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Os Staphylococcus são divididos em dois grandes grupos: coagulase positivos e 

negativos. O patógeno humano mais importante pertencente ao grupo Staphylococcus 

coagulase positivos (SCP) é o S. aureus. Outras duas espécies de SCP, S. intermedius e 

S. hyicus, são relevantes em animais, podendo ser contaminantes de alimentos e 

erroneamente identificados como S. aureus. A detecção S. aureus por PCR é utilizada 

tendo o gene da coagulase como alvo (coa). Para a análise microbiológica de alimentos, 

seria importante o desenvolvimento de um protocolo utilizando um gene alvo para a 

detecção conjunta de SCP. O gene escolhido poderia ser o coa, porém, ainda não está 

descrito em S. hyicus e S. intermedius. Em S. aureus, o gene possui variações em sua 

sequência de ácidos nucléicos, com algumas regiões conservadas. Assim, sugere-se que 

a sequência possa ser conservada nestas mesmas regiões em S. hyicus e S. intermedius. 

O presente trabalho objetiva desenvolver uma reação de PCR que detecte a presença do 

gene da coagulase em SCP a partir da análise das sequências que codificam para esta 

enzima em S. aureus. 

Foram desenhados dois pares de oligonucleotídeos iniciadores a partir da análise 

das sequências do gene coa de S. aureus, amplificando fragmentos de 1272 e 87 pares 

de bases (pb). Estes oligonucleotídeos foram utilizados para amplificar os genes 

coagulase de S. aureus, S. hyicus e S. intermedius em PCR end point. Como molde, 

foram utilizadas amostras de DNA genômico extraído de diferentes cepas de 

Staphylococcus spp. utilizando um protocolo que emprega isotiocianato de guanidina. 

As amplificações foram realizadas no equipamento Veriti Thermal Cycler (Applied 

Biosystems) utilizando desnaturação inicial a 94ºC por 3min, 35 ciclos com 

desnaturação a 94ºC por 30s, anelamento a 59ºC por 30s e extensão a 72ºC por 3min, 

extensão final a 72ºC por 6min para os oligonucleotídeos coaG, e desnaturação inicial a 



94ºC por 3min, 35 ciclos com desnaturação a 94ºC por 30s, anelamento a 53ºC por 30s 

e extensão a 60ºC por 30s , extensão final a 60ºC por 5min, para coaP. 

Até o momento, pode-se observar detecção do gene coa pela utilização destes 

oligonucleotídeos iniciadores em apenas algumas cepas de S. aureus, para coaG, e em 

algumas cepas de S. aureus e S. intermedius para coaP, sendo que nenhum 

Staphylococcus coagulase negativo apresentou amplificação. Desta forma, as condições 

de amplificação estão sendo otimizadas com o objetivo de detectar o gene coa também 

nas demais espécies de SCP. PROBIC/FAPERGS. 

 


