
Ministério da Ci&ncia, Tecnologia, Inovações e Comunicaçües 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

Coordenação de Capacita@o 
Divisão Awio Técnico 

PIBIC 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO INPA 
RELATÓRIO FINAL 

EXTRAÇÃO NÃO INVASIVA DE DNA DE DUAS ESPÉCIES DE 

PREGUIÇAS, Bradypus tridactylus E Bradypus variegatus: 

UMA AVALIAÇÃO DE MÉTODOS 

BOLSISTA: ELLEN HELENA SANTOS DE PINHO GARCIA 

ORIENTADOR(A): WALESKA GRAVENA 

Relatório Final apresentado ao Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia, como requisito para a 
conclusão como participante do Programa de 
Iniciação Científica do INPA. 

Manaus - Amazonas 
2017 

Awio Financeiro: 



Ministerio da Ciencia, Tecnologia, Inovaçóes e Comunicaçdes 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

Coordenaçib de Capacitação 
Divisão Apoio Thiw 

Extração não invasiva de DNA de duas espécies de preguiças, Bradypus 

tridactylus e Bradypus variegatus: uma avaliação de métodos 

Resumo 

O avanço da genética contribui muito para o conhecimento das espécies pois, ao fornecer dados 

genotípicos, permite avaliar a estrutura genética das populações. Uma etapa importante na 

identificação de genótipos é a extração do DNA, uma vez que possibilita a obtenção de elementos 

cruciais para os estudos genéticos. Muitos métodos foram desenvolvidos e são amplamente 

utilizados. A maioria das coletas de material biológico, para inúmeras espécies, implicam métodos 

invasivos, como tecido e sangue. Estes métodos podem ser custosos e desvantajosos a depender do 

animal avaliado. Em estudos de espécies selvagens, por exemplo, embora ocorra a captura e 

manipulação do animal, o estresse gerado é menor. A amostragem não-invasiva é uma abordagem 

recente de coleta de dados e apresenta um grande potencial para os pesquisadores e para os 

espécimes em estudo. Neste estudo, foram testados dois métodos de coleta não invasivo (com pelos e 

carrapatos) e um método de coleta invasivo para controle positivo (com sangue), de preguiças da 

espécie Bradypus tridactylus, para verificar se os métodos não-invasivos são viáveis e igualmente 

eficazes. No presente estudo, foram utilizados marcadores microssatélites para determinar a 

viabilidade dos métodos não invasivos. Os dois tipos de amostras, invasivas e não-invasivas, 

funcionaram bem para 9 dos 10 locos marcadores microssatélites utilizados. As amostras não 

invasivas apresentaram resultados compatíveis com o método controle (sangue), podendo ser 

considerados como uma boa alternativa a coleta de amostras biológicas. Assim, as amostras não- 

invasivas de bichos preguiça das espécies estudadas mostraram resultados satisfatórios, com menor 

custo e dispêndio de tempo, de fácil coleta, manipulação, bem como apresentando bons resultados de 

amplificação, tomando estes métodos como alternativas viáveis para obtenção de DNA dessas 

espécies. 

Palavras Chave Extração de DNA, método não-invasivo, pelo, carrapato 
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O avanço da genética contribui muito para o conhecimento das espécies pois, ao fornecer 

dados genotípicos, permite avaliar a estrutura genética das populações. Uma etapa importante na 

identificação de genótipos é a extração do DNA, uma vez que possibilita a obtenção de elementos 

cruciais para os estudos genéticos (LACORTE et al. 2004). 

Muitos métodos de obtenção do DNA foram desenvolvidos e são amplamente utilizados. 

Estes experimentos devem ser livres de contaminações em todas as etapas, principalmente as que 

antecipam a replicação in vitro (RIBEIRO et al. 2008). A maioria das coletas de material biológico 

para obtenção de DNA consistem em métodos invasivos, como a coleta de tecido e sangue. Estes 

métodos podem ser custosos e desvantajosos a depender da espécie avaliada. Apesar disto, ainda são 

raras as comparações metodológicas de extração de DNA que sejam adequáveis a amostras obtidas a 

partir de métodos não invasivos (RIBEIRO et al. 2008). 

O método não-invasivo é uma abordagem recente de coleta de dados e apresenta um grande 

potencial para os pesquisadores, pois ao extrair material genético a partir das diferentes fontes não 

invasivas, pode-se realizar a coleta sem manipulação ou mesmo captura dos animais (WAITS et al. 

2005). Assim, estudos têm surgido para corroborar estes métodos alternativos de coleta, pois 

adequam novas metodologias de custo e gasto de tempo reduzidos (LACORTE et al. 2004) a coletas 

fáceis de serem executadas (coRRÊA, 2015). Em estudos de espécies selvagens (WAITS et al. 

2005), como no caso de preguiças, por exemplo, embora ocorra a captura e manipulação do animal, o 

estresse gerado é menor (coRRÊA, 201 5). 

Amostras obtidas a partir de pelos (PORTELLA, 201 l), fezes (PINHO et al. 2014) e swab 

(coleta de células da mucosa a partir de um "cotonete") (FERREIRA, 2012), são e amostras não 

invasivas mais utilizadas em estudos genéticos. Nos estudos de Lacorte et al. (2004) foram utilizadas 

amostras não invasivas de cavalos a partir de pelos e swab, Ribeiro et al. (2008) compararam dois 

protocolos diferentes de extração de DNA de pelos de búfalos e Corrêa (2015) utilizou amostras não 

invasivas a partir de pelos e carrapatos de preguiças. Todos os estudos mencionados mostraram 

resultados satisfatórios, variando apenas custo e dispêndio de tempo entre os métodos. 

A dificuldade em obter amostras invasivas leva à indispensabilidade da intervenção de um 

médico veterinário experiente: no caso das preguiças, sentir a pulsação do animal é extremamente 
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dificil Tal aspecto 6 característico não apenas em preguiças, mas em toda a Subordem Xenarthra, 

além de outras espécies de grandes mamíferos. Daí a importância em desenvolver procedimentos não 

invasivos de amostragem, que representem alternativas simplificadas e menos traumáticas aos 

animais (FERREIRA, 20 1 2). 

Assim, foram testados dois métodos de coletas não invasivas (pelos e carrapatos) e um 

método de coleta invasiva para controle positivo (sangue), de preguiças, Bradypus tridactylus. Os 

resultados dos três métodos foram comparados para verificar se os métodos não-invasivos são 

viáveis e igualmente eficazes para futuros estudos de genética populacional destas espécies. 

As coletas foram realizadas em preguiças resgatadas em fiagmentos florestais próximas a 

áreas urbanas de Manaus. O material biológico proveio da instituição Sauim-Castanheiras da 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Manaus, sendo os veterinários do local os responsáveis 

tanto pelos resgates quanto pelas coletas. 

Foram coletadas amostras de sete preguiças do gênero Bradypus, sendo seis identificadas 

como da espécie Bradypus tridactylus e uma Bradypus sp.. As preguiças foram resgatadas em 

diferentes pontos da cidade de Manaus, sendo estes locais próximos h fiagmentos urbanos florestais 

(Tab. 1). 

Os materiais biológicos utilizados para a extração de DNA consistem de pelos, sangue dos 

carrapatos encontrados nas preguiças e sangue das preguiças. As amostras de pelo foram 

armazenadas em envelopes individuais e conservadas em local seco a temperatura ambiente até o 

momento da extração (LACORTE et a1. 2004); os carrapatos foram guardados em fiascos com 

álcool 95% e as amostras de sangue foram congeladas em tubos com álcool 95% (coRRÊA, 2015). 
C 
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Tabela 1 -- Identificação dos indivíduos inseridos no estudo. As cores dos tipos de amostras coletadas correspondem as 
amostras de sangue, em lilhs, de carrapato, em azul e de pelo, em verde. Foram coletados os tres tipos de material 
biológico de todas as amostras. 

Bradypus sp. 

B. tridactylw 

B. tri&ct'us 

B. tridactylus 

Amostra Sexo Espécie Locaüdade 

01-tn ? B. tridactylus - 
02-tri 8 B. triciactylus 

0 3 ~ ~  

04-tri 

OS-tri 

06-tri 

Jardim Mauá 

Santa Etelvina 

Tanimã 

Distrito Industrial 

Parque 10 

Para as extrações de DNA de cada indivíduo foram utilizados 12 bulbos capilares retirados 

majoritariamente da região ventral, especialmente região media1 da coxa (o critério é a facilidade de 

colheita de pelos com bulbo); um carrapato fêmea (corte transversal de 1 milímetro) ou quatro 

carrapatos machos (na ausência de fêmeas), colhendo-se o sangue presente nos mesmos (Fig. 1); e, 

o sangue das próprias preguiças, coletando-se a quantidade de 0,3 mL (coRRÊA, 2015). Nos três 

métodos, o DNA foi isolado por digestão utilizando-se Proteinase K e CTAB 2%, seguido de 

sucessivas lavagens com clorofórmio, álcool isoadlico e álcool 70% (DOYLE & DOYLE, 1987). 

Figura 1 - Amostras não-invasivas para realização da extração do DNA: (A) realização do corte transversal em 

carrapato mea; (B) acima corte transversal do carrapato h e a ,  abaixo quatro carrapatos machos. 
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Foi realizado o procedimento de Eletroforese em gel de Agarose a 1% nas amostras de 

extração de DNA (Fig. 2). TEB 1X foi o tampão de corrida utilizado, com 80 V, I = 184 mA, P = 

120 W, por 40 minutos. 

Figura 2 - Eletroforese em gel de agarose de produtos da extraçgo de DNA das amostras de sangue (lS, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S), 

ectoparasitas (lC, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C) e pelos (lP, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P) de B. tridactylus e Bradypus sp. (M) Marcador. Os 

números a esquerda indicam o tamanho das bandas do marcador 100pb em pb. 

Para amplificação foram utilizados loci microssatélites, isolados e caracterizados por Moss 

et al. (2012) para a espécie de preguiça Bradypus variegatus. Os marcadores microssatélites 

utilizados correspondem a 10 loci polimórficos, B 1 1, B 107, B 1 1 1, D 102, D 105, D 1 13, D 1 14, 

D117, D119 e D3, de 144 a 309 pb, suficientes para identificação individual, análise de estrutura 

populacional e paternidade (coRRÊA, 2015). Todos os locos foram aplicados aos três métodos de 

extração de cada animal. 

A reação de PCR para genotipagem foi submetida as seguintes etapas de amplificação dos 

fragmentos rnicrossatélites: 94°C por 1 minuto, seguidos de 35 ciclos de 94°C (20 segundos), 58°C 

para furação do primer (20 segundos) e 72°C (20 segundos) para atividade da Taq polNnerase. 

Como descrito por Shuelke (2000), para as etapas de fixação do primer M13 marcado com 

fluorescência: 20 ciclos de 94OC (20 segundos), seguidos de 53°C para fixação do primer (20 
C 

segundos) e 72°C para extensão (30 segundos). Após o término dos ciclos, a reação foi submetida a 

urna extensão final dos fragmentos amplificados do DNA à 72OC por 30 minutos. 

Os produtos de PCR foram separados por eletroforese em gel de Agarose 1%, corado com 

GelRed e as bandas de DNA, visualizadas e fotografadas em fotodocumentador de luz ultravioleta 

(UV). O marcador utilizado foi o 100pb. 
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Foi realizada a genotipagem a partir do produto de PCR. O sequenciador utilizado foi o AI31 

3130. Os resultados obtidos foram analisados no soflware GeneMapper, com o qual foram 

identificados os alelos dos indivíduos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pelos e carrapatos de bichos preguiça foram utilizados como amostras não invasivas para 

obtenção de DNA. Amostras de sangue destes indivíduos foram utilizadas como amostras controle. 

Os dois tipos de amostras, invasivas e não-invasivas, funcionaram bem para 9 dos 10 loci 

marcadores microssatélites utilizados (Tab. 2). As amostras de sangue amplificaram bem para todos 

os marcadores (Fig. 3). 

Figura 3 - Ale10 amplificado por genotipagem a partir & amostra de sangue. 
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Tabela 2 -  Resultado das reações de genotipagem dos marcadores (B 1 1, B 107, B 1 I 1, D 102, D105, D113, D 1 14, D 1 1 7, 
D119 e D3) utilizados para as amostras de sangue (tri_s e sp-s), carrapato (&i-c e sp-c) e pelo (trig). Destacados em 
verde amostras que amplificaram e em vermelho amostras que não amplificaram ou não amplificaram bem. 

Amostra B11 B107 B111 D102 D105 D113 D114 D117 D119 D3 

Ol-tn_s 4 4 + 4 + 4 4 4 4 4 
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As amostras de pelo apresentaram resultados satisfatórios, pois amplificaram bem para 

maioria dos marcadores (Fig. 4). Os marcadores B11 e D113 genotiparam todas as 21 amostras; 

B111, D102, D117, D 1 19 e D3 genotiparam 20 amostras; D 107 genotipou 19 amostras; D114 

genotipou 18 amostras; e, D105 genotipou 17 amostras (Tab. 2). Tal resultado indica este método 

como uma boa alternativa à coleta de amostras biológicas para obtenção de DNA de bichos preguiça. 

Figura 4: Alelo amplificado por genotipagem a partir de amostra de pelo. 

As amostras de carrapato amplificaram bem para os marcadores B 1 1, B 1 07 e B 1 1 1 (Fig. 5), 

no entanto, os marcadores (D102, D113, D 1 14, D 1 17, D119 e D3) amplificaram em menos da 

metade das amostras e D105 amplificou nenhuma amostra (Tab. 2). 

Figura 5: Alelo amplificado por genotipagem a partir de amostra de carrapato.. 

Apenas as amostras 01-ri e 02-ri eram compostas por carrapatos fêmeas de maior tamanho 

(grande número de ovos em seu interior); as amostras 03-sp e OS-ri eram compostas por fêmeas 

pequenas (poucos ovos); e, as demais amostras eram compostas por carrapatos machos. Carrapatos 

Rmeas armazenam quantidade maior de sangue do animal parasitado, devido a manutenção dos 

ovos, diferentemente dos machos, que apenas se alimentam do sangue do hospedeiro, armazenando 

pouca quantidade (POHEL, 2008). 
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Os melhores resultados de amplificação foram obtidos a partir das amostras de sangue. Dos 

métodos não-invasivos, as amostras de pelo mostraram melhores resultados que as amostras de 

carrapato (Fig. 6). Vale ressaltar a importância de se utilizar marcadores específicos para a espécie a 

ser estudada, ao invés de marcadores de uso amplo, devido a possibilidade de amplificação do DNA 

do carrapato (coRRÊA, 20 1 5). 

B l l  8111 8107 D102 0117 D119 D113 a114 D1Q5 

Marcadores Microssatélites 

i R Sangue I Pelo B Carrapato 

Figura 6: Niunero total de amostras de sangue, pelo e carrapato, cujas genotipagens amplificaram os alelos. 

Métodos não-invasivos de coleta tem se tomado alternativas viáveis por serem menos 

custosos e apresentarem menor dispêndio de tempo (LACORTE et al. 2004). Neste estudo, o custo 

para extração de amostras de sangue foi superior aos outros dois tipos de amostragem devido ao 

maior gasto de material durante cada coleta (lâmina de barbear, iodo degermante,'álcool iodado, 

seringa, agulha, algodão, tubo). Para as coletas de carrapatos e pelos, apenas foram utilizados 
C 

materiais para armazenamento; tubo contendo álcool e envelope, respectivamente. 

A coleta de sangue apresenta o maior tempo de permanência na manipulaçio do animal e 

pode durar até 5 minutos, entre retirada de pelos, anti-sepsia, garroteamento da veia cefálica e 

punção. Na coleta de carrapatos, a catação pode durar até 1 minuto sendo que não necessariamente, o 

animal precisa ser capturado, podendo estar em uma árvore ou no chão, por exemplo. E a coleta de 

pelos apresenta o menor tempo de permanência, cerca de 20 a 30 segundos. 

8 
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A quantidade de vezes necessárias de se injetar a seringa no animal varia, entre 5 e 6 

tentativas, de acordo com o tamanho do animal e seu grau de perfusão. Vale ressaltar que, o 

veterinário era experiente em coletas de bichos preguiça. E extremamente dificil coletar o sangue de 

bichos preguiça por veterinários inexperientes, e muitas vezes levando a necessidade de mais 

perfuraçdes do que estas citadas, sendo um fator negativo para o animal. 

No estudo de Ribeiro et al. (2008) amostras de pelo de búfalos foram testadas como amostras 

não-invasivas e diferentes protocolos de extração de DNA foram comparados. Os resultados 

mostraram que o protocolo de extração com CTAB é o de menor custo, não possui elementos tóxicos 

e mostrou-se o mais eficaz, com maior concentração de DNA, do que o protocolo a partir de fenol- 

clorofórmio. 

Amostras obtidas a partir de pelo é uma das amostras não invasivas mais utilizadas em 

estudos genéticos (TARBELET et al. 1997; PILGRIM et al. 2005; PORTELLA, 201 l), apresentando 

resultados satisfatórios. No entanto, para amostras de carrapato, não foram encontrados estudos com 

a utilização desse tipo de amostra não invasiva para obtenção de DNA, sendo este um método 

inovador que necessita ser testado em outros animais. 

Assim, ambos os métodos de coleta não invasiva, pelos e carrapatos, podem ser considerados 

como uma boa alternativa à coleta de amostras biológicas para obtenção de DNA de bichos preguiça 

para a realização de estudos genéticos. 

Amostras não-invasivas para obtenção de DNA têm sido testadas e utilizadas em estudos 

genéticos de populações selvagens. Neste estudo, os dois tipos de amostras não-invasivas de bichos 

preguiça, pelos e carrapatos, mostraram resultados satisfatórios, com menor custo e dispêndio de 

tempo, de fácil coleta, manipulação, bem como apresentando bons resultados de amplificação para os 

marcadores utilizados, tomando estes métodos como alternativas viáveis para obtenção de DNA. 
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