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maior comprimento de seqüência; rendimento aumentado de reação; tempo experimental reduzido; maior eficiência; custo mais 
baixo; maior portabilidade; e robustez a vários parâmetros ambientais, como temperatura, pH e forças iônicas.
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"MÉTODOS PARA AMPLIFICAÇÃO DE ÁCIDO NUCLEICO, MÉTODO 
DE DETECÇÃO DE PATÓGENO E MÉTODOS PARA EXECUÇÃO DE 
AMPLIFICAÇÃO DE ÁCIDO NUCLEICO"

Campo da Invenção
A invenção relaciona-se à amplificação e detecção de 

ácidos nucléicos. Em modalidades particulares, a invenção 
fornece métodos, dispositivos, e materiais aperfeiçoados 
para realizar a reação de cadeia de polimerase.

Fundamento da Invenção
A reação de cadeia de polimerase (PCR) tornou-se a 

técnica convencional usada para amplificar sequências 
especificas de DNA ou RNA. Patente U.S. No. 4.683.202, 
concedida em 28 de julho de 1987 para Mullis, e Patente 
U.S. No. 4.683.195, concedida em 28 de julho de 1987 para 
Mullis e cols., descrevem a técnica básica de PCR. Desde a 
primeira revelação do método PCR, ele teve um profundo 
efeito sobre a prática da biotecnologia e ciência 
biomédica. Mais de mil patentes U.S. subsequentemente 
concedidas fazem referencia a uma ou ambas dessas 
revelações.

Tipicamente, a amplificação de uma sequência de DNA é 
realizada primeiramente por seleção e obtenção de duas 
extremidades complementares de iniciadores de 
oligonucleotideo de uma sequência de DNA visada. Os 
iniciadores, uma enzima polimerase, uma mistura dos quatro 
trifosfatos de nucleotideo comuns, vários sais e tampões, 
são misturados com o DNA alvo que é aquecido acima de cerca 
de 90 °C para desnaturar o DNA, separando o DNA alvo de 
duplo filamento em modelos de DNA de filamento único. O 
anelamento (ou seja, hibridização ou ligação especifica de 
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sequência) dos iniciadores às extremidades dos modelos de 
DNA é promovido por resfriamento lento da mistura de reação 
a menos de cerca de 60 °C. A temperatura é então elevada 
acima de cerca de 70°C para um período de replicação, um

5 processo também conhecido como extensão de iniciador. A 
polimerase lê cada filamento de modelo de DNA na direção 3' 
para 5', sintetizando um filamento complementar das 
extremidades dos iniciadores na direção 5' para 3' . Isso 
completa um ciclo de amplificação de DNA, o que cria 

10 material de iniciação para um novo ciclo. Com cada ciclo 
completo de desnaturação, anelamento de iniciador, e 
extensão de iniciador, o processo gera um número que cresce 
exponencialmente (2n) de cópias da sequência de DNA visada 
original. Para iniciar um novo ciclo, a mistura de reação é 

15 novamente aquecida acima de 90°C para desnaturar o produto 
de duplo filamento em modelos de DNA de filamento único. As 
etapas de anelamento e extensão do iniciador são então 
repetidas.

Esse esquema básico de amplificação de PCR, junto com
20 várias extensões e modificações, capacita vários diferentes 

métodos para a manipulação e detecção de ácidos nucléicos, 
incluindo, por exemplo, ensaios diagnósticos e forenses, 
que requerem a criação de uma quantidade limiar de DNA a 
partir de uma pequena amostra inicial. A tecnologia de PCR 

25 é usada, por exemplo, no monitoramento de doença infecciosa 
e genética, sequenciamento de DNA e RNA, estudos de 
expressão de gene, desenvolvimento de medicamento e 
impressões digitais forenses. Essa se tornou a tecnologia 
padrão para a detecção, identificação e quantificação de 

30 patógenos virais e bacterianos. Vários testes diagnósticos
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baseados em PCR são disponíveis para detecção e/ou 
quantificação de patógenos, por exemplo, incluindo: HIV-1, 
que causa AIDS; vírus da hepatite B e C, que podem causar 
câncer hepático; papilomavírus humano, que pode causar 

5 câncer cervical; RSV, que é a causa principal de pneumonia 
e bronquiolite em bebês; Chlamydia trachomatis e Neisseria 
gonorrhoeae, que podem levar a doença inflamatória pélvica 
e infertilidade em mulheres; citomegalovírus, que pode 
causar doença grave em pacientes transplantados e outras 

10 pessoas imunocomprometidas; e, Mycobacterium tuberculosis, 
que causa tosse e fadiga em seu estado ativo e pode 
danificar de forma irreversível os órgãos infectados. 
Entretanto, apesar de atender às necessidades em numerosas 
áreas, as tecnologias atuais de PCR e baseadas em PCR ainda 

15 sofrem de várias limitações substanciais.
Limitações de tecnologias convencionais de PCR e 

baseadas em PCR
Fidelidade: A precisão em sequências normais limita 

PCR convencional. Por exemplo, Taq, uma polimerase termo- 
20 estável comumente usada para amplificação de DNA, exibe uma 

taxa de erro de aproximadamente 1 x 10-4 erros/par de base 

durante PCR. Isso significa que a amplificação por PCR de 
uma sequência de DNA de 400 pares de base introduzirá 
aleatoriamente aproximadamente 40.000 erros entre todas as 

25 moléculas no produto de PCR por 20 ciclos.
A precisão em sequências alvo difíceis (por exemplo,

sequências ricas em GC ou de repetição) é uma limitação
ainda mais significante das tecnologias convencionais de
PCR e baseadas em PCR. A taxa de erro para enzimas

30 polimerases convencionais como Taq depende fortemente da

Petição 870160027644, de 13/06/2016, pág. 14/78



5

10

15

20

25

30

4/54 

sequência de nucleotideos alvo. Por exemplo, quando a 
sequência é rica em G+C (como observado, por exemplo, na 
região reguladora de 5' do gene de avidina de galinha), PCR 
com Taq muitas vezes não é um processo viável. Do mesmo 
modo, sequências de repetição simples, como repetições de 
trinucleotideo (AGC)n ou outras repetições tandem (A)n, 
podem aumentar a taxa de erro de Taq para 1,5 x 10-2 erros 
por sequência de repetição. Veja, Shinde e cols., Nucleic 
Acids Research, 31:974. Por essa razão, foram depositadas 
várias patentes para polimerases que foram geneticamente 
construídas para terem fidelidade progressivamente maior 
(ou seja, menores taxas de erro). Isso inclui Polimerases 
de Alta-Fidelidade e Phusion.

Limitações de extensão: A extensão da sequência alvo a 
ser amplificada também limita as técnicas atuais de PCR. 
Embora alguns relatos tenham reivindicado a amplificação de 
sequências de até 10 a 20 quilobases, isso é altamente 
incomum e bastante difícil na prática rotineira. Além 
disso, a amplificação por PCR de modelos de alvo longos é 
possível apenas em um conjunto limitado de sequências de 
DNA. O limite superior prático para amplificação de DNA 
rotineira e de custo eficaz em sequências é de cerca de 300 
a 400 bases de comprimento e é geralmente reduzido para 
sequências que têm alto conteúdo de G-C.

Amplificação limitada: As técnicas atuais de PCR são
também limitadas no número de ciclos de amplificação que
pode ser realizado em uma mistura de reação. Ciclos
repetidos de aquecimento e resfriamento resultam na
degradação progressiva da enzima, o que limita o fator pelo
qual o material de iniciação pode ser amplificado.
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Amplificação convencional por PCR pode ser raramente 
estendida além de 30-35 ciclos.

Robustez: PCR convencional tipicamente requer volumes 
significativos de reagentes, equipamento volumoso (por 
exemplo, "cyclers" térmicos), trabalho humano substancial 
(por exemplo, otimizações tediosas) , e quantidades minimas 
de material de iniciação, cada uma delas contribuindo para 
tornar PCR convencional um processo dispendioso e demorado. 
Técnicas atuais de PCR tipicamente levam de várias horas 
para sequências normais a vários dias a semanas para 
sequências difíceis ou modelo longo. PCR convencional 
requer uma quantidade significativa de tempo para o ciclo e 
equilibra a temperatura da mistura de reação. Além disso, 
otimizações demoradas podem ser necessárias para amplificar 
de forma confiável alvos que são menos que ideais.

Condições altamente controladas (por exemplo, 
temperatura, pH e ingredientes de tampão) são necessárias 
para performance de técnicas convencionais de PCR. 
Adicionalmente, vários contaminantes podem interferir com a 
amplificação de PCR por inibição direta ou interferir com 
as enzimas polimerase usadas para copiar o DNA ou RNA alvo. 
Isso também limita a qualidade do material de iniciação que 
pode ser usado para amplificação e adiciona novas 
necessidades no nível de pureza que deve ser obtido por 
técnicas de extração de DNA ou RNA antes que as etapas de 
amplificação possam ser realizadas de modo confiável. O 
ambiente da performance de PCR convencional é geralmente 
limitado a laboratórios, e é pouco praticável em 
localizações remotas, consultórios de médicos, no leito do 
paciente ou em locais externos.
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Sensibilidade e especificidade do Diagnóstico: Ά 
sensibilidade de kits diagnósticos e forenses baseados em 
PCR e ensaios depende do rendimento, precisão, robustez e 
extensão do alvo geral atingidos em uma reação de PCR. As 
limitações acima mencionadas nos parâmetros de performance 
de PCR atuais estabelecem limites na quantidade minima de 
DNA ou RNA de iniciação necessária para realizar, de forma 
confiável, a amplificação por PCR. Isso, por sua vez, 
limita a sensibilidade de qualquer sistema de detecção de 
patógeno, kits ou ensaios diagnósticos ou forenses que se 
baseiam em tecnologias de PCR convencional ou baseados em 
PCR. A especificidade de um sistema de detecção de 
patógeno, diagnóstico ou forense que se baseia em PCR 
depende criticamente da precisão com a qual o DNA pode ser 
amplificado e lido bem como da extensão do DNA ou RNA alvo 
que pode ser amplificado e identificado de forma confiável.

Por essas e outras razões, as tecnologias e sistemas 
de detecção da geração atual baseadas em PCR são geralmente 
limitadas com relação à velocidade, eficiência, eficiência 
de custos e escopo de uso. Melhorias crescentes aos métodos 
convencionais de PCR e dispositivos foram propostas com 
relação a alguns dos parâmetros de performance isolados 
acima descritos. Por exemplo, Tso e cols. revela um micro- 
reator de PCR para amplificar DNA usando microquantidades 
de fluido de amostra na Patente U.S. No. 6.613.560, 
depositada em 2 de setembro de 2003. Alternativas à 
desnaturação do DNA em alta temperatura também foram 
propostas. Por exemplo, Purvis revelou um método de 
desnaturação eletroquimica de ácido nucléico de duplo 
filamento na Patente U.S. No. 6.291.185, depositada em 18

Petição 870160027644, de 13/06/2016, pág. 17/78



7/54

de setembro de 2001. Stanley revela um outro método de
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desnaturação eletroquimica de ácidos nucléicos na Patente 
U.S. No. 6.197.508, depositada em 6 de março de 2001. 
Dattagupta e cols. revelaram um método de uso de 
iniciadores para deslocar o filamento de DNA do modelo na 
Patente U.S. No. 6.214.587, depositada em 10 de abril de 
2001. Mullis, supra, sugeriu o uso de enzimas helicases 
para separação de filamentos de DNA.

Em vista das limitações de PCR convencional, e apesar 
da proposta de várias melhorias, ainda permanece uma 
necessidade na técnica por métodos, dispositivos, e 
composições aperfeiçoados para a amplificação, manipulação, 
seqüenciamento e detecção de ácidos nucléicos.

Sumário da Invenção
Os métodos e aparelhos aqui descritos fornecem uma

tecnologia revolucionária para a realização de PCR. A
tecnologia aqui descrita também permite que PCR seja
realizada sem dependência de ciclo térmico. A tecnologia
pode ser aplicada em uma ampla escala de temperaturas
ambientes ou usando temperatura controlada. É possível

exercer um controle preciso quando desejado, durante a 
replicação amplificação, dessa forma fornecendo melhorias 
substanciais em inúmeros parâmetros de performance. 
Apelidada de "Nano-PCR™", essa tecnologia introduz um novo 

paradigma na detecção e amplificação de ácidos nucléicos 
baseadas em PCR.

Breve descrição dos desenhos
FIGS. 1A e 1B ilustram gráficos de fluxo de exemplo de 

métodos de PCR que não se baseiam em ciclo de temperatura.
FIGS. 2A-2C ilustram métodos de exemplo e arranjos de 
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elementos de uma câmara de reação para aplicação de tensão 
a um filamento de DNA ancorado entre superfícies opostas.

FIGS. 3A e 3B ilustram métodos e arranjos de elementos 
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de uma câmara de reação para aplicação de tensão a um 
filamento de DNA que usa armadilhas óticas ou magnéticas.

FIG. 4 é uma ilustração de um método exemplar e 
arranjos de elementos de uma câmara de reação para 
aplicação de tensão a um filamento de DNA ligado a uma 
polimerase fixada a um substrato em um fluxo de fluido.

FIGS. 5A e 5B ilustram métodos de exemplo e arranjos 
de elementos de uma câmara de reação para aplicação de 
tensão a um filamento de DNA ancorado em uma extremidade em 
um fluxo de fluido.

FIGS. 6A-6C ilustram métodos de exemplo e arranjos de 
elementos de uma câmara de reação para aplicação de tensão 
a um filamento de DNA suspenso em um gradiente de 
velocidade de fluido.

FIGS. 7A e 7B ilustram esquemas de dispositivos de 
exemplo para realização de um método de PCR que não se 
baseia em ciclo de temperatura ou desnaturação térmica.

Descrição detalhada das Modalidades da invenção
Definições
Os termos "ácido nuclêico", "polinucleotídeo" e 

"oligonucleotídeo" são aqui usados
polimérica de nucleotídeos de

para incluir uma forma
qualquer comprimento,

incluindo, sem limitação, ribonucleotídeos ou
desoxirribonucleotídeos. Não há qualquer distinção de
comprimento entre esses termos. Além disso, esses termos
referem-se apenas à estrutura primária da molécula.
Portanto, em certas modalidades, esses termos podem incluir
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DNA de filamento triplo, duplo e único, bem como RNA de
filamento triplo, duplo e único. Eles também incluem
modificações como por metilação e/ou por "capping”, e
formas não modificadas do polinucleotídeo. Mais
particularmente, os termos "ácido nucléico,"
"polinucleotídeo, " "oligonucleotídeo," incluem
polidesoxirribonucleotideos (contendo 2-desoxi-D-ribose),

e

polirribonucleotídeos (contendo D-ribose), qualquer outro
tipo de polinucleotídeo que seja um N- ou C-glicosídeo de
uma base de purina ou pirimidina, e outros polímeros
contendo estruturas não nucleotídicas, por exemplo,
polímeros de poliamida (por exemplo, ácidos nucléicos
peptídicos
disponível
Neugene), e

(PNAs)) e polimorfolino (comercialmente 
por Anti-Virals, Inc. Corvallis, Oreg., como 
outros polímeros de ácido nucléico específicos

de sequência sintética desde que os polímeros contenham 
nucleobases em uma configuração que permita o pareamento de 
base e empilhamento de base como é encontrado em DNA e RNA.

Como aqui usado, "iniciador" refere-se a um 
polinucleotídeo de filamento único capaz de agir como um 
ponto de iniciação de síntese de DNA direcionada por modelo 
sob condições adequadas (ou seja, na presença de quatro 
diferentes trifosfatos de nucleosideo e um agente para 
polimerização, como, DNA ou RNA polimerase ou transcriptase 
reversa) em um tampão adequado e em uma temperatura 
adequada. O comprimento adequado de um iniciador depende do 
uso pretendido do iniciador mas tipicamente tem pelo menos 
7 nucleotídeos de comprimento e, mais tipicamente, varia de 
10 a 30 nucleotídeos de comprimento. Outros iniciadores 
podem ser um pouco maiores como 30 a 50 nucleotídeos de 
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comprimento. Iniciadores de PCR são tipicamente de cerca de 
20-30 pares de base de comprimento e são escolhidos para 
serem complementares a um filamento acima (ou seja, 5' para 
3') da sequência alvo e o filamento oposto abaixo (ou seja, 
3' para 5') da sequência. As extremidades 5' dos 
iniciadores definem as extremidades do produto de PCR 
amplificado. Iniciadores podem conter aproximadamente o 
mesmo conteúdo de GC que AT e nenhum estiramento longo de 
qualquer base. Além disso, os iniciadores não devem conter 
estruturas que são substancialmente complementares uma à 
outra. Isso assegura que não ocorra a formação de "dimero 
de iniciador" ou de outra estrutura secundária. Moléculas 
curtas de iniciador geralmente requerem temperaturas mais 
frias para formar complexos híbridos suficientemente 
estáveis com o modelo. Um iniciador não precisa refletir a 
sequência exata do modelo mas deve ser suficientemente 
complementar para hibridizar com um modelo. O termo "sítio
iniciador" ou "sítio de ligação de iniciador" refere-se ao 
segmento do DNA alvo ao qual um iniciador hibridiza. O
termo "par de iniciador" significa um conjunto de
iniciadores que incluem um "iniciador acima" 5' que
hibridiza com o complemento da extremidade 5' da sequência 
de DNA a ser amplificada e um "iniciador abaixo" 3' que 
hibridiza com a extremidade 3' da sequência a ser 
amplificada.

Como aqui usado, o termo "complementar" significa que
um ácido nucléico é idêntico, ou hibridiza seletivamente, a
uma outra molécula de ácido nucléico. A seletividade da
hibridização existe quando ocorre uma hibridização que é
mais seletiva que a ausência total de especificidade.
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Tipicamente, hibridização seletiva ocorre quando há pelo 
menos cerca de 55% de identidade sobre um estiramento de 
pelo menos 14-25 nucleotideos, alternativamente pelo menos 
65%, pelo menos 75%, ou pelo menos 90%. Em uma modalidade 
alternativa, um ácido nucléico hibridiza especificamente ao 
outro ácido nucléico. Veja M. Kanehisa, Nucleic Acids Res. 
12:203 (1984).

Um iniciador que é "perfeitamente complementar" tem 
uma sequência totalmente complementar por todo o 
comprimento do iniciador e não tem descombinações. O 
iniciador é tipicamente perfeitamente complementar a uma 
porção (subsequência) de uma sequência alvo. Uma 
"descombinação" refere-se a um sitio no qual o nucleotideo 
no iniciador e o nucleotideo no ácido nucléico alvo com o 
qual ele é alinhado não são complementares. O termo 
"substancialmente complementar" quando usado em referência 
a um iniciador significa que um iniciador não é 
perfeitamente complementar à sua sequência alvo; ao 
contrário, o iniciador é apenas suficientemente 
complementar para hibridizar seletivamente ao seu filamento 
respectivo no sitio de ligação-iniciador desejado.

Como aqui usado, um "marcador" é um ácido nucléico 
capaz de se ligar a um ácido nucléico alvo de sequência 
complementar através de um ou mais tipos de ligações 
químicas, usualmente através de pareamento de base 
complementar, comumente através de formação de ligação de 
hidrogênio, assim formando uma estrutura dupla. Um marcador 
se liga ou hibridiza a um "sítio de ligação de marcador". 
Um marcador pode ser rotulado com um rótulo detectável para 
permitir fácil detecção do marcador, particularmente uma
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vez que o marcador hibridizou a seu alvo complementar. Um 
rótulo ligado ao marcador pode incluir qualquer um de uma 
variedade de diferentes rótulos conhecidos na técnica que 
podem ser detectados por meios químicos ou físicos, por 

5 exemplo. Rótulos que podem ser ligados aos marcadores 
incluem, sem limitação, radioisótopos, fluoróforos, 
cromóforos, partículas de ouro, "quantum dots", rótulos de 
massa, partículas eletro-densas, partículas magnéticas, 
rótulos giratórios, moléculas que emitem

10 quimioluminescência, moléculas eletroquimicamente ativas, 
enzimas, cofatores e substratos de enzima. Marcadores podem 
variar significativamente em tamanho. Alguns marcadores são 
relativamente curtos. Geralmente, marcadores têm pelo menos 
7 a 15 nucleotídeos de comprimento. Outros marcadores têm 

15 pelo menos 20, 30 ou 40 nucleotídeos de comprimento. Ainda 
outros marcadores são algo maiores, tendo pelo menos 50, 
60, 70, 80, 90 nucleotídeos de comprimento. Ainda outros
marcadores são ainda maiores, e têm pelo menos 100, 150,
200 ou mais nucleotídeos de comprimento. Marcadores podem 

20 ser de qualquer comprimento específico que esteja dentro 
das faixas anteriores.

Uma "DNA polimerase termofílica" é uma enzima DNA 
polimerase termo-estávl que tem uma temperatura ótima na 
qual ela funciona, que é maior que 40°C. Frequentemente, a 

25 temperatura ótima para a função de uma DNA polimerase 
termofílica varia de cerca de 50°C a 80°C, ou 60°C a 80°C. 
Essas enzimas estáveis em calor foram introduzidas para 
fornecer mais robustez aos ciclos repetidos de aquecimento 
e resfriamento da enzima durante PCR convencional.

30 Uma "sequência difícil" refere-se a sequências nas
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quais uma enzima polimerase tem uma tendência a falhar, 
cometer erros ou interromper o funcionamento. Exemplos de 
sequências difíceis incluem sequências de vários resíduos 
(por exemplo segmentos de 6, 9, 12, 15, ou 30 pares de base 
ou maiores) tendo mais de cerca de 50% pares de base G e C 
que são chamados sequências ricas em GC, sequências 
contendo segmentos de repetição tandem, sequências de poli- 
repetição como sequências poli—A, regiões de repetição de 
trinucleotídeo como encontrado em sequências associadas a 
certas doenças como Huntington e outras sequências 
problemáticas.

Revisão da reação de cadeia de polimerase convencional 
(PCR)

Para realizar a reação de cadeia de polimerase padrão 
de ciclo térmico que usa uma DNA polimerase termofílica (ou 
seja, estável em calor), uma pessoa executa tipicamente as 
seguintes etapas: 1) preparar um coquetel contendo um
tampão de PCR, uma mistura dNTP, um par de iniciador, uma
DNA polimerase, e água duplamente deionizada em um tubo ; 2)
adicionar o DNA a ser amplificado ao tubo 3) colocar o tubo
em um bloqueio de temperatura de um "cycler " térmico (por
exemplo, "cycler" térmico Perkin-■Elmer™ 9600 ou 9700 PCR)
4) Programar o "cycler" térmico com condições especificas 
de reação (por exemplo, um período para desnaturação 
térmica de DNA de duplo filamento por aquecimento acima de 
cerca de 90°C por cerca de 1 a 2 minutos, um período de 
anelamento por resfriamento lento a cerca de 50 a 65°C por 
2 min, e um período para polimerização, também chamada de 
extensão de iniciador por aquecimento a cerca de 70 a 75°C 
por alguns minutos) que devem ser repetidas por cerca de 25

Petição 870160027644, de 13/06/2016, pág. 24/78



14/54

5

10

15

20

a 35 ciclos. A execução do método produz amplificação de 
cerca de 2n vezes do material de iniciação, onde n é o 
número total de ciclos de amplificação que é realizado.

Embora algumas limitações de PCR convencional 
originem-se de como a técnica convencional é tipicamente 
realizada, várias limitações nos parâmetros de performance 
originam-se diretamente ou indiretamente da confiança no 
ciclo térmico. O rendimento total da reação, eficiência da 
amplificação, sensibilidade, robustez e portabilidade são 
cada um, por exemplo, restritos por ciclo térmico. Os 
métodos de Nano-PCRTM superam não apenas limitações devidas 
ao ciclo térmico mas também várias que são inerentes à 
implementação típica de PCR convencional.

Nano-PCRTM
Métodos e aparelhos de Nano-PCRTM podem estender 

intensamente as capacidades de detecção e amplificação da 
reação de cadeia de polimerase ao quebrar várias limitações 
impostas por abordagens convencionais. A Tabela 1 compara 
parâmetros de performance típicos de PCR atual com 
NanoPCRTM.
Tabela 1: Parâmetros da performance de PCR atual vs. Nano- 
PCR™

Parâmetros da 
performance 

Precisão-sequências 

normais

PCR da geração atual Nano-PCRTM
Métodos e Dispositivos

Taxa de erro típica de 

cerca de 1 x

IO"4 erros/par de base.

Taxas de erro de menos que 

cerca de

1.0 χ IO"7 erros/par de base ou 

melhores podem ser atinqidas.
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Precisão quando da Taxa de erro típica de Taxas de erro de menos que

replicaçâo de cerca de 1,5 cerca de

sequências χ IO"2 erros/ sequência 1,0 χ IO"3 erros/ sequência de

problemáticas de repetição. repetição pode ser atinqida

(sequências ricas com controle da precisão do

em GC ou de processo de replicaçâo.

repetição)

Extensão da Tipicamente limitada a Pode amplificar

sequência cerca de sequências estendidas de até

amplificada 300-400 pares de base. 20.000 pares de base ou mais.

Rendimento qeral da Deqradação do reaqente Reaqentes podem sobreviver

reação e polimerase limita mais de 100 ciclos de

qeralmente a amplificação de DNA.

amplificação a cerca

de 30-35

ciclos.

Custo "Cycler" térmico Pequeno, dispositivos

qeralmente custa mais relativamente baratos podem ser

que cerca de $4.000. produzidos para realizar

NanoPCRTM.

Tempo qeral do Pode necessitar de Pode ser realizado em menos de

processo de PCR várias horas a dias. 1 hora.

Portabilidade Realizado em Podem ser realizados em um

dispositivos de topo dispositivo portátil de uso

de bancada que são manual.

restritos a ambientes

de laboratório.
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Robustez Requer condições 

operacionais altamente 

controladas, ou seja, 

temperatura, pH. 

Necessita de material 

de iniciação altamente 

puro.

Permite variações de 

temperatura e pH. Pode 

funcionar com uma faixa mais 

ampla de materiais de 

iniciação. Mais tolerante a 

possíveis contaminantes e 

métodos de extração menos 

sofisticados para a preparação 

do material de iniciação.

Sensibilidade Tipicamente, requer Requer menos que 10

mais de 1.000 

polinucleotideos/ml de 

analito.

polinucleotídeos/ml analito.

Especificidade Taxa de falso Taxa de falso positivos em kits

positivos em kits diaqnósticos pode ser muito

diaqnósticos pode menos que 12,5%. Melhor

exceder especificidade diminui a

15%. necessidade de pós- 

processamento dispendioso e 

etapas de bioinformática usadas 

na confirmação da sequência do 

DNA ou RNA alvo.

0 denominador comum de tecnologias de PCR e baseadas 
em PCR praticadas até hoje tem sido o uso de ciclo térmico 
para desnaturar sequencialmente o DNA, iniciadores de 
anelamento, e então extensão de iniciadores via uma enzima 

5 polimerase. Os métodos aqui descritos, denominados Nano- 
PCRTM, e aparelhos para realização desses métodos, utilizam 
a aplicação de quantidades controladas de força ou estresse
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às moléculas de ácido nuclêico para fornecer novas 
alternativas ao ciclo térmico para implementar a 
amplificação de DNA ou RNA. Como aqui usado, a aplicação de 
estresse a um ácido nuclêico inclui a aplicação direta e 
indireta de força a um ácido nuclêico que tende a se 
estirar ou alongar o ácido nuclêico. Como exemplos, 
estresse pode ser aplicado a um ácido nuclêico por 
aplicação direta de tensão mecânica, por estresses 
hidrodinâmicos em um fluxo de fluido, ou campos 
eletromagnéticos, agindo sobre as moléculas de ácido 
nuclêico em si e/ou sobre superfícies, substratos, ou 
partículas e outros que são ligados ao ácido nuclêico. Em 
várias aplicações, Nano-PCRTM pode romper uma ou mais das 
limitações que tradicionalmente restringiram a performance 
e escopo de PCR convencional.

Ciclo de tensão mecânica
A aplicação de tensão controlada a ácidos nucléicos 

fornece não apenas uma alternativa à desnaturação térmica 
de DNA de duplo filamento (dsDNA) mas também uma capacidade 
única de controlar precisamente cada etapa do processo de 
PCR. Nano-PCRTM introduz uma nova abordagem para a 
amplificação de DNA ou RNA ao explorar os efeitos de forças 
precisamente controladas, como estresses mecânicos, 
hidrodinâmicos, ou eletromagnéticos sobre a molécula de 
DNA/RNA e/ou sobre a enzima de polimerização.

O aumento da temperatura da solução que compreende uma
molécula de DNA e aumento do estresse sobre uma molécula de
DNA produz resultados análogos. Portanto, um ciclo de
reação de polimerase pode ser iniciado por aumento da
tensão aplicada a um modelo de DNA acima de cerca de 65 pN
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para desnaturar o DNA. Uma etapa que corresponde ao 
anelamento de iniciadores pode ser efetuada por diminuição 
lenta da tensão sobre o modelo de DNA a abaixo de cerca de 
50 pN para permitir que iniciadores anelem ao modelo. A 
tensão no modelo de DNA pode ser então ajustada em cerca de 
0 a cerca de 30 pN durante a extensão do iniciador via 
polimerização enzimática para controlar o progresso, taxa 
e/ou precisão da replicação. Assim como o ciclo térmico em 
PCR convencional, o ciclo de estresse pode ser repetido em 
um ciclo pré-programado em métodos de Nano-PCRTM.

Nos exemplos abaixo, são descritos vários modos pelos 
quais esses métodos podem ser colocados em prática. 
Estresses hidrodinâmicos e/ou campos elétricos aplicados às 
moléculas de ácido nucléico, como tensão mecânica, podem 
ser ciclados para realizar NanoPCRTM sem dependência em 
ciclo térmico. De fato, embora os métodos de Nano-PCRTM 
possam ser realizados sem qualquer ciclo de temperatura, 
isso não é o mesmo que dizer que o controle da temperatura 
não será vantajoso em algumas modalidades como mais 
discutido abaixo. As Figuras 1A e 1B mostram diagramas de 
fluxo de exemplo para métodos de NanoPCRTM. Deve ser 
observado que alterações e adições ao protocolo básico 
serão feitas como adequado para tarefas específicas como 
seqüenciamento, clonagem, mutagênese, rastreamento de 
mutação e detecção de patógeno etc.

Em temperatura ambiente e condições padrão de tampão,
a aplicação de tensão acima de cerca de 65 pN ao DNA de
duplo filamento gera desnaturação (ou seja, fusão) em DNA
de filamento único (ssDNA). Como aqui usado, "temperatura
ambiente" é entendida como uma temperatura na faixa normal
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de temperaturas laboratoriais confortáveis, geralmente 
cerca de 20-22°C. Um modelo teórico da fusão induzida por 
força de DNA em temperatura ambiente foi descrito por 
Ioulia Rouzina e Victor A. Bloomfield ("Force-Induced 
Melting of the DNA Double Helix 1. Thermodynamic Analysis" 
Biophys J., 80:882-93, 2001; e, "Force-Induced Melting of 
the DNA Double Helix. 2. Effect of Solution Conditions" 
Biophys J., 80:894-900, 2001). Usando as equações de 
Rouzina e Bloomfield como aqui descrito, é possível para a 
pessoa de habilidade comum na técnica determinar um nível 
preciso de tensão que irá fundir um iniciador em uma 
maneira análogo aos cálculos de temperatura de ponto de 
fusão convencionais.

Ao diminuir lentamente a tensão aplicada abaixo de 
cerca de 65 pN na presença de oligonucleotídeos 
iniciadores, permite-se a ligação seletiva dos iniciadores 
ao DNA de modelo em uma maneira análoga ao resfriamento 
lento de DNA desnaturado abaixo da temperatura de ponto de 
fusão de um iniciador em um "cycler" térmico. 
Consequentemente, durante uma etapa de anelamento, a tensão 
aplicada a um filamento modelo de ácido nucléico pode ser 
lentamente reduzida de uma quantidade que faz dsDNA 
fundirem a uma quantidade que permite o anelamento do 
iniciador. Também pode ser desejável a manutenção da tensão 
em um filamento de DNA em um nível que iniba 
substancialmente a ação da polimerase, por exemplo, em 
cerca de 30 pN ou mais mas abaixo de cerca de 50 pN, até 
que o iniciador não ligado seja retirado da câmara de 
reação para minimizar ligação não específica e extensão não 
específica de iniciador.
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A aplicação de tensão a um modelo de ácido nucléico na 
faixa de cerca de 0 a cerca de 30 ou 35 pN pode ser usada 
para retardar a taxa de atividade de polimerase. A 
velocidade exata da enzima depende de vários fatores, 
incluindo a temperatura ambiente ou concentrações ambientes 
de polimerase e/ou substratos de nucleotídeo trifosfato. 
Tensão maior que cerca de 35-45 pN em temperatura ambiente 
promove a atividade de exonuclease natural revisada da 
enzima polimerase.

Uma modalidade exemplar de um método de Nano-PCRTM 
pode compreender: (a) o fornecimento de uma amostra de DNA 
de duplo filamento (dsDNA) contendo uma sequência alvo, um 
ou mais iniciadores de oligonucleotídeo, por exemplo, um 
par de iniciadores complementares às extremidades 3' da 
sequência alvo e seu complemento; pelo menos quatro 
diferentes nucleosídeo trifosfatos (ou seja, ATP, CTP, GTP, 
TTP) ; e uma DNA polimerase; (b) desnaturação do dsDNA em 
filamentos de modelo de DNA de filamento único (ssDNA) 
usando um processo dirigido de forma não térmica, por 
exemplo, pela aplicação de tensão suficiente para fazer o 
dsDNA fundir (por exemplo, tensão maior que cerca de 65 pN) 
ao dsDNA; (c) controle do processo dirigido de forma não 
térmica para promover a hibridização de iniciadores a 
filamentos de modelo complementares, por exemplo, onde 
tensão foi usada para desnaturar o dsDNA, por redução da 
tensão aplicada ao ssDNA; (d) permitir que o DNAp estenda 
os iniciadores para formar dsDNA; e, (e) repetição das 
etapas (b-d) até que uma quantidade desejada de 
amplificação de sequência de DNA seja obtida.

O uso de um "processo dirigido de forma não térmica"
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aumento na temperatura acima da temperatura de fusão do
dsDNA, mas, ao contrário, que uma força física ou mecânica
é exercida sobre o ácido nucléico que não se baseia em
temperatura. O processo dirigido de forma não térmica pode
compreender a aplicação de tensão ao filamento de DNA, por
exemplo, por aplicação direta de força mecânica, por fluxo
de fluido, por aplicação de um campo elétrico e/ou pela
ação de um ou mais agentes de desnaturação. Como aqui
descrito, o efeito de tal força pode ser afetado por
temperatura de modo que possa ser desejável em uma dada
circunstância controlar opcionalmente modular a
temperatura durante uma ou mais etapas dos métodos.

Uma sequência alvo a ser amplificada pode ser contida

e

em DNA isolado ou em uma mistura de ácidos nucléicos e pode
ser contida em filamentos complementares de comprimentos
iguais ou desiguais. Um método também pode incluir o início
com uma composição que compreende RNA e produção de um
modelo de DNA usando transcriptase reversa ou um método
similar. Uma sequência alvo pode ser alternativamente
fornecida em um ácido nucléico de filamento único, gerando
a etapa (b) não necessária no primeiro ciclo. Os
componentes da reação da etapa (a) podem ser combinados no
início do procedimento ou podem ser introduzidos
separadamente como necessário. Opcionalmente, os
componentes da reação também podem ser removidos da câmara
de reação durante certas etapas. Por exemplo, nucleosideo
trifosfatos (NTPs) podem ser introduzidos durante ou antes
da etapa (d) e os iniciadores podem ser introduzidos
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durante ou antes da etapa (c) e iniciadores não ligados 
podem ser retirados da câmara antes da etapa de extensão do 
iniciador (replicação). Além disso, em várias modalidades 
do método, uma tensão na faixa de cerca de 0-45 pN, cerca 
de 0-35 pN, ou cerca de 0 a 20 pN pode ser aplicada a 
filamentos de DNA de modelo durante a etapa (d) . Em tais 
modalidades, a quantidade de tensão aplicada aos filamentos 
modelo durante etapa (d) pode ser opcionalmente variada com 
o tempo. A quantidade de tensão aplicada aos filamentos 
modelo na etapa (d) pode variar de acordo com o progresso 
conhecido ou estimado da polimerase em relação às posições 
de subsequências propensas difíceis ou de erro, como 
segmentos ricos em G-C (por exemplo, segmentos que contêm 
mais que cerca de 50% de pares de base G-C, ou mais que
cerca de 70% de pares de base G-C) ou as posições de
segmentos que contêm sequências de repetição.

Precisão de Nano-PCR™ sobre Sequências Normais e
"Difíceis"

Quando a tensão é aplicada ao DNA modelo durante a
etapa de extensão de iniciador, uma polimerase pode ser 
induzida para "direção reversa" e a atividade de 
exonuclease da polimerase pode predominar. Deve ser 
observado que, na escala atômica e pelo tempo na ordem de 
uma única etapa de polimerase/exonuclease, o processo é 
estocástico. Entretanto, quando considerada a partir de uma 
escala de média pelo tempo de várias etapas, a polimerase 
exibe atividade sustentada de exonuclease quando a tensão 
aplicada é maior que um limiar que pode ser previsto 
teoricamente para uma dada temperatura e condições de 
solução.
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Por aplicação de uma quantidade modulada de tensão ao 
DNA modelo durante a etapa de extensão de iniciador em uma 
quantidade abaixo do limiar no qual a atividade de 
exonuclease de uma polimerase torna-se predominante, por 
exemplo, abaixo de cerca de 35 a 45 pN em temperatura 
ambiente e condições de solução de PCR normais, mais 
preferivelmente na faixa de 10 a 30 pN, Nano-PCRTM pode 
fornecer precisão substancialmente aumentada de replicação 
de DNA sobre PCR convencional. Além disso, esse efeito pode 
ser atingido naquelas subsequências que são difíceis quando 
são usados métodos convencionais de PCR. A quantidade de 
tensão aplicada a um filamento de DNA modelo pode ser 
ajustada na faixa de cerca de 0 a 45 pN, cerca de 0 a 35 
pN, ou cerca de 0 a 20 pN com o tempo durante a extensão de 
iniciador de um modelo que contém uma mistura de mais e 
menos segmentos problemáticos. Por exemplo, de acordo com 
um mapa da sequência, a tensão pode ser aumentada como 
necessário a um nível abaixo de cerca de 35 pN para 
promover precisão aumentada por regiões difíceis e então 
ser cuidadosamente diminuída para permitir um processamento 
mais rápido por segmentos menos problemáticos. O 
comprimento do filamento modelo é modificado durante a 
extensão do iniciador. Em algumas variações dos métodos, é 
possível ajustar a tensão no modelo em resposta direta às 
mudanças de comprimento do filamento modelo de forma a 
calibrar a tensão aplicada precisamente de acordo com o 
progresso da reação de polimerização e da localização 
particular das subsequências "difíceis". Em modalidades 
onde não é praticável monitorar diretamente o progresso da 
polimerase, a posição da polimerase pode ser estimada por
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multiplicação do tempo decorrido pela taxa conhecida de 
replicação para a polimerase na quantidade de tensão 
aplicada.

Assim, Nano-PCR permite a replicação precisa não 
apenas de modelos alvo normais mas também de sequências 
difíceis (por exemplo DNA rico em GC, repetição tandem, DNA 
microsatélite ou de repetição de trinucleotídeo) a serem 
replicadas e amplificadas com precisão substancialmente 
aumentada em relação ao PCR convencional. Como um exemplo, 
onde uma das polimerases de maior fidelidade atualmente 
disponíveis (por exemplo Enzima Phusion) é usada em PCR 
convencional dirigida de forma térmica, taxas de erro de 
aproximadamente 4,0 χ 10”7 erros/par de base são observadas 

em casos favoráveis, ou seja, apenas em sequências de bom 
comportamento. Em contraste, métodos de Nano-PCR™, como 

aqui descritos, podem produzir uma taxa de erro de menos 
que cerca de 1,0 χ 10”7 erros/par de base, menos que 5,0 x 
10”8 erros/par de base, 1.0 x 10-8 erros/par de base, 5.0 x 
10-9 erros/par de base, 1,0 χ 10”9 erros/par de base, 5,0 x 
10”10 erros/par de base, ou mesmo 1,0 χ 10”10 erros/par de 

base. Além disso, os métodos aqui descritos podem permitir 
a amplificação eficiente de fragmentos de oligonucleotídeo 
que têm um conteúdo de GC maior que 50 por cento, 60 por 
cento, 70 por cento, 75 por cento, ou mesmo 80 por cento ou 
85 por cento.

Em certos casos, fragmentos de oligonucleotídeo
contêm uma seção das unidades de par de base de repetição
com pelo menos oito pares de base de comprimento (por
exemplo, AAAAAAAA, GCGCGCGC) . A taxa de erro para PCR
convencional é aumentada em tais casos, usualmente
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aproximando-se de 1,0 χ 10”2 erros/par de base. Os 
presentes métodos de Nano-PCR™ fornecem a amplificação de 

unidades de par de base de repetição com uma taxa de erro 
de menos que cerca de 1,0 χ 10”3 erros/par de base. Sob 

5 certas condições, taxas de erro menores que 1,0 χ 10”4 
erros/par de base, 1,0 x 10 erros/par de base, 1,0 χ 10”6 
erros/par de base, ou 1,0 χ 10”7 erros/par de base podem 

ser atingidas. Essas baixas taxas de erro também podem ser 
obtidas onde a unidade de par de base de repetição tem pelo 

10 menos 10 pares de base de comprimento, pelo menos 15 pares 
de base de comprimento, ou pelo menos 20 pares de base de 
comprimento. Nos métodos aqui descritos, tais resultados 
também podem ser obtidos em regiões micro-satélites, 
regiões de deslize de polimerase, e outras regiões de 

15 repetição tandem, que são sequências difíceis quando do uso 
de métodos convencionais de PCR.

Eficiência de amplificação
Quando a eficiência da amplificação é definida pela 

equação N1 = N2(1+Y)R, e N1 é o número de cópias do 
20 produto, N2 pe o número de cópias de oligonucleotídeo 

modelo, n é o número de ciclos e Y é a eficiência, 
eficiências maiores que 80 por cento são atingidas. Sob 
certas condições, eficiências de amplificação maiores que 
85 por cento, 90 por cento, 95 por cento, 96 por cento, 97 

25 por cento, 98 por cento, ou mesmo 99 por cento podem ser 
atingidas. Tais eficiências de amplificação também podem 
ser obtidas quando o conteúdo de GC do fragmento de 
oligonucleotídeo for maior que 55 por cento, 60 por cento, 
65 por cento, 7 0 por cento ou mesmo 75 por cento. As 

30 eficiências de amplificação maiores que 50 por cento podem 
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ser atingidas quando o conteúdo de GC de um fragmento de 
oligonucleotídeo for maior que 50 por cento, 55 por cento, 
60 por cento, 65 por cento ou 70 por cento. Eficiências 
maiores que 60 por cento, 70 por cento, 80 por cento, 90 
por cento, 95 por cento, 97 por cento, ou ainda 99 por 
cento podem ser observadas. Em PCR convencional, essas 
regiões ricas em GC são amplificadas e sequenciadas com a 
adição de vários agentes de desnaturação, incluindo, sem 
limitação, hidróxido de sódio, cloreto de TMA, oxalato de 
TMA, acetato de TMA, sulfato de TMA hidrogênio, cloreto de 
amônio, cloreto de benzildimetilhexadecilamônio, brometo de 
HTA, oxalato de HTA, monohidrato de betaína, DMSO e 
formamida e outros. Em certas modalidades de Nano-PCRTM, 
amplificação eficiente é também observada usando métodos 
como aqui descrito na ausência de tais aditivos de reação 
de cadeia de polimerase.

Robustez e adaptabilidade
Métodos convencionais de PCR geralmente se baseiam no 

controle preciso e ciclos de temperatura. Além disso, 
métodos convencionais de PCR podem necessitar de fatores 
adicionais como vários agentes de desnaturação e 
otimizações tediosas. No entanto, o uso de ciclo de tensão 
para dirigir a amplificação como aqui descrito capacita um 
grau muito maior de precisão e controle sobre o processo de 
PCR que o permitido pelo ciclo térmico isoladamente. Além 
disso, os métodos aqui descritos podem funcionar sob uma 
ampla faixa de condições de temperatura, limitada apenas 
por fatores como a faixa de temperaturas na qual uma 
polimerase escolhida pode funcionar e a temperatura do 
ponto de fusão da ligação iniciador/modelo em uma dada
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tensão.
De fato, deve-se observar que a temperatura pode 

afetar a taxa e precisão das enzimas polimerase e a fusão 
de DNA sob tensão. Geralmente, a quantidade de tensão 
necessária para fundir dsDNA é diminuída com aumento da 
temperatura. Como um guia bruto, de cerca de 0 a 20°C, até 
cerca de 75 pN podem ser necessários para fundir dsDNA. Em 
cerca de 60 °C, a quantidade de tensão necessária para 
desnaturar dsDNA pode ser de cerca de 45 pN. A tensão de 
fusão diminui a cerca de 7 pN logo abaixo do ponto de fusão 
de DNA livre.

Embora seja geralmente não necessário, pode ser 
vantajoso controlar a temperatura durante uma ou mais 
etapas do método dependendo das necessidades de uma 
aplicação individual. Por exemplo, a temperatura da mistura 
de reação pode ser mantida em uma temperatura qie otimize a 
precisão, taxa de polimerização, e/ou resposta de tensão de 
uma DNA polimerase escolhida, que aumente ou diminua a 
quantidade de tensão necessária para atingir a fusão de 
DNA, ou que seja vantajosa pelo dispositivo individual ou 
ambiente de trabalho. A menos que desejado de outra forma, 
a temperatura pode ser geralmente constante, e o processo 
inteiro pode ser realizado próximo ou em temperatura 
ambiente normal. A menos que indicado de outro modo, os 
exemplos nessa são descritos com o uso de quantidades de 
tensão que serão adequadas em temperatura ambiente. Uma 
pessoa de habilidade será capaz de ajustar a tensão 
aplicada ao DNA modelo para temperaturas maiores ou 
menores.

Através da aplicação de quantidades ainda menores de 
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tensão, as temperaturas de ciclo térmico não impõem mais 
uma limitação na temperatura na qual a reação de PCR deve 
ser realizada. Por aplicação de uma tensão de cerca de 7 a 
45 pN, por exemplo, uma pessoa pode diminuir a temperatura 
na qual DNA de duplo filamento desnatura em até cerca de 30 
graus C. 0 ajuste da quantidade de tensão aplicada ao DNA 
permite a performance d ePCR em t temperaturas abaixo da 
quantidade necessária para desnaturação em PCR 
convencional. Esse efeito permite PCR que usa ciclo térmico 
de baixa amplitude. Por exemplo, um método pode compreender 
uma etapa de desnaturação na qual uma quantidade de força 
de menos que cerca de 65 pN é aplicada de acordo com um
aumento na temperatura da solução a menos que cerca
90°C, alternativamente menos que cerca de 80°C.

Os métodos e aparelhos aqui descritos podem

de

ser
realizados ou operados em temperaturas abaixo de 90°C. As
etapas de desnaturação de oligonucleotídeo, por exemplo,
podem ser conduzidas abaixo de 80°C, 70°C, 60°C, 50°C,
40°C, 30°C ou mesmo 25°C. As etapas de anelamento podem ser
conduzidas abaixo de 50°C, 45°C, 40°C, 35°C, 30°C ou mesmo
25°C. Além disso, etapas de polimerização podem ser
conduzidas abaixo de 70°C, 60°C, 50°C, 40°C, 30°C ou mesmo
25°C.

De modo similar, pH e resistência iônica da solução na
qual o DNA é imerso podem afetar as curvas de fusão
induzida por tensão de DNA. Portanto, ao ajustar os níveis
de força aplicada ao DNA nos métodos, Nano-PCR™ permite o
uso de uma maior faixa de pH e condições de solução de
resistência iônica para realizar o processo PCR que em PCR
convencional. De forma similar, todos esses parâmetros
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podem afetar o controle da tensão da extensão de iniciador. 
Os métodos aqui descritos podem ser ajustados para tomar 
vantagem desses efeitos. Assim, métodos de Nano-PCR™ podem 

ser mais robustos em uma faixa maior de temperatura, 
resistência iônica, condições de pH e tampão em geral, o 
que significa que eles podem ser realizados em uma faixa 
mais ampla de situações, demandando extração e purificação 
menos rigorosas do material de DNA ou RNA de iniciação, e 
podem ser more resistentes a vários contaminantes e 
inibidores de enzima que tipicamente restrito ao escopo de 
PCR convencional. Em implementações preferidas, a presença 
de substâncias contaminantes pode ser removida da amostra 
como parte do processo de Nano-PCRTM. Por exemplo, uma 
amostra não purificada de DNA contendo contaminantes pode 
ser introduzida em um dispositivo de Nano-PCR™, o DNA é 

retido na câmara de reação, por exemplo, por qualquer um 
dos meios aqui descritos para reter DNA para a aplicação 
controlada de estresse. Os contaminantes são retirados da 
câmara de reação e reagentes são adicionados. Isso pode 
fornecer robustez substancial ao processo de Nano-PCR™, 

permitindo rápida amplificação precisa em ambientes que são 
desfavoráveis a PCR convencional.

Nano-PCR™ que usa aplicação direta de força mecânica
Métodos de Nano-PCR™ podem ser realizados utilizando 

vários métodos para aplicar diretamente tensão mecânica aos 
filamentos de DNA como um processo dirigido de forma não 
térmica que pode fornecer desnaturação de DNA e/ou controle 
preciso da atividade de DNA polimerase. Há várias 
diferentes formas de aplicar tensão a um oligonucleotídeo 
de duplo filamento. Por exemplo, filamentos de DNA podem
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ser ancorados em um arranjo a um elemento móvel, a 
elementos individualmente controláveis ou a partículas que 
podem ser manipuladas.

Usando superfícies revestidas opostas:
Como um exemplo, o processo pode ser realizado usando 

ácidos nucléicos ancorados a superfícies revestidas
opostas, geralmente como ilustrado nas Figures 2A-2C:
superfícies revestidas são preparadas por anexação de uma
primeira molécula de complexação (por exemplo,
estreptavidina) 201, 207, que pode ser a mesma ou
diferentes para cada superfície, a duas superfícies de
substrato 203, 209. As superfícies de substrato revestidas
são arranjadas em oposição uma a outra em uma distancia
adequada. Ácidos nucléicos de duplo filamento 2 05, onde
ambas extremidades de um filamento compreende uma molécula
de complexação que é complementar à primeira molécula de
complexação (por exemplo, biotina) que pode reconhecer e
ligar à primeira molécula de complexação, são imobilizados
para as superfícies revestidas. Força pode ser aplicada às 
extremidades dos ácidos nucléicos imobilizados por aumento
da distância entre as superfícies revestidas ou por 
tradução lateral de uma ou ambas as superfícies. Por 
exemplo, um ou ambos os substratos podem se um elemento 
móvel ou compreender um elemento móvel, como um elemento 
piezoelétrico. Tensão suficiente para fazer o dsDNA fundir
(por exemplo maior que cerca
ambiente)
produzindo

replicados

de 65 pN em

Ambos os

temperatura
pode ser aplicada aos ácidos nucléicos,
filamentos ancorados e filamentos liberados.
filamentos ancorados e liberados podem ser
usando iniciadores e polimerase adequados.
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Preferivelmente, os filamentos liberados podem ser 
retirados e opcionalmente coletados de modo que apenas os 
filamentos ancorados serão replicados. A posição das 
superfícies opostas pode ser controlada durante replicação 

5 para modular a quantidade de tensão aplicada ao filamento 
ancorado modelo. 0 ciclo pode ser repetido como desejado.

Em variações de um dispositivo para realizar o método 
que usa superfícies revestidas opostas 215, 217, uma ou
ambas superfícies também pode ser arranjada para formar um 

10 arranjo de elementos individualmente móveis 219, cada um 
deles sendo individualmente dirigido por um circuito de 
controle dirigido por um processador programável como 
ilustrado na Figura 2C. Tal circuito de controle pode 
incluir um canal de feedback que relata força e/ou 

15 parâmetros de deslocamento ao processador. Técnicas de 
impressão ou litografia podem ser usadas a sítios de padrão 
para ancorar moléculas em uma superfície. Um dispositivo 
para realizar o método também pode compreender um canal 
para introduzir reagentes à câmara ou canal que compreende 

20 as superfícies revestidas e aparelho para liberar (e 
opcionalmente estocar) reagentes separadamente ou em 
combinação e para coleta de produtos da reação, uma ampla 
variedade de métodos adequados de ancoragem de um ácido 
nucléico a uma superfície é conhecida, incluindo, sem 

25 limitação, ligação covalente, antígeno-anticorpo e 
estreptavidina-biotina.

Arranjos de fluxo de fluido podem ser utilizados para
orientar e estender filamentos de DNA entre superfícies
opostas. Por exemplo, como ilustrado na Figura 2B, DNA pode

30 ser ancorado em uma extremidade à superfície 213 tendo
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passagens para fluxo de fluido distribuídas entres as 
localizações de ancoragem. O fluxo de fluido através dessas 
passagens pode ser usados para orientar e estender os 
filamentos de DNA mais ou menos uniformemente em uma 
direção desejada, por exemplo, na direção de uma superfície 
oposta 211 ou arranjo de elementos moveis, que podem ter 
passagens distribuídas entre superfícies de ancoragem para 
receber o fluxo de fluido. Assim, um método pode 
compreender a ancoragem de filamentos de DNA a uma primeira 
superfície, fluxo de fluido através de aberturas na 
primeira superfície na direção e através de aberturas na 
segunda superfície oposta à primeira superfície, e 
ancoragem de filamentos de DNA orientados no fluxo de 
fluido para a segunda superfície.

Para aumentar o número de filamentos ancorados com 
cada ciclo, iniciadores ativáveis podem ser usados na 
replicação dos filamentos anexados. "Iniciadores ativáveis" 
compreendem porções químicas que podem ser ativadas por 
métodos químicos ou físicos. Esses "grupos ativáveis" são 
inertes até serem ativados, por exemplo, por fotoativação 
usando um laser em um comprimento de onda adequado. Vários 
diferentes grupos químicos ativáveis são conhecidos na 
técnica, que podem ser convertidos ou desbloqueados em 
grupos de complexação funcional. Em uma variação do método, 
iniciadores ativáveis anelam aos ácidos nucléicos de 
filamento único ancorados. Extensão de iniciador e 
replicação de fragmento são realizadas. Os ácidos nucléicos 
de duplo filamento resultantes são desnaturados através da 
aplicação de tensão ao filamento modelo. Os filamentos de 
cópia livre compreenderão então os grupos ativáveis dos 
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iniciadores. A ativação permite que os filamentos de cópia 
tornem-se imobilizados nas superfícies de revestimento 
opostas. Esse ciclo pode ser repetido até que um grau 
desejado de amplificação seja obtido. Quando desejado, 
ácidos nucléicos ancorados podem ser liberados, por exemplo 
pelo uso de uma enzima de restrição que reconhece uma 
sequência próxima a uma extremidade ancorada do ácido 
nucléico ou que foi introduzida na extremidade do ácido 
nucléico copiado pelos iniciadores.

Uso de armadilhas óticas ou magnéticas:
Uma outra forma de aplicar tensão diretamente ao DNA 

pode utilizar pinças óticas ou magnéticas ou outras 
armadilhas para manipular partículas às quais o DNA é 
ancorado. Uma pinça ótica aprisiona as partículas com 
forças geradas por gradientes de intensidade ótica. 
Partículas dielétricas polarizadas pelo campo elétrico da 
luz são extraídas dos gradientes ao ponto mais luminoso. 
Partículas de reflexão, absorção e pouco dielétricas, em 
contraste, são conduzidas por pressão de radiação ao ponto 
mais escuro. Forças geradas de forma ótica fortes o 
suficiente para formarem uma armadilha tridimensional podem 
ser obtidas com um feixe de laser com um comprimento de 
onda adequadamente modelado a um foco estreito com uma 
lente de abertura numérica alta. Figura 3A ilustra um 
filamento de DNA estendido entre glóbulos 301 instalado no 
foco de um feixe de laser 303. É possível manipular grandes 

números de partículas usando um arranjo 307 de pinças 
óticas como ilustrado na Figura 3B. Arranjos de pinças 
óticas comercialmente disponíveis incluem aqueles 
produzidos por Arryx, Inc. Uma outra aplicação de um
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arranjo de pinças óticas, veja E. R. Dufresne and D. G. 
Grier, Rev. Sei. Instr. 69:1974 (1998); e, Patente U. S.
No. 6.055.106 (2000). Um arranjo de pinças óticas pode
compreender cerca de 103, 104, 105, 106 ou mais pares de

5 pinças óticas ou magnéticas.
Amplificação usando pinças óticas ou magnéticas pode 

ser geralmente realizada como se segue: um ácido nucléico é 
ancorado a partículas adequadas em cada extremidade em um 
meio fluido. As partículas podem ser adaptadas para serem 

10 manipuladas usando armadilhas óticas ou magnéticas. Tensão 
suficiente para desnaturar um dsDNA, por exemplo, maior que 
cerca de 65 pN, é aplicada ao oligonucleotídeo através da 
aplicação de força (por exemplo, ótica ou magnética) às 
partículas, resultando na desnaturação do ácido nucléico. A 

15 tensão pode ser reduzida na presença de iniciadores para 
permitir que os iniciadores e ácido nucléico anelem. 
Polimerização por DNA polimerase pode ser iniciada por 
relaxamento da tensão. Para repetir o ciclo, a tensão pode 
ser aumentada de forma que os ácidos nucléicos de duplo 

20 filamento resultantes são desnaturados. Em uma variação, um 
ácido nucléico pode ser ancorado em uma extremidade a um 
glóbulo que é aprisionado em um fluxo de fluido, por 
exemplo, por um campo magnético. A taxa de fluxo de fluido 
pode ser usada para controlar tensão no ácido nucléico.

25 É possível iniciar a partir de uma molécula alvo única
e sequencialmente popular um arranjo com filamentos de
cópia. Filamentos de cópia podem ser ancorados a novos
glóbulos usando iniciadores ativáveis. Novos glóbulos podem
ser aproximados aos filamentos copiados. Alternativamente,

30 glóbulos que têm iniciadores pré-imobilizados podem ser
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aproximados aos filamentos copiados junto com a etapa de 
desnaturação. A manipulação dos glóbulos dessa forma pode 
se opcionalmente controlada automaticamente por um 
processador programável.

Nano-PCR™ usando estresse hidrodinâmico
Métodos de Nano-PCR™ podem ser realizados utilizando 

a aplicação de tensão ao DNA por estresse hidrodinâmico em 
fluxo de fluido controlado. Métodos que usam essa abordagem 
podem ser realizados em um dispositivo microfluídico, que 
pode ser um dispositivo de topo de bancada ou 
alternativamente pode ser reduzidos a um tamanho portátil 
de forma a ser incorporado em um dispositivo manual. 
Métodos de Nano-PCR™ que utilizam a aplicação de tensão ao 

DNA por estresse hidrodinâmico em fluxo de fluido 
controlado podem ser realizados usando qualquer arranjo que 
forneça um taxa controlada de fluxo de fluido.

Uso de DNA polimerase ancorada: um método de 
realização de um método de Nano-PCR™ que usa polimerase 

ancorada a uma superfície em um dispositivo pode 
compreender as seguintes etapas. Polimerase é imobilizada 
na superfície que é arranjada de forma que o fluido pode 
fluir sobre a superfície em uma taxa controlada. Por 
exemplo, a superfície em um canal ou câmara que foi 
revestida com uma primeira porção de complexação pode ser 
usada para imobilizar uma DNA polimerase que foi modificada 
para compreender uma segunda porção de complexação. 
Exemplos de porções de complexação incluem antígeno- 
anticorpo, histidina a Ni-NTA ou pares biotina- 
estreptavídina. DsDNA alvo é desnaturado na presença de 
iniciadores, por exemplo, dsDNA e iniciadores podem ser
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submetidos a uma taxa de fluxo de forma que uma força 
suficiente para fundir dsDNA (por exemplo, maior que cerca 
de 65 pN) é aplicada ao dsDNA. Complexos 
polimerase/nucleotídeo/iniciador podem se formar por 
redução da taxa de fluxo. Extensão de iniciador e 
replicação de fragmento podem ser promovidas através de uma 
redução adicional da taxa de fluxo. Produtos de ácido 
nucléico de duplo filamento que compreendem filamentos de 
modelo e cópia podem ser desnaturados através da aplicação 
de uma taxa de fluxo aumentada, e o ciclo pode ser repetido 
até que o grau desejado de amplificação seja obtido. Em tal 
método, polimerase pode ser imobilizada em um microcanal, 
por exemplo, um microcanal em um dispositivo microfluidico 
tipo "lab on a chip".

Em variações de um dispositivo para realizar o método 
usando polimerase ancorada em uma ou mais superfícies 
revestidas, tal dispositivo também pode compreender um 
canal para introdução de reagentes a uma câmara de reação 
ou canal que compreende as superfícies revestidas e 
aparelho para liberação e opcionalmente estocagem de 
reagentes separadamente ou em combinação e para coleta de 
produtos da reação.

Técnicas de impressão ou de litografia conhecidas na 
técnica podem ser usadas a locais de padrão para ancorar 
moléculas. Tal dispositivo irá compreender um aparelho para 
criação e controle do fluxo de fluido na câmara ou canal de 
reação. Qualquer método adequado para criar e controlar o 
fluxo de fluido pode ser usado, incluindo métodos 
eletrodinâmicos, bombas e aparelhos de seringa. Soluções de 
reagente podem ser opcionalmente recicladas através da
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câmara de reação.
Figura 4 ilustra uma abordagem na qual a polimerase 

401 é ancorada a um substrato 407, por exemplo, por ligação 
de estreptavidina e outros. Filamentos de DNA 403 são 
ligados à polimerase ancorada. Fluxo de fluido controlado 
409 que passa sobre o substrato 407 gera a aplicação de 
força de estiramento sobre os filamentos de DNA na forma de 
estresse hidrodinâmico. Nano-PCR pode ser realizada usando 
tal aplicação de força de acordo com o esquema geral 
ilustrado na Figura 1 como acima descrito.

Uso de filamentos de DNA ancorados em um fluxo de 
fluido controlado: um outro de aplicar tensão a ácidos 
nucléicos envolve ácidos nucléicos imobilizados em um fluxo 
de fluido controlado. O processo pode ser geralmente 
realizado como se segue: Ácidos nucléicos que compreendem, 

em uma extremidade, uma primeira porção de complexação que 
reconhece e pode se ligar a uma segunda porção de 
complexação revestida na superfície, tornam-se imobilizados 
na superfície revestida. Fluido flui sobre a superfície de 
forma que uma força suficiente para fundir dsDNA (por 
exemplo maior que cerca de 65 pN) é aplicada aos ácidos 
nucléicos ancorados de duplo filamento, o que resulta na 
separação de filamento. DNA polimerase e iniciadores, 
opcionalmente iniciadores que compreendem grupos ativáveis, 
são despejados sobre uma superfície em uma taxa de fluxo 
reduzida. Uma taxa de fluxo reduzida ou interrompida 
permite a formação de complexos 
polimerase/oligonucleotídeo/ iniciador. Extensão de 
iniciador e replicação de fragmento podem ser promovidas na 
presença de NTPs através de uma redução adicional ou
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interrupção da taxa de fluxo. Após replicaçâo, a taxa de 
fluxo pode ser aumentada, submetendo o dsDNA resultante a 
tensão de forma que dsDNA é desnaturado. Se forem usados 
iniciadores ativáveis, os iniciadores estendidos podem ser 

5 ativados. Esses iniciadores ativados, estendidos podem se 
ligar à superfície revestida, e o ciclo pode ser repetido 
até que um grau desejados de amplificação seja obtido. Em 
tal método, polimerase pode ser imobilizada em uma 
superfície em um microcanal, por exemplo, um microcanal em 

10 um dispositivo microfluídico tipo "lab on a chip".
Figura 5 ilustra o estiramento de DNA em um fluxo de 

fluido por estresse hidrodinâmico onde filamentos de DNA 
503 são ancorados a um substrato 507 através de moléculas 
de ancoragem 501. Fluxo de fluido na direção 509 estende e 

15 estira o DNA em uma maneira controlada como uma função da 
velocidade do fluxo de fluido. Figura 5B ilustra uma 
variação na qual filamentos de DNA 503 são ancorados por 
moléculas de ligação 501 a uma pluralidade de estruturas de 
substrato 505 de forma que o fluido pode fluir entre as 

20 estruturas em uma taxa controlada. Deve-se observar que há 
um grande número de outras variações que podem ser usadas 
para atingir um resultado similar.

Em variações de um dispositivo para realizar o método 
usando ácido nucléico ancorado em uma ou mais superfícies 

25 revestidas, tal dispositivo também pode compreender ume 
anal para introdução de reagentes a uma câmara ou canal de 
reação que compreende as superfícies revestidas e aparelho 
para liberação e opcionalmente estocagem de reagentes 
separadamente ou em combinação e para coleta de produtos da 

30 reação. Técnicas de impressão ou de litografia conhecidas 
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na técnica podem ser usadas a locais de padrão para ancorar 
moléculas. Tal dispositivo irá compreender um aparelho para 
criação e controle do fluxo de fluido na câmara ou canal de 
reação. Qualquer método adequado para criar e controlar o 
fluxo de fluido pode ser usado. Por exemplo fluxo pode ser 
fornecido por meio de uma bomba ou pode ser conduzido 
eletrostaticamente. Soluções de reagente podem ser 
opcionalmente recicladas através da câmara de reação.

Estiramento de DNA em um gradiente de velocidade e 
usando foco hidrodinâmico: uma abordagem alternativa para 
aplicar tensão usando fluxo de fluido pode ser usada em 
combinação com os métodos acima, ou pode formar a base de 
um método distinto. DNA pode ser estirado em um fluido que 
tem um gradiente de velocidade. Vários arranjos de exemplo 
para foco hidrodinâmico e contra-propagação de fluxos de 
alongamento são ilustrados nas Figuras 6A-6C.

Por exemplo, Wong e cols. revisaram a base de várias 
técnicas e descreveram um método de foco hidrodinâmico 
(Wong e cols., "Deformation of DNA molecules by 
hidrodinâmico focusing." J. Fluid Mech. 497:55-65, 2003). 
No foco hidrodinâmico, ilustrado pela Figura 6A, duas 
correntes de tampão 607 fluem em uma taxa relativamente
alta convergem em um microcanal 605 com uma corrente de 
centro que é introduzida em uma taxa de baixo fluxo. As 
correntes convergentes aceleram a corrente central sem 
substancialmente misturar. 0 resultado é uma região de 
fluxo que tem um forte gradiente de velocidade na direção 
do fluxo. DNA 601 nesse gradiente é estirado a um estado 
estendido. Ao aumentar as taxas de fluxo das correntes 
convergentes ainda mais, será possível desnaturar dsDNA de
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forma que ssDNA emergem do microcanal. Isso permite a 
liberação de ssDNA à câmara de reação, por exemplo, quando 
a polimerase foi ancorada.

Fluxo de estagnação pode ser usado para aprisionar e 
aplicar tensão a ácidos nucléicos sem a necessidade por 
qualquer ancoragem. Perkins e cols. descreveram o 
alongamento de DNA em um aparelho de fluxo de alongamento 
plano ("Single Polimer Dynamics in an Elongation Flow" 
Science, 276:2016-21, 1997). No aparelho de Perkins, o
fluxo flui 623 de direções opostas em uma junção em forma 
de T 625 como aquela ilustrada na Figura 6C. No centro da 
junção, um ponto de estagnação 629 é estabelecido. Fora 
desse ponto, um gradiente de velocidade de fluido é 
estabelecido. DNA 601 pode tornar-se aprisionado no ponto 
de estagnação, sendo puxado igualmente em direções opostas 
pelo gradiente de velocidade. Arranjos alternativos como 
canal 615 ilustrado na Figura 6B podem incluir jatos 
compensatórios 617 de fluido que entram no canal 615, ou 
fluxo de tampão em direções opostas em uma fenda na qual o 
ácido nuclêico reside.

Métodos de Nano-PCR™ que usam ciclo de campos 
elétricos aplicados

É possível aplicar força aos filamentos de DNA em 
métodos de Nano-PCR™ através do uso de campos elétricos e 

magnéticos. Há uma variedade de formas pelas quais isso 
pode ser realizado. Por exemplo, campos elétricos podem ser 
usados para aplicar força indiretamente ao DNA por 
direcionamento de fluxo de fluido em um dispositivo 
microfluídico. Como acima descrito, fluxo de fluido pode 
ser usados para aplicar estresse hidrodinâmico ao DNA, por
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exemplo, DNA ancorado a uma superfície e/ou a uma 
partícula, ou ligado a uma DNA polimerase que é ancorada a 
uma superfície. Forças eletroforéticas também podem aplicar 
força diretamente a filamentos de DNA.

Campos elétricos também podem ser usados para 
manipular filamentos de DNA ligados a partículas 
condutoras. Consequentemente, métodos de Nano-PCR™ podem 

ser realizados onde desnaturação, anelamento e/ou etapas de 
extensão de iniciador são controladas por um processo 
conduzido de forma não térmica onde uma ou ambas 
extremidades de um filamento de DNA é ligada a uma 
partícula condutora, por exemplo, nanoparticulas de ouro ou 
outras, que podem ser manipuladas por campos elétricos para 
aplicar tensão ao filamento de DNA. Quando uma extremidade 
de uma molécula de DNA é ligada a uma partícula condutora, 
a outra extremidade pode ser ancorada a uma superfície em 
uma câmara de reação em um dispositivo. Tais métodos podem 
utilizar iniciadores ativáveis como aqui descrito para 
ancorar filamentos de DNA produzidos em cada ciclo.

Aplicações de exemplo de métodos de Nano-PCR™
Métodos de Nano-PCR™ podem ser empregados em kits e 

sistemas para detecção de patógeno e armas biológicas. 
Exemplos de tais patógenos incluem, sem limitação: vírus 
adeno-associado (AAV), Adenovírus, Citomegalovírus (CMV), 
vírus de Epstein-Barr, Enterovírus, vírus da Hepatite A 
(HAV), vírus da Hepatite B (HBV), vírus da Hepatite C 
(HCV), vírus de Herpes Humano tipo 6 (HHV-6), vírus da 
imunodeficiência humana tipo 1 (HIV-1), vírus da 
imunodeficiência humana tipo 2 (HIV-2), vírus Herpes
Simples tipo 1 e tipo 2 (HSV-1 e HSV-2), vírus linfotrópico
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de célula T humana tipo I e tipo II (HTLV-I and HTLV-II) , 
Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma, Parvovirus B-19, 
virus sincicial respiratório (RSV) e Retrovirus endógeno de 
porco (PERV) . Métodos de Nano-PCR™ podem ser usados para 

detecção de qualquer patógeno em qualquer ambiente pelo 
aperfeiçoamento em sensibilidade, precisão e robustez que 
esses métodos podem fornecer.

A detecção e identificação de um patógeno particular 
com o uso de diagnóstico baseado em PCR convencional 
geralmente requer que o organismo patogênico ou seu 
polinucleotideo esteja presente em um fluido biológico (por 
exemplo sangue, saliva etc.) em uma certa concentração 
limiar. 0 limite inferior de detecção de Mycobacterium 
tuberculosis, por exemplo, foi relatado como 7,5 χ 103 

organismos/ml. RNA de HCV é detectável em uma faixa de 100 
a 1.000 moléculas de RNA/ml. Shim relatou que a reação de 
cadeia de polimerase detecta por volta de 87,5 por cento de 
nódulos que contêm Mycobacterium tuberculosis provadamente. 
Essa corresponde a uma taxa falso-negativa para detecção de 
12,5 por cento. Em modalidades preferidas métodos de Nano- 
PCR™ podem ser usados para detectar patógenos como os 

acima com taxas de falso-negativo tipicamente de menos que 
12,5 por cento, 10 por cento, 5 por cento, 2,5 por cento, 1 
por cento, 0,5 por cento, 0,25 por cento ou 0,1 por cento.

Além disso, Nano-PCR™, pode ser realizado de forma

que ele não seja limitado a cerca de 30-35 ciclos de
amplificação como é geralmente o PCR convencional. Isso é
causada pela degradação de polimerase após ciclos repetidos
de aquecimento acima da temperatura de fusão do DNA. Em
contraste, métodos de Nano-PCR™ podem compreender
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opcionalmente 40, 50, 60, 70, 100 ou mais ciclos. Uma vez
que Nano-PCR™ pode ser realizado em uma maneira 

isotérmica, ou com o uso de baixa modulação de amplitude de 
temperatura, NanoPCRTM pode ser repetido por vários ciclos, 

5 limitados apenas pela vida útil da enzima (por exemplo em 
temperatura ambiente).

Portanto, métodos de Nano-PCR™ podem ser usados para 

amplificar quantidades de material de iniciação (organismos 
ou seu DNA ou RNA) que são substancialmente menos que as 

10 quantidades necessárias para PCR convencional. Métodos de 
Nano-PCR™ podem ser usados para detectar e amplificar de 

forma confiável tão pouco quanto molécula única de DNA ou 
RNA, diminuindo bastante a taxa de falsos-negativos e 
fornecendo sensibilidade aumentada de 100%. Para patógenos 

15 como aqueles acima exemplificados, organismos ou 
polinucleotideos podem ser detectados em concentrações 
menores que 1.000 organismos ou polinucleotideos/ml, 100 
organismos ou polinucleotideos/ml, 50 organismos ou 
polinucleotideos/ml, 25 organismos ou polinucleotideos/ml, 

20 10 organismos ou polinucleotideos/ml, 5 organismos ou
polinucleotideos/ml, ou ainda tão pouco quanto 1 organismo 
ou polinucleotideo/ ml.

Uma variação de exemplo do método pode ser usada para 
detectar a presença ou ausência de pelo menos uma sequência 

25 de DNA especifica ou distinguir entre duas sequências de 
DNA diferentes em uma amostra. Em tal variação, DNA alvo 
pode ser amplificado como acima descrito. O método pode 
também compreender: o contato do DNA amplificado com um 
marcador ou marcadores (por exemplo, um oligonucleotídeo 

30 complementar à sequência a ser detectada que também 
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compreende uma porção detectável, como um rótulo 
fluorescente); e, detectar se a sequência de DNA específica 
está a amostra pela observação da presença ou ausência do 
marcador ligado ao DNA amplificado, ou distinguir entre 
duas sequências diferentes por detecção de qual de vários 
marcadores está ligado ao DNA amplificado.

Uma outra variação do método pode ser usada para 
amplificação e/ou detecção de uma sequência codificada em 
RNA. A sequência alvo pode ser codificada em um RNA isolado 
ou em RNA em uma mistura de ácidos nucléicos. O método pode 
compreender: isolação do RNA de uma amostra (por exemplo, 
tecido ou fluido); realização de transcrição reversa dessa 
forma obtendo um cDNA correspondente; e, amplificação da 
sequência alvo como acima descrito. Tais métodos podem 
também compreender a detecção da presença de uma sequência 
específica na amostra como acima descrito.

Uma outra variação do método pode ser usada para 
sequenciamento de um DNA. Tal método pode compreender 
opcionalmente a amplificação do DNA como acima descrito e 
sequenciamento do DNA. Sequenciamento do DNA pode 
compreender (a) o fornecimento de uma amostra de dsDNA 
contendo uma sequência alvo, a amostra sendo dividida em 
quatro reações paralelas, um iniciador complementar à 
extremidade 3' da sequência alvo; pelo menos quatro 
diferentes nucleosídeo trifosfatos (ou seja, ATP, CTP, GTP, 
TTP) ; o fornecimento de um diferente didesoxi nucleosídeo 
trifosfato (ddNTP) selecionado entre ddATP, ddCTP, ddGTP, e 
ddTTP opcionalmente rotulado com uma porção química 
detectável como uma porção fluorescente, e uma DNA 
polimerase em cada reação paralela; (b) desnaturação do
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dsDNA em filamentos modelo de ssDNA usando um processo 
conduzido de forma não térmica, por exemplo, pela aplicação 
de tensão suficiente para fundir dsDNA (por exemplo maior 
que cerca de 65 pN) ao dsDNA; (c) controle do processo 
conduzido de forma não térmica para promover a hibridização 
de iniciadores a filamentos modelo complementares, por
exemplo, quando tensão foi usada para desnaturar o dsDNA, 
por redução da tensão aplicada ao ssDNA; (d) permitir que o 
DNAp estenda os iniciadores para formar dsDNA; (e) 
opcionalmente repetir as etapas (b-d) até que uma 
quantidade desejada de amplificação de sequência de DNA 
seja obtida, e determinação da sequência por detecção do 
comprimento de cada nucleotídeo produzido na reação ou por 
detecção da porção fluorescente específica de base ou algum 
outro sinal específico de base como em vários esquemas de
seqüenciamento de molécula única.

Dispositivos de Nano-PCR™
Há vários diferentes tipos de dispositivo e

configurações que uma pessoa pode usar para realizar
reações de cadeia de polimerase não conduzidas de forma
térmica como aqui descrito. Um tal dispositivo é um
dispositivo microfluídico, onde taxa de fluxo nos canais
microfluídicos no dispositivo é controlável e variável. Em

a

modalidades preferidas, um dispositivo terá uma câmara
reação, que pode ser um canal, um arranjo de canais, ou

de
um

espaço fechado. A câmara de reação compreenderá geralmente
um meio de reter ácidos nucléicos e um meio de aplicar
estresse ou tensão aos ácidos nucléicos retidos nela.
Portanto, podem ser previstos arranjos projetados para
realizar qualquer um dos métodos aqui descritos que
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compreendem uma combinação de canais e espaços fechados 
tendo dispostos neles partículas capazes de ligar ácidos 
nucléicos ou de formar complexos com moléculas capazes de 
obter suas moléculas de complexação complementares, 

5 superfícies tendo moléculas de complexação, elementos 
móveis, canais para direcionamento de fluxo de fluido e 
geração de um gradiente de velocidade de fluido, bombas, 
válvulas, membranas e outros. A câmara pode compreender uma 
janela oticamente transparente, por exemplo, se 

10 micromanipuladores óticos forem usados. Os dispositivos 
podem ser manufaturados como dispositivos microfluídicos 
que podem ser incorporados em unidades portáteis. Se 
desejados, Nano-PCR™ pode ser realizado em volumes de 

solução de menos que cerca de um microlitro, por exemplo 
15 cerca de 50-1.000 nL, preferivelmente cerca de 100-500 nL.

Como um exemplo, Figura 7A ilustra uma possível 
configuração de um dispositivo no qual reagentes podem ser 
introduzidos através de entradas 701, 707 e 715. Uma ou
mais câmaras de estocagem 705, 711 podem ser fornecidas

20 para conter tampões preparados, didesoxi nucleotídeo 
trifosfatos, polimerase e outros. As válvulas 703, 709, 717 
e 718 podem compreender uma ou mais entradas de fluido 
arranjadas para controlar fluxo de fluido em junções entre 
os canais. A câmara de reação 715 pode ser arranjada para 

25 permitir a aplicação controlada de tensão às moléculas de 
ácido nucléico nela, por exemplo, como ilustrado nas 
Figuras 2-6. Um canal 721 e bomba 723 são opcionalmente 
fornecidos para permitir a reciclagem e fluxo controlado de 
reagentes através da câmara 715. A bomba 723 pode operar 

30 por qualquer mecanismo adequado reconhecido na técnica, por
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exemplo, bombeamento peristáltico, bombeamento pelo uso de 
um ou mais foles ou pistões, por força eletromotora e 
variações ou combinações de tais dispositivos e outros. 
Quando a reciclagem não é desejada, o fluxo pode ser 
controlado na câmara 715 ou externamente, por exemplo, por 
seringas anexadas na entrada e/ou saídas 701 e 719. Um 
exemplo de um dispositivo microfluídico que utiliza uma 
configuração de canal circular, ou quase circular, é 
ilustrado pela Figura 7B. Entradas 751 permitem a 
introdução de reagentes diretamente a um canal que alimenta 
o canal de reação 7 63 ou em uma ou mais câmaras de 
estocagem 753, 754 para uso posterior. Válvulas 755, 757, e 
759 controlam o fluxo para dentro ou fora do canal de 
reação. As bombas 761 podem operar para controlar a 
velocidade do fluido no canal 763 por ação peristáltica, 
por exemplo, por deflexão de uma ou mais entradas de 
válvula no canal 763 em uma maneira sequencialmente 
controlada, força eletromotora, ou qualquer outro meio 
reconhecido na técnica microfluídica. Por exemplo, pode ser 
construído um dispositivo que usa válvulas e um arranjo de 
bomba peristáltica que compreende estruturas construídas de 
material elastomérico que pode ser defletido nos canais do 
dispositivo em uma sequência controlada para controlar 
fluxo, como descrito no Pedido PCT publicado WO/02081729.

A operação do dispositivo ilustrada na Figura 7B pode
ser também compreendida através da descrição de sua
operação durante uma reação de cadeia de polimerase
conduzida de forma não térmica. Nos casos específicos de
reações de amplificação de ácido nucléico, uma amostra
contendo ou potencialmente contendo um ácido nucléico alvo
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é introduzida em uma alça 7 63 através de uma entrada 751.

5

10

15

20

25

30

Em alguns exemplos, uma ou mais paredes da alça 7 63 foram 
preparadas para ancorar polimerase ou nucleotideos como 
ilustrado nas Figuras 4-5. Alternativamente, a alça pode 
ser arranjada de modo a criar gradientes de velocidade de 
fluido, contra propagação de fluxo de fluido, e outros por
utilização de entradas adicionais ou rotação de superfícies
como ilustrado
para conduzir a

na Figura 6. Outros reagentes necessários
reação de amplificação são introduzidos de

forma similar através das entradas. Reagentes típicos
incluem um iniciador ou iniciadores (por exemplo,
iniciadores adiante reverso) que hibridizam
especificamente ao ácido nucléico alvo, os quatro
desoxinucleosídeo trifosfatos (ou seja, dATP, dTTP, dGTP e
dCTP), uma polimerase, um tampão e vários cofatores

e

necessários pela polimerase (por exemplo, íon de metal).
Após introdução da amostra e reagentes de amplificação 

necessários na alça 763, a solução resultante é circulada 
sob a ação de bombas 7 61. ao variar a taxa de ação da 
bomba, uma pessoa pode controlar a taxa de circulação de 
solução/fluxo. Uma taxa de fluxo que resulta na aplicação 
de cerca de 65 pN de força ao ácido nucléico alvo é 
estabelecida que o desnatura. A taxa de fluxo pe diminuída 
de forma que a força aplicada ao ácido nucléico alvo está 
em uma faixa de cerca de 30 pN a 60 pN. Isso permite a 
formação de complexos polimerase/ácido nucléico/iniciador.
A extensão de iniciador é iniciada por redução adicional da 
taxa de fluxo a um valor que corresponde a menos que 30 pN 
de força aplicada. Após finalização da extensão de 
iniciador, a taxa de fluxo é novamente elevada para 

Petição 870160027644, de 13/06/2016, pág. 59/78



49/54

5

10

15

20

25

30

desnaturar o ácido nucléico de duplo filamento resultante. 
As etapas citadas são repetidas até que uma quantidade 
desejada de ácido nucléico alvo seja obtida. Uma pessoa 
pode acessar o ácido nucléico alvo amplificado ao adicionar 
solução através da saída 765 pela válvula de abertura 759.

Um aparelho para conduzir métodos de Nano-PCR™ pode 

compreender um dispositivo de controle programável que pode 
dirigir e controlar individualmente elementos do 
dispositivo de reação e pode também incluir sensores e 
circuitos de retorno de modo que o dispositivo de controle 
pode monitorar, analisar, e se desejado, pode ajustar os 
parâmetros da reação, como estresse aplicado e extensão de 
modelo.

Exemplos
Exemplo 1: Método e dispositivo que usam Superfícies 

revestidas opostas
Um par de superfícies revestidas por estreptavidina é 

preparado de acordo com métodos padronizados. (Sabanayagam, 
Smith, and Cantor. "Oligonucleotide immobilization on 
micropatterned streptavidin surfaces." Nucleic Acids Res. 
2000, Vol. 28, No. 8 pp. i-iv) . dsDNA biotinilado 
(biotinilação em ambas extremidades de um filamento) é 
adicionado às superfícies, que imobiliza o dsDNA entre as 
superfícies. Jeffrey M.Rothenberg e Meir Wilchek. p- 
Díazobenzoyl-biocytin: a new biotinylating reagent for DNA 
Nucleic Acids Research Volume 16 Número 14 1988). Ao 
ajustar a concentração do modelo que é aplicada à 
superfície, a densidade da superfície das moléculas de DNA 
pode ser controlada. Em temperatura ambiente, mais que 
cerca de 65 pN de tensão é aplicada ao dsDNA por aumento da
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distância entre as superfícies revestidas. Isso desnatura o 
dsDNA, deixando apenas ssDNA alvo para amplificação. O DNA 
ligado faz contato com iniciadores que compreendem grupo 
biotina "caged", enquanto a distância entre as superfícies 
é reduzida de forma que entre 30 pN e 60 pN é aplicada ao 
ssDNA imobilizado. Os iniciadores anelam ao DNA alvo, e DNA 
polimerase e nucleotídeos são adicionados ao complexo 
resultante. A extensão de iniciador é iniciada por redução 
adicional da tensão aplicada para <30 pN. Uma vez que a 
extensão de iniciador está complete, uma força >65 pN é 
aplicada à dupla resultante por aumento da distância entre 
as superfícies. Essa aplicação de força desnatura filamento 
de nucleotídeo em réplica de seu modelo. Os filamentos em 
réplica contendo porções "caged" de biotina são 
fotoativados e se ligam às superfícies opostas, revestidas 
com estreptavidina. As etapas acima citadas são repetidas 
até que um grau desejado de amplificação seja obtido para o 
nucleotídeo alvo.

Reagentes de biotina "caged" podem ser obtidos de 
vendedores comerciais como Molecular Probes ou Pierce. Por 
exemplo, um derivado de biotina com um grupo nitrobenzila 
fotoativável (MeNPOC-biotina) existe em uma forma bem 
adequada para fácil ligação a biomoléculas e superfícies. 
(Pirrung MC, Huang CY. A general method for the spatially 
defined immobilization of biomolecules on glass surfaces 
using "caged" biotin. Bioconjug Chem. 1996 May- 
Jun;7(3):317-21).

Exemplo 2: Método e dispositivo que usam polimerase 
imobilizada

Uma superfície de microcanal revestida com
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estreptavidina é preparada de acordo com métodos padrão. 
Sabanayagam, Smith, and Cantor. "Oligonucleotide 
immobilization on micropatterned streptavidin surfaces" 
Nucleic Acids Res. 2000, Vol. 28, No. 8 pp. i-iv) . DNA 
polimerase biotinilada é adicionada ao microcanal e 
incubada para permitir a saturação da superfície. Kits 
comerciais para a biotinilação de enzimas são disponíveis, 
por exemplo, de Pierce Labs. Enzima não ligada é retirada 
do microcanal e nucleotídeo alvo (por exemplo, ssDNA, RNA) 
e iniciadores são adicionados em uma taxa de fluxo de 
câmara que aplica >60 pN de força no nucleotídeo. O 
complexo polimerase/nucleotídeo/iniciador é formado por 
redução da taxa de fluxo de forma que uma força entre 30 pN 
e 60 pN é aplicada ao nucleotídeo. A extensão de iniciador 
ocorre por redução adicional da taxa de fluxo da câmara a 
<30 pN. Uma vez que a extensão de iniciador está complete, 
uma força >65 pN é aplicada à dupla resultante por aumento 
da taxa de fluxo. Essa aplicação de força desnatura 
filamento de nucleotídeo em réplica de seu modelo. Os 
filamentos desnaturados são ciclados através da câmara 
microfluídica até que ocorra a ligação da polimerase, e as 
etapas acima citadas são repetidas até que um grau desejado 
de amplificação seja obtido para o nucleotídeo alvo.

Exemplo 3: Método e Dispositivo que usam imobilização 
de DNA

Uma superfície de microcanal revestida com
estreptavidina é preparada de acordo com métodos padrão.
Sabanayagam, Smith, and Cantor. "Oligonucleotide
immobilization on micropatterned streptavidin surfaces"
Nucleic Acids Res. 2000, Vol. 28, No. 8 pp. i-iv) . dsDNA
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biotinilado (biotinilação em uma extremidade de um 
filamento) é adicionado ao microcanal e incubado para 
permitir a ligação de superfície, (Jeffrey M.Rothenberg e 
Meir Wilchek. p-Diazobenzoyl-biocytin: a new biotinylating 
reagent for DNA Nucleic Acids Research Volume 16 Número 14 
1988) . Uma taxa de fluxo de câmara que aplica um uma força 
>65 pN ao dsDNA ligado é estabelecida. Isso desnatura o 
dsDNA, deixando apenas ssDNA alvo para amplificação. DNA 
polimerase, nucleotídeos, e iniciadores biotinilados 
"caged" são adicionados no microcanal. Reagentes de biotina 
"caged" podem ser obtidos de vendedores comerciais como 
Molecular Probes ou Pierce. Por exemplo, um derivado de 
biotina com um grupo nitrobenzila fotoativável (MeNPOC- 
biotina) existe em uma forma bem adequada para fácil 
ligação a biomoléculas e superfícies. (Pirrung MC, Huang 
CY. A general method for the spatially defined 
immobílízatíon of biomolecules on glass surfaces using 
"caged" biotin. Bioconjug Chem. 1996 May-Jun; 7(3) :317-21) . 
A taxa de fluxo da câmara é diminuída de forma que entre 30 
pN e 60 é aplicada ao ssDNA ano ligado. Os iniciadores 
anelam ao DNA alvo, e os compostos resultantes formam 
complexos a DNA polimerase. A extensão de iniciador ocorre 
por redução adicional da taxa de fluxo da câmara a <30 pN. 
Uma vez que a extensão de iniciador está complete, uma 
força >65 pN é aplicada à dupla resultante por aumento da 
taxa de fluxo. Essa aplicação de força desnatura filamento 
de nucleotídeo em réplica de seu modelo. Os filamentos em 
réplica contendo porções "caged" de biotina são 
fotoativados e se ligam às superfícies de microcanal, 
revestidas com estreptavidina. As etapas acima citadas são 
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repetidas até que um grau desejado de amplificação seja 
obtido para o nucleotideo alvo.

Exemplo 4: Método e dispositivo que usam pinças óticas
Um complexo de DNA de duplo filamento é imobilizado 

entre glóbulos de poliestireno em um meio adequado em 
temperatura ambiente. ("Overstretching B-DNA: the Elastic 
Response of Individual Double Stranded and Single Stranded 
DNA Molecules" by Steven B. Smith, Yujia Cui, e Carlos 
Bustamante Science (1996) vol. 271, pp. 795-799). Uma força 
de estiramento de aproximadamente 65 pN é aplicada ao DNA 
através do uso de pinças óticas. (Rouzina, I., and V. A. 
Bloomfield. 2001b. Force-induced melting of the DNA double 
helix 2. Effect of solution conditions. Biophys. J. 80:894
900) . A força resulta na desnaturação do DNA. Iniciadores
são adicionados ao meio, e a força de estiramento é 
reduzida a menos que 60 pN. Isso permite que os iniciadores
anelem ao DNA desnaturado, de filamento único. DNA
polimerase e nucleotideos são adicionados ao meio, e
replicação altamente precisa é iniciada pela redução da
força de estiramento entre 0 e 30 pN. Após a replicação
estar completa, uma força de estiramento de aproximadamente
65 pN é aplicada a da um dos complexos de DNA de duplo 
filamento, resultando na liberação de moléculas de DNA de 
filamento único. Isso pode ser ativado pelo uso de um 
arranjo de manipuladores. Por exemplo, um arranjo como os 
arranjos de armadilha ótica feitos por Arryx, Inc. pode ser 
usado.

Embora a invenção tenha sido descrita em detalhes com 
referência a modalidades particulares dessa, será aparente 
para pessoa habilitada na técnica que várias modificações 

Petição 870160027644, de 13/06/2016, pág. 64/78



54/54

podem ser feitas, e equivalentes empregados, sem fugir ao 
escopo da invenção.
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REIVINDICAÇÕES
1. Método para amplificação de um ácido nucléico, 

caracterizado pelo fato de compreender:
(a) contato de um ou mais filamentos modelo de ácido 

nucléico de filamento único com um ou mais iniciadores de 
oligonucleotídeo complementares a uma porção de um ou mais 
dos filamentos modelo;

(b) anelamento de pelo menos um iniciador de um ou 
mais dos iniciadores à porção de um ou mais dos filamentos 
modelo para o qual o iniciador é complementar;

(c) contato de um ou mais dos filamentos modelo com 
uma ácido nucléico polimerase e pelo menos quatro 
diferentes nucleosídeo trifosfatos;

(d) extensão de pelo menos um iniciador anelado pela 
ácido nucléico polimerase, dessa forma formando um ou mais 
produtos de extensão ligados a um ou mais dos filamentos 
modelo, de tal modo que tensão é aplicada aos filamentos 
modelo para estirar os mesmos filamentos modelo e para 
estirá-los a partir dos iniciadores enquanto os filamentos 
modelo estão sob tensão;

(e) separação de um ou mais dos produtos de extensão 
de um ou mais dos filamentos modelo; e

(f) repetição das etapas (a) , (b) , (c) , (d) e (e) 
para amplificação do ácido nucléico;

onde pelo menos um de um ou mais dos produtos de
extensão na etapa (e) em cada ciclo de etapas (a)- (e) é
usado como filamentos modelo no próximo ciclo de etapas
(a)-(e), onde, para o último ciclo, etapa (e) é opcional, e
onde a tensão que tende estirar um ou mais dos filamentos
modelo é aplicada em pelo menos um ciclo.
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2. Método, de acordo com a reivindicação 1, 
caracterizado pelo fato da etapa (e) compreender ainda 
aplicação de uma quantidade de tensão que tende estirar o 
um ou mais dos filamentos modelo.

3. Método, de acordo com a reivindicação 1, 
caracterizado pelo fato da aplicação de um quantidade de 
tensão a um ou mais dos filamentos modelo compreender 
aplicação de tensão mecânica, estresse hidrodinâmico, ou
energia de campo elétrico a um ou mais dos filamentos
modelo.

4 . Método, de acordo com a reivindicação 1,
caracterizado pelo fato da aplicação de uma quantidade de
tensão mecânica a um ou mais dos filamentos modelo 
compreender movimento de uma superfície à qual um ou mais 
dos filamentos modelo são ligados.

5. Método, de acordo com a reivindicação 1, 
caracterizado pelo fato da aplicação de uma quantidade de 
tensão a um ou mais dos filamentos modelo compreender 
aplicação de uma quantidade de tensão hidrodinâmica causada 
pelo fluxo de fluido em um ou mais dos filamentos modelo.

6. Método, de acordo com a reivindicação 5, 
caracterizado pelo fato de um ou mais dos filamentos modelo 
serem ancorados a uma superfície exposta a um fluxo de 
fluido, um ou mais dos filamentos modelo serem ligados a 
uma DNA polimerase ancorada a uma superfície exposta a um 
fluxo de fluido, ou um ou mais dos filamentos modelo serem 
retidos e estendidos por fluxos de fluido de contra- 
propagação.

7. Método, de acordo com a reivindicação 1, 
caracterizado pelo fato da aplicação de uma quantidade de
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tensão a um ou mais dos filamentos modelo compreender 
aplicação de força a uma ou mais partículas conectadas a 
uma ou ambas extremidades de pelo menos um filamento de um 
ou mais dos filamentos modelo.

5 8. Método, de acordo com a reivindicação 2,
caracterizado pelo fato da aplicação de tensão na etapa (e) 
compreender aplicação de quantidades aumentadas do mesmo 
tipo de tensão como aplicado na etapa (d).

9. Método, de acordo com a reivindicação 1,
10 caracterizado pelo fato da etapa (b) compreender aplicação 

de tensão a um ou mais dos filamentos modelo dentro da 
faixa de OpN a 50pN.

10. Método, de acordo com a reivindicação 1, 
caracterizado pelo fato da etapa (d) compreender aplicação

15 de uma quantidade de tensão a um ou mais dos filamentos 
modelo e aumento da tensão aplicada em um tempo 
correspondente a um período durante o qual uma sequência 
difícil de replicar no ácido nucléico é replicada.

11. Método, de acordo com a reivindicação 10,
20 caracterizado pelo fato do ácido nucléico compreender um ou 

mais segmentos de vários resíduos que têm um conteúdo GC 
maior que 50 por cento e o ácido nucléico ser amplificado 
em uma eficiência maior do que 90 por cento.

12. Método, de acordo com a reivindicação 10,
25 caracterizado pelo fato do ácido nucléico compreender um ou 

mais segmentos que compreendem uma unidade de repetição de 
8 ou mais pares de base e o ácido nucléico ser amplificado 
em uma eficiência maior do que 90 por cento.

13. Método, de acordo com a reivindicação 1,
30 caracterizado pelo fato das etapas (a), (b), (c), (d) e (e)
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serem conduzidas abaixo de 65 °C.
14. Método, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato das etapas (a), (b), (c), (d) e (e) 
serem repetidas pelo menos 50 vezes.

15. Método, de acordo com a reivindicação 14, 
caracterizado pelo fato de um filamento modelo maior do que 
1.000 bases ser amplificado.

16. Método, de acordo com a reivindicação 15, 
caracterizado pelo fato do método ser completado em 1 hora 
ou menos.

17. Método, de acordo com a reivindicação 1, 
caracterizado pelo fato do ácido nucléico ser amplificado 
em uma solução com um pH de 4-7 ou 8-10.

18. Método, de acordo com a reivindicação 1, 
caracterizado pelo fato de ser realizado em uma câmara de 
reação que tem um volume menor do que um microlitro.

19. Método, de acordo com a reivindicação 1, 
caracterizado pelo fato de compreender ainda antes do 
primeiro caso da etapa (a):

obtenção de uma amostra de RNA,
contato do RNA com uma transcriptase reversa na 

presença de uma composição suficiente para permitir criação 
de um filamento de DNA complementar, e

separação do DNA do RNA para formar ácido nucléico de 
filamento único.

20. Método, de acordo com a reivindicação 1, 
caracterizado pelo fato de compreender ainda antes do 
primeiro caso da etapa (a):

obtenção de uma amostra de DNA,
desnaturação do referido DNA,
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ligação do DNA desnaturado a um substrato em um câmara 
de reação, e

inundação da referida câmara de reação para remover 
contaminantes da referida amostra.

21. Método, de acordo com a reivindicação 1, 
caracterizado pelo fato de no primeiro caso da etapa (a) , 
um ou mais dos filamentos modelo serem obtidos de uma 
molécula única de DNA.

22. Método, de acordo com a reivindicação 1, 
caracterizado pelo fato de pelo menos no primeiro caso da 
etapa (a) , um ou mais dos filamentos modelo serem contidos 
em uma amostra não purificada de material.

23. Método para amplificação de um ácido nucléico, 
caracterizado pelo fato de compreender:

(a) contato de um ou mais filamentos modelo de ácido 
nucléico de filamento único com um ou mais iniciadores de 
oligonucleotídeo complementares a uma porção de um ou mais 
dos filamentos modelo, onde pelo menos um iniciador de um 
ou mais dos iniciadores compreender um ou mais grupos de 
complexação capazes de ligar uma ou mais moléculas ligadas 
a um substrato;

(b) anelamento de pelo menos um iniciador com um ou 
mais dos grupos de complexação à porção de um ou mais dos 
filamentos modelo para o qual o iniciador é complementar, 
dessa forma ligando um ou mais dos filamentos modelo ao 
substrato;

(c) contato de um ou mais dos filamentos modelo com 
uma ácido nucléico polimerase e pelo menos quatro 
diferentes nucleosídeo trifosfatos;

(d) extensão de um ou mais dos iniciadores pela ácido
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nucléico polimerase, dessa forma formando um ou mais 
produtos de extensão ligados a um ou mais filamentos 
modelo, de tal modo que tensão é aplicada aos filamentos 
modelo para estirar os mesmos filamentos modelo e para 
estirá-los a partir dos iniciadores enquanto os filamentos 
modelo estão sob tensão;

(e) separação de um ou mais dos produtos de extensão 
de um ou mais dos filamentos modelo; e

(f) repetição das etapas (a) , (b) , (c) , (d) e (e) 
para amplificação do ácido nucléico; onde no último ciclo, 
a etapa (e) é opcional;

onde pelo menos um de um ou mais produtos de extensão 
na etapa (e) em cada ciclo de etapas (a)-(e) é usado como 
filamentos modelo no próximo ciclo de etapas (a)-(e), e

onde a tensão que tende estirar o um ou mais dos 
filamentos modelo é aplicada em pelo menos um ciclo.

24. Método, de acordo com a reivindicação 23, 
caracterizado pelo fato de um ou mais grupos de complexação 
serem ativáveis.

25. Método, de acordo com a reivindicação 23, 
caracterizado pelo fato de um ou mais grupos de complexação 
e uma ou mais moléculas ligadas ao substrato serem biotina 
e estreptavidina, respectivamente.

26. Método, de acordo com a reivindicação 23, 
caracterizado pelo fato de um ou mais dos grupos de 
complexação compreenderem biotina "caged" fotoativável.

27. Método de detecção de um patógeno, caracterizado 
pelo fato de compreender o método, como definido na 
reivindicação 1, e compreender ainda análise do ácido 
nucléico amplificado para a presença de uma sequência de

Petição 870170009760, de 14/02/2017, pág. 10/17



5

10

15

20

25

30

7/11

nucleotídeo especificamente associada ao patógeno.
28. Método para amplificação de um ácido nucléico, 

caracterizado pelo fato de compreender:
(a) desnaturação de uma molécula de ácido nucléico de 

filamento duplo pela aplicação de uma quantidade de tensão 
que tende estirar um ou ambos filamentos da molécula de 
ácido nucléico de filamento duplo suficiente para causar 
separação da molécula de ácido nucléico de filamento duplo 
em duas moléculas de ácido nucléico de filamento único, 
onde uma ou ambas moléculas de ácido nucléico de filamento 
único a qual a tensão é aplicada torna-se um filamento 
modelo;

(b) contato de um ou ambos filamentos modelo com um 
ou mais iniciadores de oligonucleotídeo complementares a 
uma porção dos filamentos modelo, uma ácido nucléico 
polimerase e pelo menos quatro diferentes nucleosídeos 
trifosfatos;

(c) redução da tensão aplicada a um ou ambos 
filamentos modelo na etapa (a) para permitir que um ou mais 
dos iniciadores se anelem às porções correspondentes dos
filamentos modelo, ao qual um ou mais dos iniciadores são
complementares;

(d) controle da tensão aplicada a um ou ambos
filamentos modelo de forma a permitir extensão de um ou
mais dos iniciadores pela ácido nucléico polimerase; dessa 
forma formando uma ou mais moléculas de ácido nucléico de 
filamento duplo, no qual um ou mais produtos de extensão 
são ligados a um ou mais dos filamentos modelo; e

(e) repetição das etapas (a) , (b) , (c) , e (d) para 
amplificação do ácido nucléico,
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onde pelo menos um de uma ou mais das moléculas de 
ácido nucléico de filamento duplo formada na etapa (d) em 
cada ciclo de etapas (a) - (d) é usado como a molécula de 
ácido nucléico de filamento duplo na etapa (a) no próximo 
ciclo de etapas (a)-(d).

29. Método, de acordo com a reivindicação 28, 
caracterizado pelo fato de pelo menos uma das referidas 
moléculas de ácido nucléico ser ligada por uma polimerase 
que é ligada a um substrato, e onde o fluido é fluido sobre 
o substrato.

30. Método, de acordo com a reivindicação 28, 
caracterizado pelo fato de pelo menos uma das referidas 
moléculas de ácido nucléico ser ligada a um substrato.

31. Método, de acordo com a reivindicação 28, 
caracterizado pelo fato de pelo menos uma das referidas 
moléculas de ácido nucléico ser estirada em um gradiente de 
velocidade de fluxo de fluido ou por um fluxo de fluido de 
contra-propagação.

32. Método, de acordo com a reivindicação 28, 
caracterizado pelo fato da etapa (d) compreender aumento da 
tensão em um tempo correspondente a um período durante o 
qual uma sequência difícil de replicar em um ou mais dos 
filamentos modelo é replicada.

33. Método, de acordo com a reivindicação 28, 
caracterizado pelo fato do processo inteiro ser realizado à 
temperatura ambiente.

34. Método, de acordo com a reivindicação 28, 
caracterizado pelo fato do processo ser realizado em uma 
temperatura acima de 20°C e abaixo de 60 °C.

35. Método, de acordo com a reivindicação 28,
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pN.
36. Método para execução de uma amplificação de ácido 

nuclêico por uma reação de cadeia de polimerase, 
caracterizado pelo fato de compreender:

(a) desnaturação de um ácido nuclêico de filamento 
duplo para produzir filamentos modelo de filamento único;

(b) anelamento dos iniciadores aos filamentos modelo;
(c) extensão dos iniciadores por uma polimerase de 

filamento modelo dirigido para produzir moléculas de ácido 
nuclêico de filamento duplo; e

(d) repetição das etapas (a)-(c) para amplificação do 
ácido nuclêico de filamento duplo, de tal modo que tensão é 
aplicada aos filamentos modelo para estirar os mesmos 
filamentos modelo e para estirá-los a partir dos 
iniciadores enquanto os filamentos modelo estão sob tensão;

onde pelo menos uma das moléculas de ácido nuclêico de 
filamento duplo produzida em (a)-(c) é desnaturada na etapa 
(a) no próximo ciclo de etapas (a)-(c); e

onde a tensão aplicada ao ácido nucleico que tende 
estirar o acido nucleico é aplicada em pelo menos um ciclo.

37. Método, de acordo com a reivindicação 36, 
caracterizado pelo fato da aplicação de tensão compreender 
aplicação de tensão mecânica, estresse hidrodinâmico, ou 
força eletromagnética, ou qualquer combinação dos mesmos.

38. Método, de acordo com a reivindicação 36, 
caracterizado pelo fato das etapas (a) a (d) serem 
executadas em temperaturas selecionadas das faixas de
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abaixo de 80 °C, abaixo de 30 °C, e uma temperatura ambiente.
39. Método, de acordo com a reivindicação 36,

caracterizado pelo fato da:
tensão aplicada na etapa (a) ser igual à ou maior do 

5 que 65 pN; ou
tensão aplicada na etapa (b) ser selecionada das 

faixas de (i) igual à ou menor do que 50 pN, (ii) de 30 pN 
a 50 pN, inclusive, e (iii) de 35 pN a 45 pN, inclusive; ou

tensão aplicada na etapa (c) ser igual à ou menor do 
10 que 45 pN.

40. Método para execução de uma amplificação de ácido 
nucléico, caracterizado pelo fato de compreender:

(a) desnaturação de um ácido nucléico de filamento 
duplo para produzir filamentos modelo de filamento único;

15 (b) anelamento de iniciadores aos filamentos modelo;
(c) extensão dos iniciadores por uma polimerase de 

filamento modelo dirigido para produzir moléculas de ácido 
nucléico de filamento duplo; e

(d) repetição das etapas (a)- (c) para amplificação do
20 ácido nucléico de filamento duplo, de tal modo que tensão é 

aplicada aos filamentos modelo para estirar os mesmos 
filamentos modelo e para estirá-los a partir dos 
iniciadores enquanto os filamentos modelo estão sob tensão;

onde a etapa (a) é isotérmica e compreende aplicação
25 de uma quantidade tensão mecânica ou hidrodinâmica ao ácido 

nucléico que tende estirar o ácido nucleico; e
onde pelo menos uma das moléculas de ácido nucléico de

filamento duplo produzida na etapa (c) em cada ciclo de
etapas (a)-(c) é desnaturada na etapa (a) no próximo ciclo

30 de etapas (a)-(c).
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41. Método para execução de uma amplificação de ácido
nucléico, caracterizado pelo fato de compreender:

(a) desnaturação de um ácido nucléico de filamento 
duplo para produzir filamentos modelo de filamento único;

5 (b) anelamento dos iniciadores aos filamentos modelo;
(c) extensão dos iniciadores por uma polimerase de 

filamento modelo dirigido para produzir moléculas de ácido 
nucléico de filamento duplo; e

(d) repetição das etapas (a)- (c) para amplificação do 
10 ácido nucléico de filamento duplo, de tal modo que tensão é

aplicada aos filamentos modelo para estirar os mesmos 
filamentos modelo e para estirá-los a partir dos 
iniciadores enquanto os filamentos modelo estão sob tensão, 

onde a tensão é aplicada ao ácido nucléico em pelo 
15 menos um ciclo, a referida tensão modulando atividade de 

exonuclease revisada da ácido nucléico polimerase.
42. Método, de acordo com a reivindicação 36, 

caracterizado pelo fato dos iniciadores usados na etapa (b) 
serem iniciadores ativáveis compreendendo grupos de

20 complexação para imobilização de produtos de extensão
obtidos na etapa (c).

43. Método, de acordo com a reivindicação 36,
caracterizado pelo fato do número de cópias do filamento 
modelo aumentar 2n vezes após as etapas (a) a (c) serem

25 repetidas n vezes, onde n é um número inteiro maior do que
1.

44. Método, de acordo com a reivindicação 36, 
caracterizado pelo fato da etapa (a) compreender aplicação 
de tensão ao ácido nucléico.
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