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REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE EM TEMPO REAL PARA 

QUANTIFICAÇÃO SIMULTÂNEA DE Salmonella spp., Escherichia coli E 

Staphylococcus aureus EM ALIMENTOS. 

 

 

 

RESUMO 

 

 

O consumo de alimentos contaminados gera grande preocupação e alerta para os setores 

de saúde pública. Por isso, a busca por análises que permitam a rápida identificação de 

micro-organismos patogênicos está se tornando cada vez mais necessária para o 

monitoramento da qualidade de alimentos. O objetivo deste trabalho foi desenvolver a 

técnica de reação em cadeia da polimerase quantitativa em tempo real (qPCR) para 

quantificação simultânea de Salmonella spp., Escherichia coli e  Staphylococcus aureus 

e, assim, propor a sua utilização na análise de alimentos como monitoramento da 

qualidade microbiológica, já que doenças causadas por estes micro-organismos estão 

entre as mais prevalentes mundialmente. Para isso, foi padronizado uma reação de qPCR 

multiplex para a quantificação simultânea de fragmentos específicos de genes alvos 

relacionados a cada uma das bactérias citadas (ssf, phoA e nuc, respectivamente). As 

curvas padrão apresentaram R
2 

> 0,99, eficiência entre 99 a 110% e a reprodutibilidade 

inter e intra-experimentos apresentou coeficientes de variação baixos em todos os 

ensaios. Esta metodologia foi aplicada em amostras de ostras e a sensibilidade e 

especificidade da qPCR multiplex foram comparadas com ensaios uniplex, apresentando 

sensibilidade maior que 30%, especificidade maior que 75% e acurácia maior que 50%. 

Assim, sugerimos que o método descrito neste estudo possa ser utilizado como uma 

técnica de triagem rápida para a análise da qualidade microbiológica de alimentos.  

 

 

Palavra-chave: Controle de qualidade; TaqMan; qPCR multiplex; Doenças 

Transmitidas por Alimentos. 
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REAL-TIME POLYMERASE CHAIN REACTION FOR FOR SIMULTANEOUS 

QUANTIFICATION OF Salmonella spp., Escherichia coli AND Staphylococcus 

aureus IN FOOD. 

 

 

ABSTRACT 

The consumption of contaminated food raises great concern and alert to the public health 

sectors. So, the search for analyses that provide for the fast identification of pathogenic 

micro-organisms is becoming increasingly necessary for the monitoring the food quality. 

The aim of this work was to develop the technique of quantitative polymerase chain 

reaction in real time (qPCR) for simultaneous quantification of Salmonella spp., 

Escherichia coli and Staphylococcus aureus and, thus, propose its use in the analysis of 

foods such as microbiological quality monitoring, since diseases caused by these micro-

organisms are among the most predominant worldwide. For this, a multiplex qPCR 

reaction was standardized for simultaneous quantification of specific fragments of target 

genes related to each one of the mentioned bacteria (ssf, phoA and nuc, respectively). 

Standard curves showed R
2 

> 0.99, efficiency between 99 to 110 % and the inter- and 

intra-experiment reproducibility showed low variation coefficients in all trials. This 

methodology was applied to samples of oysters and the sensitivity and specificity of the 

multiplex qPCR were compared with uniplex tests, showing sensitivity greater than 30 %, 

specificity greater than 75 % and accuracy greater than 50 %. Thus, we suggest that the 

method described in this study be used as a quick screening technique for the analysis of 

the microbiological quality of foodstuffs.  

 

 

Key Words: Quality Control; TaqMan; Multiplex qPCR; Foodborne Diseases. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Os setores de controle de qualidade das indústrias alimentícias são os 

responsáveis pela liberação do produto final para ser distribuído e armazenado para 

consumo humano. A liberação dos produtos é realizada através do resultado de análises 

que possibilitam a detecção de possíveis agentes físicos, químicos e microbiológicos 

nos alimentos. No que diz respeito às análises microbiológicas, pesquisadores vem 

desenvolvendo nos últimos anos técnicas sensíveis que disponibilizem resultados 

rápidos, pois os métodos tradicionais de cultivo microbiano são laboriosos e necessitam 

de um tempo mínimo de cinco dias para determinação dos resultados. O 

desenvolvimento de uma técnica que permita analisar os três principais patógenos 

encontrados em alimentos (Salmonela, Escherichia coli e Staphylococcus aureus) é de 

suma importância para o controle de qualidade das indústrias, pois estes micro-

organismos são indicadores de contaminação em diversos elos da cadeia produtiva, 

relacionados à produção da matéria-prima, manipulação e durante o beneficiamento dos 

alimentos. 

 A reação em cadeia da polimerase quantitativa em tempo real (qPCR) foi a 

técnica molecular escolhida para este estudo, pois permite analisar a contaminação 

microbiana em alimentos de forma rápida e sensível. Além disso, possibilita a 

realização de um teste multiplex que permite a análise de mais de um agente microbiano 

em uma única reação. Neste estudo o teste multiplex foi padronizado para a 

quantificação simultânea de Salmonella, E.coli e S.aureus em alimentos, através da 

pesquisa dos genes alvos ssf, phoA e nuc, respectivamente.  

 Ao final do estudo pode observar que a técnica apresentou boa sensibilidade 

relacionada ao limite mínimo detectável dos genes alvos analisados e ainda alta 

reprodutividade e especificidade, podendo ser uma alternativa como teste de triagem no 

controle de qualidade de empresas produtoras de alimentos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Geral 

 Padronização da técnica de reação em cadeia da polimerase em tempo real 

(qPCR) para quantificação simultânea de Salmonella,  Escherichia coli e 

Staphylococcus aureus, visando o monitoramento da qualidade microbiológica em 

alimentos. 

 

2.2 Específicos 

 Produzir curvas padrão pelo sistema Sybr Green e TaqMan para quantificação 

individual dos genes alvos de  Salmonella (ssf), Escherichia coli (phoA) e 

Staphylococcus aureus (nuc); 

 Padronizar reações de qPCR multiplex para a quantificação simultânea de 

Salmonella + Escherichia coli + Staphylococcus aureus; 

 Determinar o número de cópias dos genes alvos (ssf, phoA e nuc) em uma 

unidade formadora de colônia (ufc) de Salmonella, E. coli e S. aureus, respectivamente; 

 Determinar a reprodutibilidade inter e intra-experimento; 

 Aplicar a metodologia desenvolvida em alimento de origem animal (ostras-do-

mangue); 

 Determinar a sensibilidade, especificidade e acurácia da técnica multiplex, 

através da comparação com as reações Sybr Green e TaqMan indivual. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Qualidade e Segurança dos Alimentos 

 O termo qualidade sofre variações com o passar do tempo conforme quem o 

descreve.  Segundo Kramer (1970), citado por Valle et al. (2000) a qualidade de um 

alimento é expressa por características intrínsecas e extrínsecas de diferentes unidades 

individuais de um produto o qual determina o seu grau de aceitabilidade. Enquanto 

Franco e Landgraf (2005) descrevem que a qualidade é a capacidade de planejamento e 

desenvolvimento de ações continua para satisfazer as necessidades dos clientes. Os 

conceitos definidos acima segundo cada autor diz respeito ao interesse das empresas em 

satisfazer as necessidades dos clientes quanto à qualidade e satisfação dos consumidores 

com os produtos adquiridos. Assim, a qualidade de um produto garante certa vantagem 

competitiva que diferencia uma empresa de outra (FIGUEIREDO; NETO, 2001).  

 As empresas alimentícias buscam, principalmente, atingir cada vez mais o valor 

dos produtos que serão entregues ao consumidor final. Por sua vez, a percepção do valor 

pelos consumidores está intimamente ligada aos atributos que estes mais valorizam. Um 

exemplo disso é a crescente preocupação com a segurança dos alimentos, que em casos 

de contaminação podem causar vítimas fatais (TALAMINI et al., 2005).  

  A segurança dos alimentos está relacionada aos aspectos qualitativos do 

alimento, uma vez que os programas e normas utilizadas para mensurar o desempenho da 

cadeia produtiva estão baseados em práticas que visam garantir as condições físicas, 

químicas e microbiológicas adequadas para a qualidade do produto (TALAMINI et al., 

2005). Já para a indústria de alimentos o aspecto de segurança do produto é sempre um 

fator determinante quando se fala em qualidade, pois qualquer problema pode 

comprometer a saúde do consumidor (FIGUEIREDO; NETO, 2001). Sendo assim, a 

indústria preconiza a aplicação de sistemas onde a segurança, higiene e manutenção do 

valor nutricional dos produtos sejam elaborados, praticados e monitorados, visando à 

detenção da qualidade total do alimento (LELL; BASSI, 1998). A segurança dos 

alimentos é uma questão continua e que deve ser eficazmente enfocada com pesquisas 

desde a fazenda até o consumidor, atingindo todo o elo da cadeia produtiva 

(BELLAVER, 2001).  

 Uns dos principais parâmetros que determinam a qualidade de um alimento são 

definidos por suas características microbiológicas. A avaliação dessas características 

fornece informações quanto às condições de processamento, armazenamento e 

distribuição para o consumo, sua vida útil e quanto ao risco à saúde da população 
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(FRANCO; LANDGRAF, 2005). As metas ideais desses procedimentos seriam eliminar 

todas as substâncias que pudessem ser tóxicas nos alimentos, inclusive as de origem 

microbiana, eliminar ou diminuir ao máximo as reações químicas e bioquímicas que 

concorressem para a diminuição do valor nutritivo e de outros atributos de qualidade dos 

alimentos, e ao mesmo tempo, aumentar a sua durabilidade e possibilidade de consumo 

(LELL; BASSI, 1998). Um alimento seguro é definido como sendo aquele nos quais 

constituintes ou contaminantes que causem perigo à saúde estejam ausentes ou abaixo do 

limite de risco (FRANCO; LANDGRAF, 2005).  

 A contaminação microbiológica é conhecida como a mais ameaçadora à saúde 

humana, sendo responsável pela maior parte dos surtos de Doenças Transmitidas por 

Alimentos (DTAs). Contudo, ela pode ser bastante controlada durante o manuseio e 

processamento dos alimentos (BARENDSZ, 1998). 

 Nesse contexto, a preocupação com a Segurança dos Alimentos é uma vantagem 

competitiva, pois a pressão dos consumidores que estão cada vez mais interessados e 

preocupados com o que estão consumindo, direciona o mercado em busca da qualidade 

dos produtos e serviços oferecidos (BELLAVER, 2001).  Esta é a razão por trás do 

crescente interesse na busca pelo Controle de Qualidade nas indústrias alimentícias. 

 

3.2 PCR Quantitativa em Tempo Real para Análise da Segurança dos Alimentos 

Nas últimas décadas, varios métodos foram desenvolvidos com o intuito de 

produzir resultados microbiológicos rápidos e possibilitar a manipulação de múltiplas 

amostras na mesma análise (JASSON et al., 2010). Esses métodos são baseados em 

meios de cultivo cromogênicos, em imunoensaios, na detecção de antígenos, na análise 

de bacteriófagos, ou em métodos moleculares que detectam  ácidos nucleicos (TANG et 

al., 1997; ABUBAKAR et al., 2007; WAIN; HOSOGLU, 2008; JASSON et al., 2010). 

Dentre estes últimos, os métodos que utilizam a técnica de reação em cadeia da 

polimerase (PCR) são particularmente relevantes (JASSON et al., 2010).  

 A técnica de PCR quantitativa em tempo real (qPCR) é uma variante da PCR 

convencional e oferece a possibilidade de quantificar de forma sensível o número de 

patógenos em uma determinada amostra, através da quantificação do DNA bacteriano 

em tempo real, sem a necessidade da etapa de crescimento microbiano. Ou seja, o 

resultado pode ser expresso no mesmo dia. É uma técnica mais sensível e específica 

quando comparadas aos outros testes. Além disto, é possível ser realizado um teste 
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multiplex, permitindo a quantificação simultânea de mais de um patógeno no mesmo 

ensaio (KURKELA; BROWN, 2009). 

 A quantificação através da qPCR é baseada no aumento exponencial da 

quantidade inicial de DNA durante os ciclos de amplificação da PCR. Para a 

quantificação absoluta de patógenos, há necessidade, inicialmente, de configurar uma 

curva padrão através de diluições seriadas de uma quantidade conhecida de um DNA 

alvo (MACKAY, 2004). A sua alta sensibilidade, especificidade e velocidade de ensaio 

tem permitido que esta técnica seja amplamente utilizada na quantificação específica de 

patógenos cuja a carga microbiana apresenta-se baixa. Portanto, é uma técnica que gera 

dados quantitativos, permitindo, por isso, a realização de uma avaliação quantitativa do 

risco microbiano e subsequente intervenção precoce de estratégias de controle 

(MALORNY et al., 2008).  

 O objetivo principal da PCR em tempo real é distinguir e medir precisamente as 

sequências alvos em uma amostra. A qPCR, após amplificar uma sequência específica,  

logo em seguida monitora o progresso da amplificação utilizando a tecnologia de 

fluorescência. Conforme a rapidez com que o sinal fluorescente atinge  um determinado 

nível limiar, ocorre a correlação com a quantidade de sequência alvo original, 

permitindo assim quantificação do DNA inicial da amostra. Além disso, o produto final 

pode ainda ser caracterizado através do aumento de temperatura para determinar a 

temperatura de "Melt". Este ponto de dissociação é uma propriedade única de cada 

micro-organismo e dependente do comprimento e da composição da sequência de 

nucleótidos do alvo pesquisado. Este ponto é atingido quando se obtem metade da 

cadeia de DNA em fita simples e a outra metade em fita dupla (VALASEK; REPA, 

2005). 

  O básico da PCR em tempo real é a capacidade de monitorar o progresso da 

amplificação de DNA em tempo real e isto acontece através de reagentes fluorescentes 

especiais. Existem os corantes se ligam ao DNA como o Sybr Green e as sondas de 

hidrólise também conhecidas como sondas TaqMan. 

 O corante Sybr Green, que é um sistema de detecção não-especifico,  se liga a 

dupla fita de DNA recém  amplificada. Portanto, quanto maior for à quantidade de DNA 

amplificado na reação, maior será a quantidade de ligação do corante ao DNA e, assim, 

o sinal fluorescente será emitido pelo reagente. Ou seja, qualquer amplificação de DNA 

na reação será quantificada, e para ajudar a assegurar à especificidade da reação a curva 

de dissociação do produto amplificado pode ser analisada para determinar o ponto de 
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dissociação. Se existirem dois ou mais picos de temperatura de dissociação, sugere-se 

que mais de uma sequência foi amplificada, e uma delas não foi do alvo de DNA 

específico (VALASEK; REPA, 2005). 

 O sistema de detecção específica utilizando as sondas de hidrólise, também 

conhecidas como sondas TaqMan, oferecem uma abordagem alternativa para o 

problema de especificidade.  Em termos de estrutura, as sondas de hidrólise são 

sequências pequenas de oligonucleotídeos marcado duplamente, em um dos lados por 

um fluoróforo específico, e o outro lado pelo quencher. Quando o fluoróforo e o 

quencher estão em estreita proximidade, isto é, ambos estão ligados ao mesmo 

oligonucleótido, o inibidor absorve o sinal do repórter. Este é um exemplo de energia de 

transferência Forster, no qual a energia é transferida do "doador" (o fluoróforo) para o 

"aceitador" (o quencher). Durante o processo de amplificação do DNA a sonda é 

degradada pela ação da Taq DNA polimerase e o fluoróforo e o quencher são separados, 

permitindo que a energia seja liberada. Assim, a destruição ou a hidrólise das sondas 

TaqMan resultam em um aumento do sinal de florescência e corresponde a amplificação 

específica do DNA (VALASEK; REPA, 2005).  

 Uma reação de qPCR multiplex  é interessante para monitorar mais de dois alvos 

diferentes simultaneamente, permitindo uma análise rápida e sensível das amostras de 

alimentos (KLEIN, 2002).  

 

3.3  Principais Bactérias Envolvidas em Surtos de Doenças Transmitidas por 

Alimentos  

Doenças transmitidas por alimentos (DTA) compõem um grave problema para a 

Saúde Pública no mundo atualmente, devido a suas significativas taxas de morbidade e 

mortalidade. O CDC estima que em cada ano, aproximadamente 48 milhões de 

americanos adoecem, 128.000 são hospitalizados e 3.000 morrem por DTA (CDC, 

2011). Mundialmente, Salmonella spp., Escherichia coli e Staphylococcus aureus estão 

entre as dez bactérias causadoras de DTA mais notificadas (WHO, 2015), estão também 

na lista das principais causas de doenças, hospitalizações e mortes por DTA nos Estados 

Unidos (CDC, 2016) e no Brasil (BRASIL, 2014). Em 2016, o CDC estimou o número 

de doenças, hospitalizações e mortes por DTA nos Estados Unidos, sendo Salmonella 

spp. (não-tifóide) e S. aureus os patógenos mais prevalentes relacionados a estas 

doenças, ocupando a 2ª e 5ª colocações, respectivamente. Quanto ao número estimado 

de hospitalizações, infecções por Salmonella e E. coli (STEC O157) ocuparam o 1º e 5º 
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lugares. Já as DTA resultando em morte, Salmonella ocupou novamente a primeira 

colocação (CDC, 2016). No Brasil, pesquisas realizadas entre os anos 2000 a junho de 

2016 constataram que dentre os 11.477 surtos de DTA notificados, 1.627 foram 

causados por Salmonella spp., o que correspondeu a 14,2 % do total, 865 casos foram 

intoxicações causadas por S. aureus, correspondendo a 7,5%, e 749 foram causados por 

E. coli (6,5%) (BRASIL, 2014, 2016). No entanto, a real incidência é difícil de ser 

determinada devido à subnotificação e não identificação da causa dos surtos de DTA. 

O gênero Salmonella é um grupo muito importante por ser o responsável em 

causar milhares de doenças de origem alimentar em todo o mundo (BELL et al., 2016). 

Os membros deste gênero pertencem à família Enterobacteriacea, são bacilos 

anaeróbicos facultativos, não possuem esporos e são, em sua grande maioria, bacilos 

gram-negativos. O gênero é composto por duas espécies: S. bongori e S. enterica, sendo 

esta última sub-dividida em seis sub-espécies (MCQUISTON et al., 2008). O mesmo 

gênero ainda é sub-dividido em sorotipos, baseados na presença de antígenos existentes 

no lipopolissacáriodeo da membrana celular da bactéria (antígeno-O/O-Ag) e em 

antígenos presentes na proteína flagelina, principal componente do complexo flagelar 

desses micro-organismos (antígeno-H/H-Ag). Assim, existem mais de 2500 sorotipos de 

Salmonellas, e todas são capazes de causar doenças em humanos (GRIMONT; WEILL, 

2007). Estima-se que 95% das infecções por diferentes sorotipos de Salmonella sejam 

devidas ao consumo de alimentos contaminados (FATICA; SCHNEIDER, 2011).  

O S. aureus é membro da família Micrococcaceae, e um dos causadores mais 

comuns de infecções alimentares na maioria dos países do mundo (ZAHOOR; 

BHATIA, 2007). Segundo Loyr et al (2003) as células quando visualizadas em 

microscópico possuem forma de cocos esféricos únicos, ou formam cachos semelhantes 

a uvas (staphylo significa uva em grego). É anaeróbio facultativo, não possui 

motilidade, e apresenta resultados positivos nas provas bioquímicas de catalase, 

coagulase, fermentação de manitol e testes de desoxirribonuclease. O S. aureus se 

distingue de outras espécies estafilocócicas com base na pigmentação ouro de suas 

colônias, é capaz de crescer em uma ampla gama de temperaturas (7°C a 48,5°C com 

um ótimo de 30°C a 37°C), pH (4,2 a 9,3, com um ótimo de 7 a 7,5) e suportam 

concentrações de cloreto de sódio até 15%. Pode ser encontrado regularmente na 

maioria das outras localidades anatômicas, porém colonizam, principalmente, as vias 

nasais, estas características em conjunto permitem ao S. aureus crescer em uma grande 

variedade de alimentos. Algumas estirpes de S. aureus são capazes de produzir 
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enterotoxinas estafilocócicas e estas são os agentes causadores das intoxicações por 

estafilococos em alimentos (SCHMITT, 1990). 

A E. coli é uma espécie de bactéria do gênero Escherichia, que contém 

principalmente bacilos gram-negativos, oxidase-negativa e pertence a família  

Enterobacteriaceae.  É capaz de crescer aerobicamente e anaerobicamente, de 

preferência a 37 ° C e pode ter motilidade devido aos flagelos peritriquios ou serem 

imóveis. A E. coli é facilmente recuperada a partir de amostras clínicas de fezes por 

plaqueamento em meios gerais ou seletivos. Nas fezes, são mais frequentemente 

recuperadas em Agar MacConkey; a lactose presente neste meio de cultura, quando 

utilizada, faz com que ocorra alteração de pH e diferenciará colônias fermentadoras das 

não-fermantadoras, uma vez que as colônias de E. coli positivas para a lactose 

aparecerão vermelhas ou cor-de-rosa. Porém nem todas as estirpes de E. coli, 

fermentam a lactose, por isso deve-se ter cuidado ao usar este diagnóstico para análise 

de alimentos (NATARO; KAPER, 1998; CROXEN et al., 2013). 

 A quantificação simultânea desses patógenos, através de uma análise rápida e 

sensível pode auxiliar o controle de qualidade de indústrias alimentícias, sendo de suma 

importância para análise e fornecimento de alimentos seguros.  

 

4. MATERIAL E MÉTODOS  

 

4.1 Cepas bacterianas 

Cepas liofilizadas de Salmonella Enteritidis PT4, Escherichia coli (INCQS 

00033) e Staphylococcus aureus (INCQS 00186) obtidas da coleção de cultura 

microbiana do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) da 

Fundação Oswaldo Cruz/RJ foram utilizadas neste estudo. As cepas foram re-hidratadas 

em caldo Tripticato de Soja (TSB, HiMedia, Mumbai, India) e incubadas a 37°C/18-24 

h para o crescimento bacteriano. Decorrido esse período, cada cepa foi inoculada em 

placas de Agar Tripticato de Soja (TSA, HiMedia) e novamente incubada a 37°C/18-24 

h. Uma colônia isolada de cada micro-organismo foi inoculada em 1,0 mL de caldo 

TSB e incubada a 37°C/18-24h em estufa bacteriológica e esta suspensão bacteriana foi 

utilizada para a extração do DNA genômico e produção das curvas padrão da qPCR.  
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4.2 Extração e purificação do DNA das culturas puras 

As suspensões bacterianas presente foram centrifugadas a 2.940 g por 5 minutos 

e ressuspensas em 100 µL de Água Mili-Q estéril. O sobrenadante foi descartado e este 

procedimento foi repetido três vezes para retirada de todo o meio de cultura.  O pellet 

bacteriano foi ressuspenso em 100 µL de Água Mili-Q estéril para a extração do DNA 

genômico através do Kit de extração Easy DNA (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) e 

quantificado a 260 e 280 nm através do Nano Drop 2000 (Thermo Scienteific, Waltham, 

Massachusetts, USA). 

 

4.3 Amplificação dos genes alvos 

Uma PCR convencional foi realizada para a amplificação de fragmentos dos genes alvos 

de cada bactéria (Tabela 1) utilizando o DNA das cepas bacterianas como molde, em 

reações individuais. As amplificações foram realizadas em um volume final de 50 µL, 

contendo 0,2 µM de cada primer (senso e anti-senso, Tabela 1), 0,2 µM de dNTPs, 1,5 

µM de MgCl2,  2,0 U Taq DNA Polimerase (Invitrogen), Tampão para PCR 1X e 3 µL 

de DNA. O volume da reação foi completado para 50 µL com água ultra-pura estéril 

(livre de DNase e RNase). As reações foram realizadas em termociclador Proflex PCR 

system (Applied Biosystems, Life Technologies, Carlsbad, USA) sendo: um ciclo (94°C 

por 5 min), 32 ciclos (94ºC por 60 seg, 58ºC por 30 seg, 72ºC por 60 seg) e um ciclo 

(72°C por 10 min). Os produtos da PCR foram visualizados através da eletroforese em 

gel de agarose a 1% corados com Sybr Safe (Invitrogen). Em seguida, os produtos de 

PCR foram purificados utilizando o kit PureLink
TM 

Quick Extraction (Invitrogen) e 

quantificados no Nano Drop 2000 (Thermo Scienteific). 

 

4.4 Produção das curvas padrão  

Os produtos purificados das amplificações dos genes alvos de cada cepa 

bacteriana foram diluídos para 20ng/µL e o número de cópias dos genes foram 

determinados através da fórmula: Número de cópias = Quantidade de DNA (µg) x 6,022 

x 10
23 

/ fragmento do DNA(pb) x 10
6
x 650. 

Diluições seriadas (10X) foram realizadas para produção dos pontos das curvas 

padrão, sendo: 8,64 x 10
1 

a 8,64 x 10
6 

cópias do fragmento Ssf em Salmonella; 7,2 x 10
1
 

a 7,2 x 10
5 

cópias do gene phoA em E. coli; 1,3 x 10
1 

a 1,3 x 10
6 

cópias do gene nuc em  

S. aureus.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Waltham,_Massachusetts
https://en.wikipedia.org/wiki/Waltham,_Massachusetts
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlsbad_%28Calif%C3%B3rnia%29
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Tabela 1: Oligonucleotídeos para qPCR 

Cepas de 

referência 

Gene alvo 

(nº acesso GenBank) 

Primer 1 (5’-3’)
a 

Pb Referência Primer 2  (5’-3’)  e sonda
b 

 

pb 

Escherichia 

coli  

ATCC 25922  

INCQS 

00033 

phoA 

(FJ546461) 

F:GGTAACGTTTCTACCGCAGA

GTTG 

R:CAGGGTTGGTACACTGTCAT

TACG 

 

468 Shome et al. 

2011 

F: CCGGGTAACGCTCTGGAA 

R: 

AAGCAGCTGTTCGGTAATCGA 

S:AAGGCGGAAAAGG 

 

54 

Salmonella 

Enteritidis 

PT4 (IOC)  

Salmonela specific 

fragment: (ssf) patent 

EP0707659 A1 

(AE006468.1:fragment 

1409127 to 1409555) 

F(ST15): 

GGTAGAAATTCCCAGCGGGTA

CTG 

R(ST11): 

AGCCAACCATTGCTAAATTGG

CGCA 

 

429 Aabo et al. 

1993 

F: CGGCGAATTTTTGCGACTAT 

R: TGGCTTCGCTTTATGTTCGA 

S: AGGTTACCGTGGAGGC 

59 

S. aureus 

ATCC 6538 

INCQS 

00186 

nuc : nuclease 

 (NC_002758.2) 

F: 

GCGATTGATGGTGATACGGTT 

R: 

CAAGCCTTGACGAACTAAAGC 

276 Brakstad et 

al., 1992 

F:GGTCAACCAATGACATTCAGA

CTATT 

R: 

GCCATATTTCTCTACACCTTTTT

TAG 

S: TGATACACCTGAAACAAA 

82 

a 
Usado na PCR convencional para amplificar o gene alvo para a realização da curva padrão da qPCR  

b
 Desenhado neste estudo para ser utilizado na qPCR  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/16445344?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=7&RID=R2SANE04015
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4.5 qPCR para a quantificação individual de bactérias 

A qPCR para a quantificação individual de bactérias foi realizada na plataforma 

AB 7500 Fast (Applied Biosystems) utilizando dois sistemas:  Sybr Green (Life 

Technologies) e TaqMan (Life Technologies). Primers e sondas MGB (Tabela 1) foram 

desenhados através do software Primer Express versão 3.0 (Life Technologies). 

No sistema Sybr Green, as amplificações foram realizadas em um volume final 

de 20µL contendo 2 µL  de DNA correspondente a cada ponto de diluição, 10 µL de 

reagente Sybr Select Master Mix, e para cada reação individual adicionou a quantidade 

de primers correspondente ao alvo de amplificação, sendo 0,5 µL de primers para 

reação de Salmonella, 0,4 µL de primers para reação de E. coli e 0,2 µL de primers para 

reação de S.aureus, todos senso e anti-senso  na concentração de 5 µM. O volume da 

reação foi completado com água ultra-pura estéril (livre de DNase e RNase).  Cada 

corrida consistiu de um ciclo de 50ºC por 2 min; um ciclo de 95ºC por 2 min; 45 ciclos 

de 95ºC por 3 seg, 60ºC por 30 seg. A curva de dissociação consistiu de um ciclo de 95º 

por 15 seg (rampa de 1,6ºC/seg), 60ºC por 1 min (rampa de 1,6ºC/seg), 95ºC por 15 seg 

(rampa de 0,15ºC/seg).    

As amplificações no sistema TaqMan  ocorreram em um volume final de 20 µL 

contendo 0,5 µL de primers específicos para a amplificação de Salmonella e E. coli e 

0,4 µL de primers para a amplificação de S. aureus, todos na concentração de 5 µM, 0,5 

µL de cada sonda MGB TaqMan específica para Salmonella (FAM) e E. coli (NED) e 

0,4 uL de sonda MGB TaqMan para S. aureus  (VIC) na concentração de 5 µM, 10,0 

µL de reagente TaqMan Fast Advanced e 2,0 µL de DNA correspondente a cada ponto 

da curva. O volume da reação foi completado para 20 µL com água ultra-pura estéril 

(livre de DNase e RNase). 

 Cada corrida consistiu do seguinte protocolo de ciclos: um ciclo a 50°C por 2 

min; um ciclo a 95ºC por 20 seg; 45 ciclos de 95ºC por 3 seg, 60ºC por 30 seg. 

 

4.6 qPCR multiplex para a quantificação simultânea de bactérias  

Uma reação qPCR multiplex foi realizada através do sistema TaqMan para a detecção 

dos três patógenos conjuntamente. A amplificação foi realizada em um volume final de 

20 µL, contendo, na mesma reação, 0,5 µL de primers específicos para a amplificação 

de Salmonella e E. coli e 0,4 µL de primers para a amplificação de S. aureus, todos na 

concentração de 5 µM, 0,5 µL de cada sonda MGB TaqMan específica para Salmonella 

(FAM)  e E. coli (NED)  e 0,4 uL de sonda MGB TaqMan para S.  aureus  (VIC) na 
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concentração de 5 µM, 10,0 µL de reagente TaqMan Fast Advanced e 2,0 µL de DNA. 

O volume da reação foi completado para 20 µL com água ultra-pura estéril (livre de 

DNase e RNase). 

 

4.7 Sensibilidade, Especificidade e Reprodutibilidade da qPCR 

Para a avaliação da sensibilidade do conjunto de iniciadores de qPCR, o limite 

de detecção da reação foi determinada utilizando as diluições em série de DNA nas 

concentrações , ssf de 8,6 X 10
2
 a 0,6 X 10

1
, phoA de 3,9 X 10

2
 a 0,6 X 10

1
 e nuc de 6,7 

X 10
2
 a 0,5 X 10

1 
em 45 ciclos de reação. As reações foram realizadas em triplicata, 

com as mesmas quantidades de primers, sondas e reagentes utilizados na produção das 

curvas padrão de cada micro-organismo através da TaqMan qPCR. 

A determinação da especificidade das sequências das regiões dos genes de 

referência pelos conjuntos de primers ST11/ST15, phoA e nuc  foram analisada no 

programa BLAST do National Center Biotechnology Information. 

A reprodutibilidade intra e inter-experimentos foi avaliada através do cálculo das 

médias, desvio padrão e coeficiente de variação dos Ct (cycle threshold). Para avaliar a 

reprodutibilidade intra-experimento, as diferentes concentrações conhecidas de DNA 

das curvas padrão foram analisadas três vezes na mesma corrida. A variação inter-

experimentos foi avaliada por três corridas diferentes, incluindo três repetições de uma 

mesma amostra. 

 

4.8 Quantificação do número de cópias de gene em uma unidade formadoras de colônia 

bacteriana (ufc) 

 Reações foram realizadas para quantificar o número de cópias presentes em uma 

unidade formadora de colônia (ufc). As cepas bacterianas foram inoculadas em placas 

de ágar TSA e incubadas a 37°C por 18-24h. Após esse período, uma colônia de cada 

bactéria foi utilizada na reação de TaqMan qPCR, conforme descrita anteriormente. As 

colônias de Salmonella e E. coli foram repicadas diretamente para placa. Na reação para 

S. aureus, uma ufc foi transferida para microtubos contendo 10 µL de água ultra-pura 

estéril, e submetido à temperatura de 100°C por 15 minutos em banho- seco até a 

evaporação total da água e todo o conteúdo foi utilizado na reação. Os experimentos 

foram realizados em triplicata. 
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4.9 Aplicação e comparação das técnicas de qPCR para a quantificação de bactérias em  

amostras de ostras 

Vinte e oito amostras contendo pools de 40 ostras (total 1.120 ostras) destinadas 

ao consumo foram trituradas no triturador de tecido Potter – NT 136 (Novatécnica, 

Piracicaba - SP, Brasil) e 1,0 g de cada amostra foi armazenado em freezer a -20°C até 

extração do DNA. A extração de DNA total foi realizada com o Kit de extração de 

DNA Easy DNA (Invitrogen). As amostras de DNA foram quantificas em Nano Drop 

2000 (Thermo Scienteific), diluídas para 50 ng/µL. Os DNAs foram utilizados para a 

determinação do número de cópias de cada gene bacteriano através da  qPCR, utilizando 

os sistema Sybr Green e, TaqMan (reações individuais e multiplex).   

Os resultados do teste multiplex foram comparados com os resultados obtidos 

pelos sistemas Sybr Green e TaqMan individual na quantificação das bactérias 

Salmonella, E. coli e S. aureus nas amostras de ostras. A sensibilidade, especificidade e 

acurácia foram calculadas utilizando as seguintes fórmulas (MARTIN, 1984): 

- Sensibilidade% = [número de amostras verdadeiro-positivas / (número de amostras 

verdadeiro-positivas + número de amostras falso-negativas)] × 100 

- Especificidade% = [número de amostras verdadeiro-negativas / (número de amostras 

verdadeiro-negativas + número de amostras falso-positivas)] × 100 

- Acurácia% = [(número de amostras verdadeiro-positivas + número de amostras 

verdadeiro-negativas) / (número de amostras verdadeiro-positivas + número de amostras 

falso-positivas + número de amostras falso-negativas + número de amostras verdadeiro-

negativas)] × 100. 

 

 4.10 Análise estatística 

As médias e desvios-padrão das quantidades de bactérias detectadas pelos testes 

Sybr Green, TaqMan individual e TaqMan multiplex foram calculados, submetidos à 

análise de variância (one-way ANOVA), e comparadas pelo teste de Tukey. Para a 

comparação das variâncias foi utilizado o teste de Bartlett. Os valores de p < 0.05 foram 

considerados significativos. Os dados foram analisados usando o Software GraphPad 

Prism versão 5.03. 

 

5  RESULTADOS 

 5.1 Curvas padrão  
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As curvas de dissociação através do sistema Sybr Green apresentaram um único 

pico de Tm, não sendo observados dímeros de primers. Na cepa de S. aureus a curva de 

dissociação apresentou uma Tm de 73ºC, e em Salmonella e E. coli, ambas as curvas 

apresentaram uma Tm de 76ºC (Fig. 1). A eficiência (Eff) da curva de amplificação de 

Salmonella foi de 99,067%, E.coli apresentou Eff=75,183% e S. aureus a Eff=118,676% 

(Fig. 1). Os coeficientes de correlação linear (R
2
) das amplificações foram altos, sendo 

1,0 na curva padrão de Salmonella, 0,995 para E. coli e 0,997 para S. aureus, 

demonstrando uma boa correlação linear em todas as curvas padrão pelo sistema Sybr 

Green (Fig. 1).  

 

 

Figura 1: Curvas de amplificação (esquerda), curvas padrão (centro) e curvas de 

dissociação (direita) pelo sistema Sybr Green.  (A) Salmonella (1 – 8.64 x 10
1
, 2 – 

8.64 x 10
2
, 3 – 8.64 x 10

3
, 4 – 8.64 x 10

4
, 5 – 8.64 x 10

5
 e 6 – 8.64 x 10

6
); (B) 

Escherichia coli (1 – 7.2 x 10
1
, 2 – 7.2 x 10

2
, 3 – 7.2 x 10

3
, 4 – 7.2 x 10

4
, 5 – 7.2 x 

10
5
); (C) Staphylooccus aureus (1 – 1.3 x 10

1
, 2 – 1.3 x 10

2
, 3 – 1.3 x 10

3
, 4 – 1.3 x 

10
4
, 5 – 1.3 x 10

5
). 

  

 Através do sistema TaqMan, o coeficiente de correlação linear (R
2
) das curvas 

padrão dos três micro-organismos foram altos, sendo: Salmonella R
2
= 0.998, E. coli 

R²=0,992 e S. aureus R²= 0,999 (Fig. 2).  A curva de amplificação de Salmonella 

apresentou Eff=99.033%, S. aureus Eff=106,79% e  E. coli Eff=110,74% (Fig. 2). 
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Figura 2: Curvas de amplificação (esquerda), curvas padrão (direita) pelo sistema 

TaqMan.  (A) Salmonella: (1 – 8.64 x 10
1
, 2 – 8.64 x 10

2
, 3 – 8.64 x 10

3
, 4 – 8.64 x 

10
4
, 5 – 8.64 x 10

5
 e 6 – 8.64 x 10

6
); (B) Escherichia coli (1 – 7.2 x 10

1
, 2 – 7.2 x 

10
2
, 3 – 7.2 x 10

3
, 4 – 7.2 x 10

4
, 5 – 7.2 x 10

5
); (C) Staphylooccus aureus (1 – 1.3 x 

10
1
, 2 – 1.3 x 10

2
, 3 – 1.3 x 10

3
, 4 – 1.3 x 10

4
, 5 – 1.3 x 10

5
). 

 

 

5.2 Avaliação da sensibilidade, especificidade e reprodutibilidade da qPCR  

Através do sistema TaqMan, o limite mínimo detectável foi definido em 13, 10 e 

12 cópias dos genes ssf (Salmonella), phoA (E. coli) e nuc (S. aureus), respectivamente. 
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O alinhamento das sequências das regiões dos genes alvo demonstraram 100% 

de similaridade com o DNA de Salmonella, E. coli e S. aureus. 

A reprodutibilidade inter-experimento apresentou coeficientes de variação (CV) 

baixos em todos os ensaios, apresentando uma média de CV= 0,41% para Salmonella, 

CV= 0,19% para E. coli e CV= 0,15% para S. aureus (Tabela 2). A variação intra-

experimento das triplicatas da mesma corrida apresentou CV maiores que a variação 

inter-experimento, apresentando uma média de CV= 1,03% para Salmonella, CV= 2,8% 

para E. coli e CV= 2,5% para S. aureus, mas ainda estatisticamente baixo (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Reprodutividade intra e inter-experimento da TaqMan qPCR 

nº  de cópias  do 

gene alvo 

Intra- experimento
a 

Inter- experimento 
b
  

 Ct DP CV (%) Ct DP CV(%) 

Salmonella(Ssf) 

8,62x10⁶ 26,86 0,58 2,10 26,36 0,06 0,20 

8,62x10⁵ 30,29 0,53 1,00 29,86 0,20 0,60 

8,62x10⁴ 33,83 0,35 1,00 33,53 0,17 0,50 

8,62x10³ 36,47 0,29 0,80 36,22 0,04 0,10 

8,62x10² 39,71 0,13 0,30 39,62 0,02 0,05 

8,62x10¹ 42,54 0,70 1,00 42,54 0,70 1,00 

Escherichia coli (phoA)  

7,92x10⁵ 21,67 0,97 4,00 20,83 0,02 0,10 

7,92x10⁴ 24,99 0,80 3,00 24,29 0,001 0,01 

7,92x10³ 29,00 0,89 3,00 28,23 0,03 0,10 

7,92x10² 31,65 1,08 3,00 30,72 0,21 0,70 

7,92x10¹ 34,39 0,47 1,00 33,97 0,001 0,02 

Staphylococcus aureus (nuc)  

1,30x10⁵ 25,67 1,93 6,00 25,08 0,10 0,40 

1,30x10⁴ 28,83 1,44 4,00 28,19 0,04 0,10 

1,30x10³ 31,66 0,62 1,00 31,29 0,03 0,10 

1,30x10² 34,70 0,37 1,00 34,79 0,05 0,10 

1,30x10¹ 37,59 0,16 0,40 40,80 0,14 0,03 
a 
Média entre triplicatas; 

b 
Média entre três experimentos 

 

5.3 Determinação do número de cópias de gene em uma unidade formadora de colônia 

bacteriana (ufc) 

 O número de cópias do gene nuc em uma ufc de S. aureus foi de 7,9 x 10
11

 

cópias /ufc. O gene phoA  apresentou 1,28 x 10
7 

cópias/ufc de E. coli e ssf  2,10 x 10
8
 

cópias/ufc de Salmonella. O coeficiente de variação entre as triplicatas das reações foi 

menor que 1,4% em todas as amplificações (Tabela 3).  
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Tabela 3: Número de cópias de cada gene alvo quantificado em uma unidade 

formadora de colônia (ufc) através da TaqMan qPCR 

Micro-organismo (gene alvo) Ct
a 

DP CV(%) nº  de cópias/ufc 
a 

Salmonella (ssf) 58,78  0,20 0,34  2,10 x 10⁸ 
Escherichia  coli (phoA) 46,94  0,28 0,60  1,28 x 10⁷ 
Staphylococcus aureus (nuc) 47,48 0,64 1,37  7,9 x 10¹¹ 

 a 
Média entre triplicatas de ufc; 

Ct (valor do cycle threshold); DP (desvio padrão); CV(coeficiente de variação) 

 

 

5.4 Comparação entre a qPCR multiplex e qPCR individual na quantificação de 

Salmonella, E. coli e S. aureus em amostras de ostras.  

A qPCR multiplex apresentou alta especificidade quando comparada com os 

ensaios para a quantificação individual de Salmonella, E. coli e S. aureus, sendo maior 

que 80% em comparação com o TaqMan individual e maior de 65% em comparação 

com o Sybr Green. No entanto, a sensibilidade foi baixa (< 50%) (Tabela 4).  

Para Salmonella, o valor da sensibilidade nas duas comparações do multiplex não 

foi determinada. Isso se deve ao fato de nenhuma amostra ter sido positiva pelo Sybr 

Green enquanto quatro foram positivas apenas no multiplex; e duas amostras foram 

positivas apenas no TaqMan individual enquanto outras quatro foram positivas apenas 

no multiplex. 

Dentre os ensaios, a detecção de E. coli foi a que apresentou a menor acurácia na 

comparação entre os testes, porém a especificidade do multiplex foi alta (80,0%), tanto 

na comparação com Syber Green como no TaqMan individual (Tabela 4). 

O multiplex apresentou 100% de especificidade para S. aureus quando comparado 

com a análise individual pelo TaqMan. Quando comparado com a Sybr Green, a 

especificidade foi 65,4%.  

Comparando os 84 resultados obtidos (28 amostras testadas para cada micro-

organismo) em dois testes (multiplex X Sybr Green ou multiplex X TaqMan individual), 

seis amostras foram verdadeiramente positivas e 49 verdadeiramente negativas, na 

comparação entre multiplex X Sybr Green. Na comparação entre multiplex X TaqMan 

individual, 16 amostras foram verdadeiramente positivas enquanto 28 foram 

verdadeiramente negativas. Nestas análises, a qPCR multiplex apresentou uma 

sensibilidade em torno de 30%, especificidade entre 75 e 85% e acurácia acima de 50% 

(Tabela 4). 
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Tabela 4: Sensibilidade, especificidade e acurácia da qPCR multiplex em comparação 

com os ensaios individuais na detecção de Salmonella, Escherichia coli e 

Staphylococcus aureus em ostras. 

 

Sybr Green 

 Multiplex Salmonella E. coli S. aureus Dados combinados*** 

Sensibilidade ND* 27,8 50,0 30,0 

Especificidade 85,7 80,0 65,4 76,5 

Acurácia 85,7 46,4 64,3 65,4 

 
TaqMan Individual  

Sensibilidade ND** 26,1 38,5 31,4 

Especificidade 84,6 80,0 100,0 84,9 

Acurácia 78,6 35,7 42,9 52,4 

ND (não determinada) 
* 

Nenhuma amostra foi positiva pelo Sybr Green e quatro amostras foram positivas 

apenas no multiplex. 
** 

Duas amostras foram positivas apenas no o TaqMan individual e quatro amostras 

foram positivas apenas no multiplex. 
*** 

Análise combinada da detecção dos três patógenos nas amostras de ostras 

 

 

Não foi observada diferença estatística na comparação entre as médias dos números 

de cópias de cada gene alvo detectado nas amostras de ostras em todos os ensaios 

(individuais ou multiplex). A quantidade média do nº de cópias do fragmento ssf de 

Salmonella foi de 3,3 log10 nas análises pelo sistema TaqMan individual e multiplex (p 

= 0,2941). Através do Sybr Green, todas as amostras foram negativas. Em E. coli, a 

média do nº de cópias do gene phoA foi de 3,6 log10/g
 
de ostra (p = 0,0969); e em  S. 

aureus foi de 3,56 log10 de cópias do gene nuc/g de ostra através do TaqMan individual 

e multiplex e 9,49 log10 /g de ostra através do sistema Sybr Green (p = 0,3579) (Fig 3).  

 

Figura 3: Média do número de cópias dos genes alvo específicos de cada micro-

organismo detectados pelos ensaios de qPCR através dos sistemas Sybr Green, TaqMan 

individual e multiplex. 
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6 DISCUSSÃO   

 Este estudo buscou desenvolver uma metodologia de qPCR multiplex 

para a quantificação conjunta dos três principais patógenos causadores de infecções 

alimentares em humanos (Salmonella, E. coli e S. aureus), através da quantificação 

absoluta de genes alvo específicos para cada micro-organismo já descritos na literatura 

(AABO et al., 1993; BRAKSTAD et al., 1992; SHOME et al., 2011). A utilização de 

sondas marcadas com fluoróforos que emitem fluorescência em diferentes 

comprimentos de onda permite que os produtos amplificados de duas ou mais regiões de 

DNA sejam quantificados de forma específica para cada alvo em uma mesma reação, 

fornecendo resultados em tempo real (EDWARDS; GIBBS, 1994). Para o setor de 

controle de qualidade de empresas de alimentos, a padronização de métodos que 

possibilitem a determinação dos três agentes em uma única análise gera resultados de 

forma rápida, permitindo que haja se necessário, uma intervenção pontual e instantânea 

para a correção do perigo em questão.  Permite, ainda, avaliar de forma quantitativa o 

risco microbiológico, através da verificação da contaminação de um alimento por um 

agente microbiano e, assim, analisar se o mesmo é eliminado pelo processamento ou se 

sua carga microbiana foi reduzida após as medidas de controle (EFSA, 2006). Por este 

motivo, a quantificação da carga bacteriana é de grande importância para a avaliação 

quantitativa do risco microbiológico em alimentos. 

Neste trabalho, o sistema Sybr Green foi utilizado para testar a eficiência dos 

primers nas reações e foi utilizado também como padrão de comparação do sistema 

TaqMan. A eficiência de amplificação (Eff%) avalia se determinado par de primers 

amplifica o gene alvo exponencialmente a cada ciclo e deve estar entre 90-110%. As 

reações dentro desses valores são consideradas eficientes (RAYMAEKERS et al., 

2009). Das eficiências obtidas no Sybr Green, os genes phoA (Eff=75,183%) e nuc 

(118,676%) estavam fora do padrão exigido, enquanto que o fragmento ssf estava 

dentro da normalidade (Eff=99.067, Fig. 1). Já pelo sistema TaqMan, todas as 

amplificações apresentaram boa eficiência (Fig. 2) e a combinação dos iniciadores e 

sondas desenhados neste estudo mantiveram a eficiência esperada na análise multiplex 

para a quantificação simultânea de Salmonella, E. coli e S. aureus.  

 As reações TaqMan demonstraram sensibilidade para detecção e enumeração de 

pequenas quantidades de DNA em relação ao Sybr Green. Isso pode ser confirmado 

pelo limite mínimo de detecção de 13 cópias do fragmento ssf (Salmonella), 10 cópias 

do gene phoA (E. coli) e 12 cópias do gene nuc (S. aureus). Além disso, o limite de 
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detecção do Sybr Green não conseguiu detectar menos que 86, 72 e 13 cópias dos genes 

ssf, phoA e nuc, respectivamente. Portanto, o TaqMan apresentou uma eficiência  e um 

limite de detecção melhor que o Sybr Green na produção das curvas padrão.   

 As curvas padrão para a quantificação de Salmonella, E. coli e S. aureus através 

do TaqMan foram altamente reprodutíveis, devido ao baixo coeficiente de variação 

intra-experimento (< 6,0%) e inter-experimento (< 1,0 %) (Tabela 2).  Uma boa 

correlação linear também foi obtida em todas as curvas, devido aos altos valores do 

coeficiente de correlação linear alcançados (> 0,99). Assim, os resultados das análises 

da eficiência das reações, do limite de detecção de cada gene, reprodutibilidade e 

coeficiente de linearidade da técnica foram consistentes, permitindo que os primers e 

sondas desenhados neste estudo fossem utilizados na análise multiplex. 

 Os resultados obtidos para a determinação do número de cópias de cada gene em 

uma ufc através do sistema  TaqMan  (Tabela 3) apresentaram um coeficiente de 

variação baixo nas repetições (média de 0,77 ± 0,5). Uma ufc de S. aureus obteve 7,9 x 

10¹¹ cópias do gene nuc, apresentando três a quatro ordens de log a mais  que 

Salmonella (2,10 x 10⁸) e E. coli (1,28 x 10⁷), respectivamente. Esta diferença deve ser 

levada em consideração durante a análise multiplex, pois ao se encontrar uma grande 

quantidade de cópias de S. aureus não significa que o alimento possua maior número de 

ufc de S. aureus que E. coli ou Salmonella. 

Os trabalhos publicados com a utilização do qPCR normalmente apresentam os 

resultados em ufc/grama (g) ou ufc/mL de alimento. Escalona et al. (2012) encontrou 2 

ufc/25 g e 5 ufc/ 100 g, enquanto Garrido et al, (2013a) encontrou um resultado 

parecido 5 ufc/25 g de Salmonella nos alimentos analisados. Para E. coli foram 

encontrados 5 ufc/25 g (GARRIDO et al, 2013b), uma (1) ufc/25 mL (OMICCIOLI et 

al, 2009) e Elizaquiável e Aznar (2008) em suas análises demonstraram a quantidade de 

10
3
 ufc g

-1
 para S. aureus. No nosso estudo, conseguimos quantificar o número de 

cópias de cada gene alvo em uma única ufc de cada patógeno, pois se há o 

conhecimento da média do número de cópias do gene alvo existente em uma ufc, pode-

se deduzir a contaminação inicial do alimento. Porém, a qPCR não define a viabilidade 

das células bacterianas, pois o gene pode ser detectado e  a bactéria já pode ter passado 

pelo processo de morte celular e estar inviável (MALORNY, 2008).  

 A aplicação da qPCR multiplex na quantificação dos patógenos em amostras de 

ostras apresentaram alta especificidade e baixa sensibilidade quando comparados aos 

ensaios individuais (Tabela 4).  Este dado pode ser considerado um ponto positivo para 
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a utilização desta técnica como um teste primário no controle de qualidade para a 

identificação das amostras verdadeiramente negativas. Isso pode ser considerado 

vantajoso quando se analisa alimentos, pois amostras positivas detectadas pelo multiplex 

podem ser novamente avaliadas por outro teste menos específico, ou mesmo pelo 

método microbiológico oficial para respaldar o resultado. Como a técnica de qPCR é 

muito sensível (MACKAY, 2004), podendo detectar até menos que cinco cópias de 

genes (VALASEK; REPA, 2005), resultados positivos poderiam levar a condenação de 

alimentos sem necessidade. Por este motivo as análises feitas para identificar patógenos 

através da qPCR devem ser realizada de forma responsável (KLEIN, 2002), até mesmo 

porque a presença do gene não significa que a bactéria esteja viável.  

 Comparando os resultados dos ensaios individuais e multiplex na quantificação 

dos genes alvos nas amostras de ostras, as médias obtidas não apresentaram diferença 

significativa entre os métodos (p>0,05, Fig. 3). No entanto, as variâncias diferiram 

significativamente para as análises de E.coli e S. aureus, ou seja, para a quantificação 

destes micro-organismos ocorre uma dispersão dos valores detectados entre as amostras, 

apesar da média do grupo não diferir. Isto nos leva a sugerir a utilização desta 

metodologia para a análise de lotes de alimentos, na qual o nível de contaminação do 

lote é avaliado pelo conjunto de amostras e não apenas pela quantificação 

individualizada da amostra. Isso, aliado a alta especificidade da técnica reforça a ideia 

da utilização desta metodologia como triagem para a avaliação da qualidade 

microbiológica dos alimentos. 

A técnica descrita neste estudo apresentou alta especificidade e 

reprodutibilidade. Além disto, por ser um método quantitativo, poderá ser testada para 

quantificar simultaneamente Salmonella, E. coli e S. aureus em diferentes etapas de 

produção/beneficiamento de indústrias alimentícias, visando avaliar  se está ocorrendo 

uma diminuição ou aumento dos perigos microbiológicos durante as etapas do 

processamento. Por gerar resultados específicos relacionados às quantidades de cada 

micro-organismo, o aumento no número de cópias de um determinado gene alvo pode 

inferir quanto ao tipo de contaminação que possa estar ocorrendo em uma etapa do 

processamento. Por exemplo, a observação do aumento do número de cópias do gene 

nuc (S. aureus) pode significar contaminação por manipulação; aumento do número de 

cópias do gene phoA (E. coli) pode significar contaminação fecal e o aumento do 

número de cópias do fragmento ssf (Salmonella) significa que o beneficiamento não foi 
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capaz de eliminar micro-organismos patogênicos. Desta forma, o controle de qualidade 

se torna mais direcionado. 

 

 

7 CONCLUSÕES  

 Este estudo demonstrou que a análise da qPCR multiplex, utilizando os genes 

Ssf, phoA e nuc para quantificação simultânea dos micro-organismos Salmonella, E. coli 

e S. aureus pode ser utilizada como uma técnica de triagem rápida em alimentos para a 

avaliação da qualidade microbiológica .  

 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O estudo demonstrou que a qPCR, utilizando os genes alvos Ssf, phoA e 

nuc, é uma técnica capaz de quantificar Salmonella, E. coli e S. aureus 

em alimentos, como exemplo as ostras. 

 

 O ensaio multiplex demonstrou ser específico e reprodutível para a 

análise desses micro-organismos em uma única reação, podendo esta 

técnica ser aplicada como método rápido de triagem em setores de 

controle de qualidades de alimentos.  
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