 96% 94% 92% 90% 

Ambiental_0EG_I 364.620 0 3 8 10 27 71 1 2 9 21 58 206 1 6 18 40 130 329 

Ambiental_0EG_II 373.652 0 1 6 19 29 80 1 2 12 31 67 220 1 4 15 31 104 268 

Ambiental_5EG_I 448.623 0 5 11 19 30 70 0 6 18 45 87 254 0 17 38 76 146 356 

Ambiental_5EG_II 98.554 0 0 0 3 5 15 0 1 2 5 16 49 0 1 6 12 39 87 

Ambiental_100EG_I 666.482 4 26 62 103 121 187 2 52 122 197 296 590 13 128 239 295 464 850 

Ambiental_100EG_II 415.767 4 38 60 76 96 134 4 30 73 131 175 320 7 86 139 176 223 378 

Ambiental_2000EG_I 376.280 11 213 487 712 782 842 17 568 1123 1621 1873 2079 88 489 2223 2439 2574 2788 

Ambiental_2000EG_II 497.660 22 403 747 1038 1128 1209 27 712 1585 1083 2671 2958 137 1902 3105 1289 3563 3830 
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Figura 19. Curva de sensibilidade referente às sequências das bibliotecas de DNA ambiental 

com EG de V. cholerae, E. coli, S. enterica e do somatório das 3 bactérias juntas mapeadas no 

gene 16S rRNA com parâmetro de 100% de similaridade através do programa CLC 

Genomics Workbench (QIAGEN
®). Foi feito uma normalização do total de sequências e 

média do para cada duplicata de 0, 5, 100 e 2.000 EG. 
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Figura 20. Curva de sensibilidade referente ao somatório das sequências ambiental com EG de V. 

cholerae, E. coli , S. enterica mapeadas no gene 16S rRNA com parâmetro de 90%, 92%, 94%, 

96%, 98% e 100% de similaridade através do programa CLC Genomics Workbench 

(QIAGEN
®). Foi feito uma normalização do total de sequências e média do para cada duplicata 

de 0, 5, 100 e 2000 EG. 

 

 As Figuras21, 22 e 23, obtida do programa CLC Genomics Workbench(QIAGEN
®

), 

ilustra o mapeamento com 100% de similaridade das sequências obtidas das amostras, 

acrescidas de 2.000 EG, de E. coli, S. enterica e V. cholerae, respectivamente, nas regiões 

[V1V2], [V4V5] e [V6V7V8] do gene 16S rRNA de cada bactéria. As sequências diretas são 

representadas em verde, as reversas em vermelho e as inespecíficas, ou seja, que poderiam ser 

mapeadas em mais de uma região do gene, em amarelo. Como visto anteriormente, houve 

uma diferença no número de sequências mapeadas entre as bactérias, e um maior número foi 

mapeadas no gene 16S rRNA no caso de V. cholerae (Tabela 15, Figuras 21, 22, e 23). Além 

disso, as Figuras 21, 22 e 23 também mostram a diferença no mapeamento das sequências 

entre as regiões [V1V2], [V4V5] e [V6V7V8]. 
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Figura 21. Mapeamento feito no programa CLC Genomics Workbench (QIAGEN
®) com parâmetro de 100% de similaridade das sequências obtidas do 

sequenciamento da biblioteca ambiental de 2000 EG, de E. coli nas regiões [V1V2], [V4V5] e [V6V7V8] no gene 16S rRNA. As sequências diretas são representadas 

em verde, as reversas em vermelho e as sem direção definida, em amarelo. 

 

Figura 22. Mapeamento feito no programa CLC Genomics Workbench (QIAGEN
®)com parâmetro de 100% de similaridade das sequências obtidas do 

sequenciamento da biblioteca ambiental de 2000 EG, de S. enterica nas regiões [V1V2], [V4V5] e [V6V7V8] no gene 16S rRNA. As sequências diretas são 

representadas em verde, as reversas em vermelho e as sem direção definida, em amarelo. 

V4V5 V6V7V8 

V4V5 V1V2 V6V7V8 



92 
 
 

 

 

Figura 23. Mapeamento feito no programa CLC Genomics Workbench (QIAGEN
®) com parâmetro de 100% de similaridade das sequências obtidas do 

sequenciamento da biblioteca ambiental de 2000 EG, de V. cholerae nas regiões [V1V2], [V4V5] e [V6V7V8] no gene 16S rRNA. As sequências diretas são 

representadas em verde e as reversas em vermelho. 

 

V6V7V8 V4V5 V1V2 
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4.7. Bibliotecas com DNA Humano 

 O preparo das oito bibliotecas para o experimento com DNA humano foi feito com a 

mesma metodologia da biblioteca com DNA ambiental até a etapa de amplificação com os 

iniciadores para as regiões [V1V2, [V4V5] e [V6V7V8] do gene 16S rRNA, porém utilizando 

30 ng de DNA humano, obtido como descrito em Material e Métodos, ao invés do ambiental. 

A quantidade de EG das três bactérias V. cholerae, E. coli e S. enterica adicionados às 

amostras também foram os mesmos: 0 EG, 5 EG, 100 EG e 2000 EG. O gel da eletroforese 

para confirmar a amplificação não mostrou resultado de nenhuma amostra, podendo ser 

justificado pela sensibilidade da técnica em detectar os produtos de PCR (Figura 24). 

 

Figura 24.Eletroforese em gel de agarose 1,5% das amplificações das duplicatas 

para preparo das bibliotecas com DNA humano junto dos EG das bactérias V. 

cholerae, E. coli e S. enterica. (A) e (H) = marcador de peso molecular de 100 pb. 

(B), (C) e (D) = Duplicatas da amplificação dos fragmentos [V1V2], [V4V5] e 

[V6V7V8] do gene 16S rRNA, respectivamente, do DNA humano com o 0 EG das 

3 bactérias; (E), (F) e (G) = 5 EG; (I), (J) e (L) = 100 EG; (M), (N) e (O) = 2000 

EG. 
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 Como não foi possível quantificar os produtos de PCR das amostras com DNA 

humano através do gel da eletroforese, utilizamos como base para fazer a mistura equimolar 

das regiões amplificadas [V1V2], [V4V5V] e [V6V7V8] do 16S rRNA das bactérias os 

resultados obtidos do gel da amplificação e análise com o programa ImageJ do experimento 

com DNA ambiental (Figura 16 e Tabela 12). Os mesmos volumes de fragmentos 

amplificados do preparo das misturas equimolares das bibliotecas com DNA ambiental foram 

utilizados para o experimento com DNA humano (Tabela 12). Um total de oito tubos com as 

misturas equimolares para a biblioteca foram preparados. 

 Após a feito a mistura equimolar de cada produto de PCR, demos início a 

fragmentação de mais amostras de DNA humano para se obter a quantidade e tamanho de 

fragmentos de DNA exigido pelo protocolo do Ion Torrent PGM
® 

(Thermo Fisher Scientific
®

) 

para o preparo de bibliotecas, de 10 ng a 100 ng e 200 pb a 450 pb, respectivamente. Esta 

fragmentação foi feita pois não foi possível medir a massa dos produtos de PCR diretamente 

da amplificação do DNA das bactérias com DNA humano. A fragmentação foi feita conforme 

descrito em Material e Métodos e os fragmentos obtidos analisados pelo High Sensitivity 

DNA Kit (Agilent Technologies
®

) no equipamento 2100 Bioanalyzer
®
 system(Agilent 

Technologies
®

), seguindo o protocolo do fabricante. Os fragmentos resultantes variaram de 

aproximadamente 150 pb a 1000 pb, com maior quantidade entre 250 pb e 500 pb, como pode 

ser visto nos picos da curva do gráfico da Figura 25. Para selecionar os fragmentos de 300 pb 

a 450 pb utilizamos o E-Gel SizeSelect
®

(Thermo Fisher Scientific
®
) no equipamento E-Gel 

iBase
®
 Power System (Thermo Fisher Scientific

®
), seguindo os protocolos recomendados 

pela empresa, recuperando um total de 126,8 ng de DNA, quantificado pelo fluorímetro 

Qubit. 

 

Figura 25. Gráficosda fragmentação do DNA humano para a construção 

das bibliotecas através do equipamento 2100 Bioanalyzer® system(Agilent 

Technologies
®
). O eixo x corresponde ao tamanho dos fragmentos (pb) e o 

eixo y a fluorescência medida. Quanto maior o pico do gráfico, maior a 

quantidade de fragmentos correspondentes aquele tamanho. 
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 Após a seleção de tamanho de fragmento da amostra de DNA humano, foram 

adicionados 15 ng de DNA em cada um dos oito tubos contendo as misturas equimolares dos 

produtos de PCR, quantidade suficiente para dar continuidade ao preparo das bibliotecas. Este 

procedimento foi realizado para que os produtos amplificados das regiões do gene 16S rRNA 

das bactérias que não puderam ser quantificados pela coloração com brometo de etídeo 

fossem carreados nas próximas etapas de preparo das bibliotecas para o sequenciamento junto 

dos fragmentos de DNA humano adicionados. 

 As seguintes etapas de reparo de pontas, ligação de barcodes e adaptadores, 

amplificação clonal e sequênciamento seguindo o protocolo sugerido pelo fabricante como 

descrito em Material e Métodos, assim como feito para o experimento com DNA Ambiental. 

Os barcodes utilizados para cada uma das oito bibliotecas com DNA humano são mostrados 

na Tabela 16. 

Tabela 16. Duplicatas das Bibliotecas do DNA 

humano com 0, 5, 100 e 2.000 EG das bactérias V. 

cholerae, E. coli e S. enterica e seus respectivos 

barcodes de identificação. 

Biblioteca Amostra Barcode 

1 Humano 0EG_I 9 

2 Humano 0EG_II 10 

3 Humano 5EG_I 15 

4 Humano 5EG_II 16 

5 Humano 100EG_I 13 

6 Humano 100EG_II 14 

7 Humano 2000EG_I 11 

8 Humano 2000EG_II 12 

 

4.8. Sequenciamento das Bibliotecas com DNA Humano 

 As oito bibliotecas foram processadas no mesmo Chip Ion 318 e foi gerado um 

relatório de dados do sequenciamento, mostrando o preenchimento do chip com as ISPs e o 

controle de qualidade feito pelo Torrent Browser, programa do próprio Ion Torrent 

PGM
®
(Thermo FisherScientific

®
) (Figura 26). Foram obtidos um total de 332 milhões de 

bases com 59% de preenchimento do chip com ISPs, onde 99% das ISPs estavam 

enriquecidas com fragmentos de DNA. Destas, 53% eram clonaise 47% eram policlonais. As 

sequências de baixa qualidade também foram eliminadas automaticamente pelo programa.O 

total de sequências depois desta filtragem inicial do Torrent Browser foi de 2.235.435 com 

tamanho médio de 128 pb (Figura 26). Levaram-se aproximadamente três dias para o preparo 
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das bibliotecas e sequênciamento, enquanto que para outras plataformas de SPM como 

Illumina HiSeq
®
 (Illumina

®
) o tempo necessário é de aproximadamente sete dias. Esse tempo 

também foi observado no preparo de biblioteca em outros trabalhos (GARDNER et al., 2015). 

 As sequências das 8 bibliotecas foram identificadas pelos seus respectivos barcodes e 

importadas para o programa CLC Genomics Workbench (QIAGEN
®
), no qual foram 

eliminadas as menores que 100 pb (Tabela 17). O número de sequências obtidas pelo Ion 

Torrent PGM, o número de sequências filtradas e o tamanho médio final de cada biblioteca é 

mostrado na Tabela 17. O número de sequências iniciais obtidas variou de 150864 da 

biblioteca Humano_5EG_II a 360179 da biblioteca Humano_0EG_I e o tamanho médio das 

sequências foi de 231 pb para a biblioteca Humano_5EG_I a 238 pb da biblioteca 

Humano_0EG_II (Tabela 17). 

 

Tabela 17. Número de sequências iniciais obtidas do sequenciamento das 8 

bibliotecas com DNA humano no Ion Torrent PGM, número de sequências 

filtradas maiores que 100 pb no programa CLC Genomics Workbench 

(QIAGEN
®

) e seus respectivos tamanhos médio. 

Biblioteca 
Número de 

Sequências 

Número de 

Sequências Filtradas 

Tamanho 

Médio (pb) 

Humano_0EG_I 360179 230796 233 

Humano_0EG_II 161953 106506 238 

Humano_5EG_I 237570 145607 231 

Humano_5EG_II 150864 99683 238 

Humano_100EG_I 295134 196840 237 

Humano_100EG_II 203103 123082 235 

Humano_2000EG_I 211403 126688 234 

Humano_2000EG_II 300442 186328 237 
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Figura 26. Relatóriodo adaptado sequenciamento das bibliotecas com DNA humano no Ion Torrent PGM
®
(Thermo Fisher Scientific

®
). contendo 

quantidade, qualidade e tamanho médio das sequências de DNA obtidas,gerado pelo softwareTorrent Browser. O preenchimento dos poços do chip com as 

ISP é mostrado em uma escala de cores, na qual o vermelho é mais e azul mais preenchido. O sequenciamento foi realizado no Ion Chip 318. *ISP: Ion 

Sphere Particles. 
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 Para fazer o mapeamento no programa CLC Genomics Workbench (QIAGEN
®

) das 

sequências obtidas e estimativa da sensibilidade de detecção da técnica, foi utilizada a mesma 

metodologia do sequenciamento com as amostras ambientais. O mapeamento com os valores 

de similaridade de 0.9, 0.92, 0.94, 0.96, 0.98 e 1.0 (90 a 100%) é mostrado na Tabela 18. 

 Ao ajustamos o parâmetro de similaridade do mapeamento para 100%, o número de 

sequências mapeadas no gene 16S rRNA das três bactérias quando variou de 0 a 194, com os 

valores mais altos para V. cholerae. A bactéria com mais sequências mapeadas foi, assim 

como no caso do experimento com DNA ambiental,V. cholerae, com 194 sequências na 

amostra com 2000 EG (Tabela 18 e Figura 27). Nenhuma sequência foi mapeada para as três 

bactérias na amostra com 0 EG com os parâmetros máximos de similaridade e, 

adicionalmente, para E. coli e S. enterica, nenhuma sequência resultante do experimento da 

amostra com 0 e 5 EG foi mapeada no gene (Tabela 18 e Figura 27). 

 Assim como no caso do experimento com DNA ambiental, é possível observar que o 

número de sequências mapeadas no gene 16S rRNA aumenta consideravelmente em para 

todas as bactérias quando o valor da similaridade é diminuído nos parâmetros de análise 

(Tabela 18 e Figura 28). Em nosso experimento o limite mínimo de detecção se mostra entre 5 

e 100 células e há um aumento acentuado no número de sequências mapeadas quando 

analisada as amostras com 2.000 EG (Figura 28). 
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Tabela 18. Total de sequências para cada biblioteca de DNA humano com 0, 5, 100 e 2.000 EG das bactérias V. cholerae, E. coli e S. enterica, números de 

sequências mapeadas no gene 16S rRNA de cada uma através do programa CLC Genomics Workbench (QIAGEN
®
) com valores de similaridade de 100%, 

98%, 96%, 94%, 92% e 90%. 

Biblioteca 
Total de 

Sequências 

Sequências Mapeadas 

Escherichia coli Salmonella enterica Vibrio cholerae 

100% 98% 96% 94% 92% 90% 100% 98% 96% 94% 92% 90% 100% 98% 96% 94% 92% 90% 

Humano_0EG_I 230796 0 0 1 2 3 6 0 0 1 4 10 10 0 0 0 0 3 8 

Humano_0EG_II 106506 0 0 2 4 6 7 0 0 0 1 3 6 0 0 0 0 1 6 

Humano_5EG_I 145607 0 4 7 12 17 20 0 2 5 10 16 19 1 14 17 21 24 26 

Humano_5EG_II 99683 0 0 0 4 5 6 0 4 8 12 13 16 0 0 4 6 9 9 

Humano_100EG_I 196840 3 40 106 152 174 184 3 62 153 241 291 316 19 207 383 453 485 501 

Humano_100EG_II 123082 1 19 54 83 103 112 0 31 78 117 144 156 5 107 199 233 244 252 

Humano_2000EG_I 126688 21 286 565 811 921 978 46 630 1641 2625 3149 3403 163 1600 2851 3271 3473 3563 

Humano_2000EG_II 186328 8 225 536 844 952 994 48 914 2276 3349 4011 4293 194 1134 3787 4324 4552 4662 
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Figura 27. Curva de sensibilidade referente às sequências obtidas das bibliotecas de DNA humano 

com os EG de V. cholerae, E. coli, S. enterica e do somatório das 3 bactérias juntas mapeadas no 

gene 16S rRNA com parâmetro de 100% de similaridade através do programa CLC Genomics 

Workbench (QIAGEN
®
). Foi feito uma normalização do total de sequências e média do para cada 

duplicata de 0, 5, 100 e 2.000 EG. 
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Figura 28. Curva de sensibilidade referente ao somatório das sequências das bibliotecas de DNA 

humano com EG de V. cholerae, E. coli, S. enterica mapeadas no gene 16S rRNA com parâmetro de 

90%, 92%, 94%, 96%, 98% e 100% de similaridade através do programa CLC Genomics 

Workbench (QIAGEN
®
). Foi feito uma normalização do total de sequências e média do para cada 

duplicata de 0, 5, 100 e 2.000 EG. 

 

 Através do programa CLC Genomics Workbench (QIAGEN
®
) as Figuras 29, 30 e 31 

foram geradas para o mapeamento com 100% de similaridade das sequências obtidas das 

amostras de DNA humano com 2000 EG de E. coli, S. enterica e V. cholerae, 

respectivamente, nas regiões [V1V2], [V4V5] e [V6V7V8] do gene 16S rRNA de cada 

bactéria. As sequências diretas são representadas em verde, as reversas em vermelho e as 

inespecíficas em amarelo. Como visto anteriormente na Tabela 18 e no gráfico da Figura 21, 

um maior número de sequências foi mapeado no gene 16S rRNA para V. cholerae. 
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Figura 29. Mapeamento feito no programa CLC Genomics Workbench (QIAGEN
®
)com parâmetro de 100% de similaridade das sequências obtidas do 

sequenciamento da biblioteca de DNA humano de 2.000 EG, de E. coli nas regiões [V1V2], [V4V5] e [V6V7V8] no gene 16S rRNA. As sequências diretas são 

representadas em verde, as reversas em vermelho e as sem direção definida, em amarelo. 

 

Figura 30. Mapeamento feito no programa CLC Genomics Workbench (QIAGEN
®
) com parâmetro de 100% de similaridade das sequências obtidas do 

sequenciamento da biblioteca humano de 2.000 EG, de S. enterica nas regiões [V1V2], [V4V5] e [V6V7V8] no gene 16S rRNA. As sequências diretas são 

representadas em verde, as reversas em vermelho e as sem direção definida, em amarelo. 

V1V2 V4V5 V6V7V8 

V1V2 V6V7V8 V4V5 
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Figura 31. Mapeamento feito no programa CLC Genomics Workbench (QIAGEN
®
) com parâmetro de 100% de similaridade das sequências obtidas do 

sequenciamento da biblioteca de DNA de 2.000 EG, de V. cholerae nas regiões [V1V2], [V4V5] e [V6V7V8] no gene 16S rRNA. As sequências diretas são 

representadas em verde e as reversas em vermelho e as sem direção definida, em amarelo. 

 

V1V2 V6V7V8 V4V5 
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 Para comparar a sensibilidade da técnica de sequenciamento com iniciadores do 16S 

rRNA desenvolvidos entre o experimento com DNA ambiental e humano foi gerado um 

gráfico que mostra o mapeamento do total de sequências das três bactérias no gene (Figura 

32). Nos dois experimentos o limite mínimo do mapeamento com 100% de similaridade foi 

em torno de 100 EG e há um grande aumento no número de sequências mapeadas nas 

amostras com 2.000 EG. O máximo de sequências mapeadas com esse parâmetro foi de 

aproximadamente 250 para a amostra com DNA ambiental e 350 com DNA humano, ambos 

com 2.000 EG das bactérias. 

 

Figura 32. Curva de sensibilidade referente ao somatório das sequências mapeadas de V. cholerae, 

E. coli e S. enterica mapeadas no gene 16S rRNA nos experimentos com DNA ambiental e humano, 

com parâmetro de 100% de similaridade através do programa CLC Genomics Workbench 

(QIAGEN
®
). 

 

 Apesar de não poder ter sino testado em para todas as bactérias escolhidas, nosso 

estudo propôs um teste de detecção para o maior numero de patógenos aplicados a biodefesa 

possível. Alguns kits comerciais já foram desenvolvidos para detectar alguns agentes do 

bioterrorismo, porém não todos, em ensaios de qPCR, por exemplo. O PathAlert
®
 detection 

system (Invitrogen
®

) e Cetified Lux
®
 primer set (Invitrogen

®
) tinham como alvo os patógenos 

como B. anthracis, Y. pestis, F. tularensis, C. botulinum, porém já não são mais 
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comercializados. Outros kits são específicos apenas para um patógeno, como Bacillus 

anthracis PCR kit (Takara Mirus Bio
®
), para B. anthracis, e O157:H7; StxI; StxII (Applied 

Biosystem
®
), para E. coli. 

 Além dos supracitados, os quais envolvem técnicas baseadas em ácidos nucleicos, 

também já foram desenvolvidos kits de imunoensaios aplicando as técnicas de ELISA e 

Microarranjo, por exemplo, testes bioquímicos e de espectrometria de massa, porém em sua 

maioria são sempre voltados para um pequeno grupo de patógenos como B. anthracis, Y. 

pestis e C. botulinum. O kit comercial TEEMmate
®
 (JEOL

®
) tem como objetivo detecção de 

esporos através de espectrometria, o que faz a técnica ter uma baixa especificidade. Mais uma 

vez, essas metodologias não  sem abranger todas as espécies alvo importantes a biodefesa 

(LIM et al., 2005). 

 Muitos laboratórios estão usando experimentos ainda não validados para fins forense 

na identificação de patógenos. Por causa disso, apesar de ajudar na detecção e determinação 

da fonte de origem da amostra, muitas vezes os resultados não podem ser utilizados perante a 

lei, devido a falta de um protocolo legal estabelecido (GILCHRIST et al., 2015). 
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5. CONCLUSÕES 

 Alguns patógenos classificados como arma biológica tem regiões na sua sequência de 

DNA que são muito parecidas com outros microorganismos, como B. anthracis e B. cereus, 

então é preciso que se tenha certeza do resultado de uma detecção antes de alarmar a 

população de um possível ataque. Além disso, se a causa da infecção é desconhecida, muitos 

ensaios de detecção para diferentes patógenos são necessários, o que pode ter um grande custo 

financeiro e de tempo (HANSEN et al., 2013). 

 Neste estudo propusemos avaliar a sensibilidade e limite mínimo de detecção do SPM 

na identificaçãode bactérias que podem ser utilizadas como arma biológica.Os resultados 

obtidos da análise do sequenciamento shotgun na plataforma Ion Torrent PGM
® 

(Thermo 

Fisher Scientific
®
) sugerem que essa não é a ferramenta mais adequada e robusta para a 

identificação precisa de um agente patogênico devido à incerteza na distinção de espécies com 

potencial de arma biológica, principalmente quando os parâmetros de identificação são mais 

estringentes. 

 Foi possível identificar no alinhamento das sequências do gene 16S rRNA das 

bactérias alvo desse estudo nove regiões hipervariáveis, assim como regiões conservadas nas 

quais desenhamos iniciadores de para as os fragmentos [V1V2], [V4V5] e [V6V7V8], com 

aproximadamente 350 pb. Através do alinhamento do concatenado das sequências das três 

regiões do gene 16S rRNA alvo dos iniciadores dos patógenos geramos uma arvore 

filogenética, a qual dividiu estes microorganismos em grupos monofilétigos, mostrando um 

potencial do gene de distinção a nível de gênero. 

 Os trêspares de iniciadores desenhados para o 16S rRNA foram testados com sucesso 

nas amplificações de amostras de DNA das bactérias V. cholerae, E. coli, S. enterica e Y. 

pestis. Além disso, o DNA de V. cholerae e E. coli foram sequenciados pelo método de 

Sanger e os resultados alinhados contra os bancos de dados GenBank e GreenGenes para 

confirmaçãodas sequências. 

 Por fim, o teste de sensibilidade e de limite de detecção do SPM com os iniciadores do 

gene 16S rRNA na plataforma Ion Torrent PGM
® 

(Thermo Fisher Scientific
®
), utilizando 

diferentes massas de DNA de E. coli, V. cholerae e S. enterica junto a amostras de DNA 

ambiental e Humano mostrou que é póssível detectar os patógenos alvo a partir de 5 células. 

 Finalmente, Hansen et al. (2013) e este trabalho demonstraram o potencial para 

detecção de agentes do bioterrorismo através de estratégia alvo-específica com o gene 16S 
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rRNA.  Entretantoachamos que devemos discutira perspectiva de uma análise mais confiável 

a partir da inclusão de outros genes mais específicos, do tipo constitutivo e/ou estrutural, para 

identificação dessas espécies em destaque no panorama do bioterrorismo. 
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