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RESUMO 

A Tuberculose (TB) é uma patologia cujo diagnóstico precoce e tratamento 

adequado são essenciais para a eficácia dos programas públicos de controle da doença,  

os quais buscam curar os doentes e evitar a transmissão da doença. O diagnóstico 

laboratorial envolve a baciloscopia realizada com auxílio da  coloração de Ziehl-

Neelsen, uma metodologia rápida, barata e acessível, com uma  sensibilidade de 104 

bacilos/ml e a cultura que é mais sensível mas cujo resultado pode demorar entre 9 a 45 

dias. Para o diagnóstico de tuberculose espera-se que as técnicas de amplificação 

genéticas melhorem a velocidade, sensibilidade e especificidade para a detecção de 

micobactérias. Neste sentido foram objetos deste estudo o desenvolvimento de uma 

técnica molecular para diagnóstico de tuberculose paucibacilar e a caracterização 

genotípica de isolados de Mycobacterium tuberculosis (M.tb). Uma reação de 

heminested PCR voltada para o diagnóstico de tuberculose e utilizando como alvo, o 

marcador genético IS6110, foi elaborada a partir de criteriosa escolha de “primers” e 

condicões ideais de concentração dos “primers” e cloreto de magnésio e de temperaturas 

de anelamento. A sensibilidade da técnica foi de 30 fg e pode ser concluída em até 3 

dias após a coleta de amostras biológicas para análise. Comparada com a PCR 

convencional, a heminested PCR aumenta a sensibilidade e especificidade, o que é 

importante, especialmente nas amostras biológicas paucibacilares. Os resultados da 

caracterização genotípica de 61 isolamentos de M.tb obtidos durante os anos de 2000 a 

2002, possibilitaram através da técnica do Double Repetitive Elements-PCR (DRE-

PCR) identificar cinco grupos de pacientes, designados I, II, III, IV e V com 4, 3, 6, 2 e 

2 pacientes respectivamente, portadores de cepas com 100% de similaridade e 

apresentando respectivamente 5, 5, 1, 2 e 5 bandas na eletroforese em gel de agarose. 

As cepas com mesmo perfil de resistência a drogas apresentaram perfis genéticos 

distintos, exceto três do grupo I. A melhor correlação epidemiológica dos grupos foi a 

apresentada pelo grupo I. Três membros são da mesma familía, todos portadores de 

cepas resistentes a isoniazida e rifampicina. São três mulheres com diagnóstico de 

“diabetes mellitus”. O primeiro caso diagnosticado de TB nessas pacientes foi em 1999 

e o segundo em 2000. O terceiro caso foi diagnosticado na filha desta última em 2002. 

O impacto da genotipagem nestes casos, foi a análise da dinâmica de transmissão e a 

imediata utilização de esquema terapêutico adequado para a filha, já que era conhecida a 



Artur Henrique Bach Diagnóstico e Genotipagem de M.tuberculosis 

            
__________________________________________________________________                                     

Dissertação de Mestrado em Genética pela Universidade Federal de Pernambuco, 2003. 

xiv

resistência aos antimicrobianos de primeira escolha utilizados para o tratamento das 

outras duas pacientes. 
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ABSTRACT 
 

 Tuberculosis (TB) is a disease for which early diagnostic and correct treatment 

are essential to improve the efficacy of the TB Control Program to cure sick people and 

avoid transmission of the disease. Laboratory diagnosis involves baciloscopy using 

Zeehl Neelsen staining, a fast, inexpensive and accessible methodology, with sensitivity 

of 104 bacilli/ml and a culture that is more sensitive. However it can take between 9-45 

days to receive results. For TB diagnosis it is hoped genetic amplification techniques 

will improve sensitivity and especificity for detection of Mycobacterium. In this study a 

molecular technique for paucibacilary TB diagnosis was developed and genetic 

characterization of Mycobacterium tuberculosis (M.tb) strains performed. The 

Heminested-PCR assay was developed for TB diagnosis based on the IS6110 genetic 

marker. The optimal conditions for primers, magnesium chloride and melting 

temperature were determined. The sensitivity of the technique was 30fg and can be 

concluded in up to three days after sample collection. Heminested PCR in comparison 

with conventional PCR improves sensitivity, especificity, which is especially important 

in biological paucibacilary samples. The results of the genetic characterization of 61 

M.tb strains obtained in 2000-2002 period, by Double Repetitive Elements-PCR (DRE-

PCR), allowed identification of five groups of patients, designated as I, II, III, IV, and V 

with 4, 3, 6, 2 and 2 patients respectively, suffering from strains which were 100% 

similar and showing respectively 5, 5, 1, 2 and 5 bands on the agarose electrophoresis 

gel. The strains with the same drug resistance profile showed different genetic profiles, 

except for three strains of group I. The best epidemiological correlation was detected in 

group I. Three members of this group are relatives, all of whom carry strains resistant to 

isoniazid and rifampin. The three patients are women and all three suffer from “diabetes 

mellitus”. The first case of TB in these patients was diagnosed in 1999 and the second 

in 2000. The third case was diagnosed in the daughter of this last case in 2002. The 

impact of the genetic characterization in these cases was the analysis of the dynamics of 

transmission and immediate use of the correct therapeutic scheme for the daughter, once 

the resistance profile to the drugs of first choice was known for the other two patients.
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INTRODUÇÃO 

 Os Gregos chamaram-na “phithisis”, os Romanos “tabes”, os Hindus 

“rajayakshma”, e na Inglaterra Victoriana, foi chamada “consumption”. Todos estes 

diferentes nomes referiam-se a uma doença debilitante que pelas características, 

atualmente, chamamos Tuberculose.  

Tuberculose é uma doença causada por microrganismos ácido-resistentes, em 

forma de bacilos retos ou ligeiramente curvos; o Mycobacterium tuberculosis (M.tb) é a 

causa mais comum de doença micobacteriana em humanos. Menos comumente, a 

doença é causada por bactérias relacionadas, como o Mycobacterium africanum (M. 

africanum) e o Mycobacterium bovis (M. bovis).  

Um terço da população mundial está infectada com M.tb. A cada ano 

aproximadamente oito milhões de pessoas desenvolvem doença ativa resultando em 

dois milhões de mortes. A doença é a sétima causa de mortes no mundo, é também a 

principal causa de morte de indivíduos infectados com HIV (Human immunodeficiency 

virus), mata mais mulheres do que todas as causas de mortalidade maternal combinadas.  

A tuberculose foi declarada em 1993 uma Emergência Mundial pela OMS 

(Organização Mundial da Saúde). A OMS estima que se melhoramentos significantes na 

prevenção e controle da tuberculose, entre 1999 e 2020, não forem conseguidos, 1 

bilhão de pessoas adquirirão a infecção, 200 milhões desenvolverão a doença ativa e 70 

milhões morrerão.  

A tuberculose pulmonar é a manifestação clínica da tuberculose pela qual ocorre 

a transmissão da doença. Diagnóstico rápido e acurado e efetivo tratamento de pacientes 

portadores de tuberculose pulmonar são a base para a prevenção de uma epidemia 

mundial, devido ao bloqueio da via de transmissão da doença. O diagnóstico 

laboratorial de tuberculose, nas diversas formas de apresentação clínica da doença, está 

baseado na coloração dos bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR) ou em cultivo dos 

mesmos; as limitações técnicas desses procedimentos, como a sensibilidade da 

coloração para BAAR e o tempo requerido para obtenção de resultados na cultura, 
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podem conduzir o diagnóstico da doença a basear-se exclusivamente em critérios 

clínicos.  

Para o diagnóstico de tuberculose é esperado que as técnicas de amplificação 

genéticas melhorem a velocidade, sensibilidade e especificidade para a detecção de 

micobactérias. Por isso desenvolvemos uma técnica molecular baseada em PCR 

(Polymerase Chain Reaction), para aplicação no diagnóstico de tuberculose 

paucibacilar. 

Com a finalidade de verificar o perfil da tuberculose no Município do Cabo de 

Santo Agostinho, Pernambuco-Brasil,  objetivando identificar fatores sócio-econômicos 

e clínicos relacionados a doença e auxiliar o Programa de Controle da Tuberculose 

Municipal, realizamos um estudo epidemiológico-molecular, com base em dados de 

questionário clínico-epidemiológico padrão aplicado a população alvo, e na utilização 

de um método de caracterização genotípica do M.tb denominado DRE-PCR (Double 

Repetitive Elements - Polymerase Chain Reaction), para identificar grupos de pacientes 

portadores de cepas do M.tb potencialmente implicados na transmissão recente de 

tuberculose naquela população.  

A distribuição da infecção a nível mundial, a complexa epidemiologia e história 

natural, conjugada a insuficientes recursos para responder a situação mundial da doença, 

são fatores para tornar a tuberculose um sério problema de saúde pública por muitos 

anos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivos Gerais 

Estudar o perfil da tuberculose no Município do Cabo de Santo Agostinho, 

Pernambuco-Brasil, através de epidemiologia molecular. 

Desenvolver método baseado em PCR para diagnóstico laboratorial da 

tuberculose. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

Realizar estudo epidemiológico-molecular da tuberculose no Município do Cabo 

de Santo Agostinho através dos dados obtidos pela análise dos questionários clínico-

epidemiológicos aplicados a população em estudo e pela genotipagem de cepas de M.tb 

pela técnica do DRE-PCR (Double Repetitive Elements – Polymerase Chain Reaction), 

agrupando as em “clusters” pelo percentual de similaridade. 

Desenvolver uma reação de heminested PCR, baseada no marcador genético 

IS6110, com finalidade de diagnóstico da tuberculose paucibacilar. 
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REVISÃO DA LITERATURA 
 
 3.1.  A TUBERCULOSE 

 

3.1.1.  Visão Histórica da Tuberculose 

Micobactérias são microrganismos antigos que provavelmente apareceram a 

mais de um milhão de anos no solo e na água e gradualmente adaptaram-se a 

hospedeiros animais durante o período Paleolítico e mais tarde ao homem. Esqueletos 

humanos datados de 8.000 a 5.000 a.C. (Neolítico), encontrados na França, Itália, 

Alemanha, Dinamarca e Jordânia, apresentaram deformidades sugestivas de tuberculose 

vertebral ou Doença de Pott. Traços de doença similar a tuberculose foram também 

identificados em múmias Egípcias datadas de 3.500 a 400 a.C (Coberly et al., 2001). 

Acerca de 8.000 a 4.000 a.C, quando o homem domesticou o gado, aumentou a 

sua exposição ao M. bovis o que pode ter resultado em casos esporádicos de tuberculose 

vertebral ou intestinal ou pulmonar, justificando os casos vistos no período Neolítico no 

Egito. Há a hipótese de que houve uma adaptação do M. bovis ao homem, evoluindo 

para uma nova espécie denominada “tuberculosis” (Hass et al.,1996).  

No decorrer da história, a tendência do homem a reunir-se em grupos 

populacionais, associada a transmissão do M.tb por aerossóis, possibilitou o 

estabelecimento da tuberculose como uma epidemia entre humanos (Coberly et al., 

2001) 

 

3.1.2. Situação Mundial, Nacional e Regional da Tuberculose 

A estimativa da incidência de tuberculose no mundo pode ser avaliada 

graficamente através dos relatos fornecidos anualmente por diversos países a OMS. A 

Ásia e a África apresentam as maiores taxas de incidência. Cerca de 20 países 

contribuem com 80% dos casos de tuberculose no mundo. O Brasil apresenta uma taxa 

entre 50 - 99 casos por 100.000 habitantes (Figura 1), (OMS – Relato Global – 2003). 
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Figura 1. Distribuição Mundial das Taxas de Incidência da Tuberculose. Fonte: 

OMS/Relato Global de TB – 2003. 

 

No Brasil, segundo a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), no ano de 2001, 

as maiores taxas de incidência de tuberculose foram relatadas nos seguintes estados: 

Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas (Tabela I). Segundo a FUNASA, no 

mesmo período, a cidade do Recife em Pernambuco, apresentou uma taxa de incidência 

superior a 100 casos por 100.000 habitantes. O município do  Cabo de Santo Agostinho 

na região metropolitana do Recife, segundo dados da Diretoria de Vigilância 

Epidemiológica Municipal apresentou uma taxa de incidência de 72 casos por 100.000 

habitantes no ano de 2000.  
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White lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.
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Tabela I - Taxas de Incidência de Tuberculose no Brasil por Regiões 

Geográficas. Fonte IDB, Ministério da Saúde - Fundação Nacional de Saúde , 2001. 

 

Região Estado Incidência 
(%) 

Norte AM 73,78 

BA 103,22 
Nordeste 

PE 49,75 

Centro Oeste MT 48,00 

SP 95,16 
Sudeste 

RJ 88,03 

Sul RS 47,20 

 

3.1.3.  O Agente Infeccioso da Tuberculose Humana  

No início do século, as características usadas para definir o gênero 

Mycobacterium foram a ausência de motilidade, a morfologia (levemente curvada e em 

forma de bacilo) e a característica ácido-resistência na coloração de Ziehl-Neelsen 

(Rastogi et al., 2001).  

O M.tb é uma forma de transição entre as eubactérias e os actinomicetos. É um 

bacilo não formador de esporos, sem flagelos, não produtor de toxina e aeróbio 

(algumas espécies de micobactérias são microaerófilas, como M. bovis). Mede de 1 a 4 

µm de comprimento por 0,3 a 0,6 µm de largura. Possui longo tempo de geração (16 a 

20 horas) e duplicação (18 a 48 horas), dependendo da oferta de oxigênio, de nutrientes 

e do pH do meio (Kritski et al., 2000).  

O envelope celular distingue espécies do gênero Mycobacterium de outros 

procariotas. Micobactérias coram-se fracamente pela coloração de Gram. 

Filogeneticamente são mais relacionadas as bactérias Gram positivas e possuem 

deficiência do clássico lipopolissacarídeo endotóxico associado com bactérias Gram 

negativas; porém, a pobreza em peptideoglicano e a presença do ácido meso-

diaminopimélico e de uma barreira lipídica externa lembram certas características dos 
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Gram negativos. O mais distinto atributo do envelope celular micobacteriano é a 

presença dos ácidos micólicos (Mc Neil et al.,1996).  

O conteúdo lipídico da parede celular é de aproximadamente 50% do peso seco, 

o que confere a estes microrganismos resistência a agentes bactericidas em solução 

aquosa e à dessecação e é também responsável pela ácido resistência (Coberly et al., 

2001).  

Os procedimentos para diagnóstico laboratorial envolvem a microscopia direta 

de amostras coradas pela técnica de Ziehl-Neelsen (baciloscopia), a qual é rápida, 

acessível e apresenta sensibilidade de 104 bacilos/ml e a cultura realizada  em meios 

específicos, mais sensível que a baciloscopia.Micobactérias crescem lentamente em 

cultura, resultando em um diagnóstico etiológico tardio. A espécie M. tb apresenta um 

tempo de geração de aproximadamente 24 horas, formando colônias não pigmentadas, 

rugosas, de cor camurça após 14 a 28 dias de incubação a 37ºC em meio de Lowenstein-

Jensen ou Middlebrook. Em meio líquido (e.g. BACTEC) as micobactérias tem 

crescimento detectável mais rápido, em torno de 9 a 14 dias para M.tb dependendo da 

concentração dos microrganismos na amostra biológica em cultivo, podendo ser inferior 

a 7 dias para algumas cepas diferentes de M.tb (Koneman et al., 1995). 

A utilização de sondas genéticas pode acelerar a identificação de micobactérias 

após crescimento em meios de cultura. Porém, os testes bioquímicos convencionais 

continuam sendo utilizados para realizar a identificação de micobactérias isoladas em 

culturas (Ministério da Saúde, 1994). 

Testes utilizando amplificação de ácidos nucleicos também podem ser utilizados 

para o diagnóstico de tuberculose em amostras clínicas, desde que padronizados e 

validados. Existem no mercado alguns kits para diagnóstico molecular de tuberculose e 

inúmeros em fase 1 de desenvolvimento, contudo apenas o GenProbe foi validado 

para amostras paucibacilares de pacientes com tuberculose pulmonar com baciloscopia 

negativa. Outro aspecto importante é o custo elevado desses “kits”,  pois todos são 

importados.   
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3.1.4.  A Transmissão da Micobactéria 

Devido ao fato de que somente uma pequena proporção de pessoas infectadas 

com M.tb desenvolvem a tuberculose (Kritski et al., 2000) e o longo período entre 

incubação e doença (Ministério da Saúde, 1989), a identificação definitiva de fontes de 

infecção e a dinâmica de transmissão são de difícil análise pelos programas de saúde 

pública para controle da tuberculose (Hopewell et al., 1996).  

No passado, evidências para a transmissão em tuberculose, eram baseadas em 

surtos, no aparecimento de cepas com o mesmo perfil de resistência à drogas (forte 

relacionamento entre cepas somente podia ser inferido com maior certeza para cepas 

com padrões de resistência incomuns), ou na conversão de testes tuberculínicos depois 

do contato com pacientes tuberculosos (não muito útil em países em desenvolvimento 

com alta prevalência da doença ou ampla cobertura vacinal com BCG), ou ainda através 

de métodos fenotípicos como fagotipagem, serotipagem, biotipagem e análise 

eletroforética de enzimas, entretanto eram métodos carentes de marcadores polimórficos 

suficientemente discriminatórios para distinguir vários bacilos infectando pacientes não 

relacionados (Montoro et al., 1998).  

A primeira aplicação da biologia molecular para identificar cepas de M.tb foi 

realizada, no ano de 1993, digerindo-se DNA genômico com enzimas de restrição, os 

fragmentos genômicos resultantes, foram separados por eletroforese em gel de agarose. 

Embora a técnica permitisse detectar diferenças entre cepas, a necessidade do uso de 

múltiplas enzimas de restrição, a complexidade dos padrões resultantes, e limitações 

para comparar resultados de diferentes experimentos, dificultaram a ampla utilização 

desta técnica (Hopewell et al., 1996). 

Embden et al. (1993), publicaram uma metodologia padronizada para RFLP 

(Restriction fragment length polymorphism) baseada na seqüência de inserção IS6110, 

com propósito de realização de genotipagem de cepas de M.tb para fins 

epidemiológicos. 

 

3.2.  A EPIDEMIOLOGIA MOLECULAR DA TUBERCULOSE 

A descoberta de seqüências repetitivas de DNA que variam em números e 

localização revolucionaram a tipagem das cepas de M.tb (Burgos et al., 2001).  
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A epidemiologia molecular da tuberculose permitiu o estabelecimento de 

correlações entre fonte de infecção e dinâmica de transmissão e também, identificação 

de fatores de risco individuais ou ambientais (Hopewell et al., 1996). 

 

3.2.1. Marcadores Moleculares 

M.tb, M.africanum, M.bovis, M.microti e M. ulcerans são microrganismos 

geneticamente próximos e ditos pertencentes ao Complexo M.tb. (Kritski et al., 2000; 

Koneman et al.,1995). 

O alto grau de conservação evolucionária das cepas do complexo M.tb está 

exemplificado pelo alto grau de homologia do DNA intercepas, pela conservação das 

suas seqüências do gene 16S rRNA e suas seqüências espaçadoras intergênicas 16S e 

23S. A despeito dessa homogeneidade genética dentro do complexo M.tb, um alto grau 

de polimorfismo do DNA está associado com DNA repetitivo, tais como seqüências de 

inserção (IS) e curtas seqüências repetitivas de DNA. Quatro seqüências de inserção: 

IS6110, IS1081, IS1547 e um elemento similar a IS, foram identificadas em cepas do 

complexo M.tb. Devido a aparente mobilidade e geralmente presença de várias cópias, o 

IS6110 é amplamente utilizado como marcador genético para diferenciar cepas de M.tb 

isoladas em investigações epidemiológicas, as quais incluem, investigações de 

transmissão em hospitais, prisões, e comunidades. Em contraste ao IS6110, o IS1081 é 

quase invariavelmente presente em cinco a sete cópias por genoma, e este IS tem sido 

associado a um limitado polimorfismo. O IS1547 e o elemento similar a IS estão 

presentes em uma ou duas cópias por genoma. A capacidade discriminatória do IS1547-

RFLP foi baixa em comparação com IS6110-RFLP (Kremer et al., 1999).  

Seqüências repetitivas do DNA têm sido utilizadas em estudos de caracterização 

molecular de cepas de M.tb e incluem: seqüências de inserção, como o IS6110, 

seqüências DR (direct repeat), PGRS (Polymorphic GC-rich repetitive sequence), 

MPTR (Major polymorphic tandem repeats), ETR (Exact Tandem Repeats), (GTG)5 

(Guanina/Timina/Guanina) (Barlow et al., 2001). 
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Curtas seqüências de DR (direct repeat), estão presentes em um único locus 

genômico nas cepas do complexo M.tb e tem 36 pb. No locus DR, as seqüências DR 

estão interespaçadas por seqüências espaçadoras de 31 a 45 pb (Rasolofo-

Razanamparany et al., 2001). Isolados clínicos diferem pela presença das seqüências 

espaçadoras, e o seu polimorfismo pode ser detectado por um técnica chamada 

“Spoligotyping”(Spacer Oligo Typing) (Salmonière et al., 1997). 

As seqüências repetidas PGRS, DR e GTG têm sido utilizadas principalmente 

para subtipagem de cepas para as quais diferenciação com o IS6110-RFLP é 

insuficiente. Este é o caso quando cepas do complexo M.tb não contém ou contém 

poucas cópias do IS6110, tal como em significante parte dos isolamentos de cepas de 

M.tb na Ásia, e M.bovis em gado (Kremer et al., 1999). 

 

3.2.2. Seqüências de Inserção (IS) 

Seqüências de inserção são elementos genéticos móveis com 0,8 a 2,5 kb 

(kilobases) de comprimento com extremidades invertidas repetidas e com uma ORF 

(open reading frame) que codifica uma transposase que media sua motilidade. Eles 

diferem dos transposons porque somente carreiam genes necessários a sua replicação 

(McHugh et al., 1997; Walker et al., 1998). 

Desde a publicação do volume “Mobile DNA”, por (Berg, DE e Howe, MM) em 

1989, o campo da transposição tem tido progressos. Um deles foi o desenvolvimento de 

vários sistemas de transposição in vitro para eucariotos e procariotos e a compreensão 

do processo de transposição a nível químico para muitos destes sistemas. Outro avanço 

foi a grande quantidade de elementos de transposição cuja seqüência nucleotídica foi 

caracterizada. No caso das seqüências de inserção, somente 50 tinham sido analisadas 

até 1989, comparando-se com mais de 500 até 1998 (Mahillon et al., 1998).  

Seqüências de inserção podem ter um papel na introdução de diversidade 

biológica em um gênero (McHugh et al., 1997). 

As seqüências de inserção são de grande interesse por dois aspectos: elas podem 

ser simplesmente vistas como “DNA parasita”, com função única de manterem a si 

próprias no genoma hospedeiro ou serem alternativamente concebidas como “genes 

evoluídos”, cujos movimentos dentro do genoma alterariam a função gênica ou 
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mediariam rearranjos genômicos. Elas podem ser úteis tanto como marcadores 

genéticos para uso em estudos epidemiológicos quanto em estudos da função gênica 

(Kivi et al., 2002). 

 

3.2.3. O Elemento Genético IS6110 

No início da década de 90, pouco se sabia acerca do mecanismo de 

patogenicidade do M.tb. Zainuddin e Dale (l989), descreveram o isolamento e clonagem 

de um fragmento de DNA de M.tb., com aproximadamente 5 kb, o qual continha um 

elemento repetitivo específico para o complexo M tb., chamado IS986, cuja seqüência 

difere pouco do IS6110 (Mahillon et al., 1998).  

A seqüência de inserção, IS6110, foi inicialmente descrita em 1990, (Thierry et 

al., 1990), e é atualmente a mais intensivamente seqüência de inserção estudada em 

M.tb., estando presente entre 0 a 25 cópias virtualmente idênticas em diversas 

localizações genômicas (Kivi et al., 2002).  

O IS6110 tem 1355 pb e é membro da família IS3 (Soolingen et al., 1993). 

Membros desta família são o mais amplamente difundido grupo de IS bacterianos, 

sendo encontrados em mais de 24 diferentes gêneros de bactérias Gram positivas e 

negativas. Mais de 16 diferentes IS ao longo de 5 famílias tem sido relatados no gênero 

Mycobacterium (McHugh et al., 1997). 

Técnica de genotipagem baseada no polimorfismo da posição da seqüência de 

inserção (IS6110) no genoma, tem possibilitado distinguir cepas de M.tb nas análises 

epidemiológicas em vários estudos em diferentes países (Gillespie et al., 2000). O DNA 

“fingerprinting” obtido com IS6110-RFLP, confirma a presença em número variável do 

marcador no genoma micobacteriano em diferentes localizações cromossomiais 

(Sampson et al., 1999). A despeito do alto grau de polimorfismo no IS6110-RFLP entre 

cepas de M.tb, tem sido observada a não transposição do IS6110 durante prolongado 

período de cultivo in vitro ou crescimento in vivo, sugerindo que a freqüência de 

transposição é relativamente baixa; isto está de acordo com as observações que indicam 

que o IS6110 é um excelente marcador genético e serve para rastrear cepas de M.tb 

durante microepidemias, infecções nosocomiais e disseminação clonal de cepas 

multidrogas resistentes (Soolingen et al., 1993). 
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a. Localização genômica  

Embora a diversidade geral dos padrões do IS6110 no RFLP observados em 

isolamentos de M.tb sugerem sua inserção randômica no genoma, algumas regiões são 

loci preferenciais de inserção, sendo o locus ipl um deles (Fang et al., 1997; Sampson et 

al., 1999; Fang et al., 2001). Loci Preferencial de inserção foi definido como sendo um 

relativamente pequeno domínio no genoma (<1000 bp) onde múltiplas inserções 

ocorrem em múltiplas posições, ou em idênticas posições (Sampson et al., 1999). 

Investigações adicionais do locus ipl revelaram que ele é integrante de uma seqüência 

de inserção (IS1547), (Fang et al., 2001), e usualmente está presente em duas 

localizações no genoma (ipl A e ipl B), (Figura 2).  

         

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ilustração esquemática das localizações de ipl A, ipl B, e da região 

DR no genoma do M.tb. A região ipl é um segmento do IS1547. 

O locus DR tem uma alta freqüência de inserção de IS6110 e tem sido proposto 

como um “ponto quente” para a integração deste elemento (Fang et al., 1997). 

Prévios estudos da distribuição cromossômica de IS6110, tem notado uma 

concentração de loci de inserção nos quadrantes flanqueando a região cromossômica do 

DR (dentro de 90º do locus DR). Este resultado é corroborado pelos dados ilustrados na 

(Figura 3). Outras regiões tem também demonstrado concentração de inserções, 

algumas destas possivelmente representado loci preferencial de inserção. A 

identificação recente de dois “clusters” de inserção de IS6110 na região do genoma  

 

 
 ip l A     ipl B 

   OriC 

DR

Genoma M tb IS 1547 ipl
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representada por Rv1754 a Rv1762 (Figura 3) sugere a presença de um loci preferencial 

de inserção (Sampson et al., 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representação gráfica do genoma de M.tb, demonstrando a distribuição de 

loci de inserção (Sampson et al., 1999).  

 

b. Função  

A análise de 66 sítios únicos de inserção de IS6110, clonados a partir de 8 

isolados clínicos de M.tb, e mapeados relativamente ao genoma de M.tb H37Rv, 

permitiu identificar 42 inserções de IS6110 interrompendo regiões codificantes de 

genes, 17 inserções ocorreram em regiões intergênicas e 7 não puderam ser mapeadas 

relativamente a seqüência do genoma de M.tb H37Rv. Entre os genes interrompidos e 

com função conhecida, 30 codificam uma variedade de proteínas. As funções sugeridas 

para elas incluem componentes da parede celular, proteínas envolvidas no metabolismo 

energético, metabolismo de macromoléculas, detoxificação e regulação. O impacto 

potencial da inserção IS6110 no fenótipo da cepa é portanto diverso. Entretanto, poderia 

ser notado que a análise do genoma de M.tb demonstra possível redundância genética, a 
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qual sugere um mecanismo por meio do qual o M.tb seria hábil para minimizar o 

impacto de uma mutação deletéria. A maioria dos genes interrompidos por IS6110, 

demonstraram redundância funcional. Por exemplo, múltiplos ORF codificando 

pequenas proteínas conservadas de membrana, fosfolipase C, citocromo p450, 

cutinases, quinases, adenilato ciclases e proteínas regulatórias tem sido identificadas no 

genoma de M.tb. Isto enfatiza a noção de que múltiplas cópias de um gene poderiam 

compensar “knockouts” naturais criados pela inserção do IS6110 com conseqüências 

desconhecidas para a viabilidade do microrganismo. Interrupção da seqüência 

codificante de cópias únicas de genes essenciais resultariam em microrganismos não 

viáveis, os quais não seriam detectados. Entretanto, “knockout” de genes não essenciais 

potencialmente resultariam em microrganismos com um fenótipo alterado. Isto sugere o 

potencial do IS6110, na evolução do genoma do M.tb., a luz da limitada diversidade 

estrutural gênica do microrganismo, rumo ao melhoramento fenotípico, seguindo a 

continuada sobrevivência tanto da seqüência de inserção quanto do M.tb. Porém, um 

fator complicante é a proliferação de cepas com nenhuma ou poucas cópias do IS6110 

em algumas áreas. 

Sampson et al., (2001) publicaram análise de 95 sítios únicos de inserção de 

IS6110 (excluídos múltiplos sítios de inserção dentro dos loci ipl e DR), atualizando 

publicação anterior de sua autoria (Sampson et al., 1999), permitindo determinar que 

60% (57 de 95 sítios) ocorrem em regiões gênicas codificantes, 33% (31 de 95 sítios) 

ocorrem em regiões intergênicas e 7% (7 de 95 sítios) não foram mapeados 

relativamente ao genoma de M.tb H37Rv, concluindo que IS6110 freqüentemente 

quebra regiões codificantes. Sugeriram como ferramenta útil para estudos futuros, um 

mapa genômico na web para submissão de todas as inserções conhecidas de IS6110 

(Figura 4)  
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Figura 4. Distribuição dos loci de inserção de IS6110 relativos a ORFs 

de M.tb H37Rv (Sampson et al., 2001) 
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c. Especificidade  

A seqüência de inserção IS6110 pertencente a família IS3, tem sido encontrada 

exclusivamente em todos os isolamentos de cepas do complexo M.tb. Vários ensaios de 

amplificação com ácidos nucleicos para diagnóstico de tuberculose, muitos dos quais 

utilizam o elemento repetitivo IS6110, como alvo específico para o complexo M.tb, 

foram desenvolvidos (Soolingen et al., 1993). 

Kent et al., (1995) demonstraram em micobactérias atípicas, a presença de 

seqüências homólogas a uma região central e com 181 pb do IS6110, utilizando Nested 

PCR e “dot blot” hibridização. Advertiram que resultados falso positivos, podem ser 

problema nos métodos baseados em IS6110 para detecção do complexo M.tb.  

Hellyer et al., (1996) avaliaram 27 cepas de micobactérias atípicas, sendo 26 

pertencentes ao trabalho original de Kent et al., (1995), pelos métodos de HincII Strand 

displacement (SDA) e PCR baseada na amplificação de regiões compreendidas entre 

970-1026 e 762-865 pb de IS6110, porém, não conseguiram demonstrar a presença de 

seqüências de DNA nas micobactérias atípicas com homologia para IS6110. Eles 

atribuem a muitas razões o contraste dos resultados obtidos em relação àqueles de Kent 

et al.,(1995) entre as quais: 1) as regiões amplificadas são diferentes e a homologia para 

outras espécies pode estar restrita a uma região central com 181 pb no IS6110. 2) 

Grandes quantidades de DNA (100ng) foram ensaiadas por Kent et al., (1995), 

aumentando a probabilidade de resultados falso-positivos a partir de baixos níveis de 

DNA contaminante de M.tb ou amplicons. Estes dados suportam a continuação do uso 

destas regiões nucleotídicas do IS6110 como alvos específicos para amplificação em 

M.tb.  

Mulcahy et al., (1996) selecionaram dois sistemas de amplificação baseados em 

IS6110 os quais foram desenvolvidos por Eisenach et al., (1990) e (Clarridge et al., 

1993; Shawar et al., 1993), e respectivamente amplificam 123 pb e 317 pb em M.tb e 

após modificações, submeteram 116 isolados clínicos de micobactérias a estes sistemas 

de amplificação e obtiveram que dos 116 isolados, 46 foram positivos e 70 foram 

negativos. A identificação microbiológica dos isolados clínicos apresentou a seguinte 

distribuição: M.tb (46), M. avium-intracellulare (50), M. xenopi (7), M. gordonae (7), 

M. fortuitum (5), M. kansasii (1). Não encontraram-se resultados falso-positivos com os 

dois sistemas de amplificação baseados em IS6110.  
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Mc Hugh et al., (1997) afirmam que a homologia entre o M.tb e micobactérias 

atípicas em relação ao IS6110, está confinada a uma região central do IS6110, com 181 

pb, e não aceitam a afirmação proposta por Hellyer et al.,(1996) de que a contaminação 

da PCR foi a responsável por seus resultados, ainda que, uma alta concentração de DNA 

tenha sido utilizada nas reações de PCR. Os resultados negativos obtidos por Hellyer et 

al., (1996) foram devido ao fato de que a área alvo usada na PCR com os “primers” 

utilizados por Hellyer et al., (1996) estariam fora da região de homologia com 181 pb e 

que a pequena e não quantificada porção de DNA utilizada por eles nas suas reações, 

forneceram resultados falso-negativos para isolados de micobactérias atípicas onde a 

homologia é menor e conseqüentemente fornecem baixa sensibilidade.  

Hellyer et al., (1996) citam que 20 dos 50 ciclos da Nested PCR utilizada por 

Kent et al., (1995) realizados em condições de baixa estringência provavelmente geram 

produtos de PCR inespecíficos que podem hibridizar inespecificamente com a sonda no 

“Southern blot”. Sugerem que o seqüenciamento de DNA genômico clonado de 

diferentes micobactérias atípicas e outros microrganismos é a maneira apropriada para 

definir a presença ou ausência de seqüência homóloga a IS6110. 

Mc Hugh et al., (1997), somente utilizaram a PCR para preparar a sonda 

derivada do segmento com 181 pb, e a homologia foi demonstrada por hibridização de 

“Southern blot” do DNA genômico com maior estringência que a do método padrão 

internacional, implicando em seqüências de alto grau de homologia para IS6110. 

Seqüências homólogas foram encontradas em todas as espécies de micobactérias 

testadas; (3) cepas de M. avium-intracellulare, (3) cepas de M. malmoense, (4) cepas de 

M. fortuitum e (4) cepas de M. kansasii. Os autores acreditam que o gênero 

Mycobacterium pode possuir uma família de seqüências IS3 as quais estão estreitamente 

relacionadas. Um novo IS, IS1137, em M. smegmatis, foi identificado e seqüenciado 

recentemente. Ele mostra características dos membros da família IS3 e áreas de 

homologia com IS6110. Como conseqüência dos dados apresentados por Mc Hugh et 

al., (1997) todas as cepas submetidas a RFLP deveriam ter as espécies determinadas 

previamente, posto que as micobactérias atípicas submetidas a RFLP produziram 

padrões de RFLP similares aqueles de M.tb. O IS6110 permanece como uma seqüência 

alvo para diagnóstico de M.tb. por PCR, entretanto os dados obtidos denotam a área na 

qual deve ser tomado cuidado no desenho e avaliação de pares de “primers”. Dados 
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acerca da baixa especifidade de IS6110 tem sido relatados: uma avaliação clínica 

demonstrou que dentre 428 amostras de escarro, 116 amostras subseqüentemente 

cresceram micobactérias atípicas e 3 delas foram falso-positivas Eisenach et al. (1991).  

Resultados laboratoriais, baseados em microbiologia convencional ou técnicas 

moleculares, não podem ser considerados isoladamente, mas devem ser vistos dentro do 

contexto da clínica do paciente e história epidemiológica (Hellyer et al., 1996). 

 

d. Estabilidade  

Para estimar a estabilidade dos padrões eletroforéticos obtidos pelo RFLP 

utilizando como marcador o IS6110, estudos a partir de isolamentos seriados do M.tb 

tem demonstrado que o padrão de bandeamento pode mudar com o passar do tempo em 

um subgrupo de pacientes. Num estudo sobre a estabilidade do IS6110-RFLP foram 

utilizadas de três amostras de escarro coletadas para cada paciente, independentemente 

das coletas terem sido realizadas pelo Programa de Controle de Tuberculose Sul 

Africano e de serem pacientes com mais de um DNA “fingerprinting”. Os resultados 

demonstraram uma divisão em duas categorias: (i) um grupo de pacientes infectados 

com cepas as quais permaneceram genotipicamente idênticas durante o curso da 

amostragem (grupo invariante), comportando 335 pacientes e (ii) o grupo de pacientes 

infectados com cepas as quais mudaram durante o curso da amostragem, (grupo 

variante), com 14 pacientes. Mudanças no padrão de bandeamento do IS6110 foram 

identificadas pelo aparecimento, desaparecimento ou deslocamento eletroforético da 

seqüência de inserção. A proporção de cepas variantes identificadas (n=14[4%]) foi 

similar àquelas reportadas para isolados coletados na Holanda (4,6%), embora menores 

que a proporção relatada na Alemanha (9%) e em uma análise restrita realizada em São 

Francisco – Califórnia-EUA) (24,5%). A análise dos dados do RFLP das cepas variantes 

isoladas demostrou que em 10 dos 14 casos (71,4%) o padrão de bandeamento do 

IS6110 mudou por transposição replicativa, enquanto que em 2 de 14 casos (14,3%) 

houve deleção de uma banda hibridizada. Em 2 de 14 casos (14,3%), uma mudança 

eletroforética foi observada, sugestiva de uma mutação cromossomial. Para quatro 

pacientes a cepa variante desapareceu dos subsequentes isolamentos, demonstrando uma 

troca clonal incompleta. Isto sugere que duas populações clonais variantes podem estar 

presentes em um paciente e que uma única amostra de escarro pode não refletir a 
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verdadeira diversidade genética da população bacteriana no hospedeiro. Análise de 

sobrevivência destes dados estimam que a meia vida total do padrão de bandeamento do 

IS6110 nestas amostras estudadas é de 8,4 anos (95% CI, 7,5 a 10,45 anos). Entretanto a 

plotagem dos dados sugeriu a presença de dois graus distintos de mudança, um deles 

evidenciado precocemente em 8 dos 14 pacientes (57%) no qual a cepa inicial e a cepa 

variante foram detectadas no intervalo dos primeiros 20 dias  (média de 10 dias), e outro 

grupo com os restantes seis pacientes (43%), onde cepas variantes foram isoladas 

somente depois de 250 dias. No primeiro caso, sugere-se que a mudança de padrão de 

bandeamento ocorreu precocemente no processo da doença, antes da terapia 

antituberculosa. Esta mudança pode representar evolução influenciada pelo ativo 

crescimento da cepa ou adaptação ao novo ambiente do hospedeiro. E é também 

possível que a mudança foi induzida em pacientes previamente tratados ou durante a 

fase latente de crescimento ou durante o subseqüente processo de reativação. O segundo 

tipo de mudança poderia ter ocorrido na última fase da doença ou depois do tratamento. 

Este menor grau de mudança pode ser uma conseqüência de um menor grau de 

crescimento do bacilo. Se longos retardos no período entre o início da doença ativa e a 

primeira coleta de escarro ocorrerem, é possível que recentes cepas com mudança de 

padrão de bandeamento possam ser perdidas e por isso excluídas do computo dos graus 

na análise de estabilidade. A acurácia dos graus na análise da estabilidade é limitada 

pela epidemiologia local e por conseguinte, os graus estimados serão proporcionais a 

efetividade dos programas de controle da tuberculose e não pela incidência da doença. 

A importância epidemiológica de calcular um grau evolucionário para isolados 

coletados de pacientes não está claro, dado que mudanças são observadas somente em 

um muito pequeno e único subgrupo de pacientes analisados. Por conseguinte, estes 

dados não podem ser extrapolados  para um estudo total na população. Além do mais, a 

verdadeira extensão da diversidade genética dentro de um estudo populacional pode ser 

mascarado por uma incompleta substituição clonal no momento da coleta do escarro, 

com baixos números de variantes clonais na amostra de escarro que não serão 

detectados devido a limitada sensibilidade do método IS6110-RFLP. Então, cepas 

variantes não serão identificadas para pacientes dos quais inadequado número de 

amostras de escarro tenha sido coletado. De acordo com isso, pode ser dificultada a 

identificação de cadeias de transmissão baseadas exclusivamente na identidade 

genotípica utilizando agrupamentos por IS6110 no RFLP (Warren et al., 2002). 
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 3.3. CARACTERIZAÇAO MOLECULAR DE CEPAS DE M.tb POR 

DIFERENTES MÉTODOS  

Técnicas moleculares são usadas para rastrear cepas específicas de patógenos e 

para determinar mais precisamente a distribuição de doenças infecciosas em 

populações, propiciando oportunidades para intervenções mais efetivas (Montoro et al., 

1998). Em geral a observação de um número de isolados mostrando padrões idênticos é 

usado para inferir infecção a uma fonte comum. Em contraste, isolados com genótipos 

não relacionados são vistos representar infecção com diferentes cepas, e por conseguinte 

de fontes diferentes (Warren et al., 2002).  

Desde a descoberta do polimorfismo no DNA de M.tb, diferenciação de cepas 

tem se tornado uma valorosa ferramenta no estudo da epidemiologia da tuberculose 

(Salmonière et al., 1997).  

Uma variedade de métodos tem sido usados para visualizar o polimorfismo do 

DNA em cepas do complexo M.tb incluindo: RFLP, hibridização do DNA, PCR e 

combinações destes métodos (Kremer et al., 1999). 

Estudos tem mostrado que as combinações de métodos de tipagem molecular 

que utilizam diferentes elementos repetitivos podem melhorar a discriminação entre 

isolados de M.tb (Barlow et al., 2001). 

Estudos de epidemiologia molecular em tuberculose podem conduzir a duas 

hipóteses: (i) o grau de agrupamento de cepas pode ser usado como uma medida de 

recente e ativa transmissão de tuberculose. (ii) os pacientes jovens, tem mais infecções 

recentes que os idosos e então estão mais apropriadamente dispostos em grupos de 

cepas relacionadas (Rasolofo-Razanamparany et al., 2001). 

 

3.3.1 RFLP 

O método mais comumente usado para investigar a epidemiologia da infecção 

pelo M.tb é a análise do polimorfismo do comprimento dos fragmentos de restrição 

baseado no IS6110, gerado por hibridização de Southern, conhecido como IS6110-

RFLP e cujo protocolo foi padronizado por van Embden et al., (1993). Brevemente 

descrito, envolve a digestão do DNA genômico extraído com PvuII, eletroforese em gel 
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de agarose a 0,8% e vácuo para blotar em membranas de nylon. Uma mistura de 

lambda-HindIII e 0X174-HaeIII é usado como marcador externo. Southern blotting é 

realizado com uma sonda gerada por PCR amplificada do DNA de M.tb H37Rv com os 

primers INS1 e INS2. Rotulamento e detecção é realizada com ECL Direct System 

(Amersham). Os resultados podem ser visualizados diretamente ou com um software, 

e.g. Gel Compare (Montoro et al., 1998). 

Este método está baseado na premissa epidemiológica de que pacientes não 

relacionados que desenvolveram tuberculose, mostram alto grau de variação nos 

padrões de bandeamento do RFLP, praticamente correspondendo a padrões únicos por 

paciente, como resultado de uma reativação de infecção latente, provavelmente 

adquirida num ponto remoto do passado e que pacientes infectados por cepas que 

apresentam o mesmo padrão ao IS6110-RFLP (ou uma banda de diferença) são 

considerados epidemiologicamente relacionados. Isolados de M.tb tendo idênticos 

padrões potencialmente representam um grupo de recente transmissão dentro da 

população e fazem parte de uma cadeia de transmissão (Barlow et al., 2001; Warren et 

al., 2002). Embora um cluster ou agrupamento de cepas relacionadas, não reflita a 

totalidade de casos em um estudo populacional, pode-se assumir que um membro do 

agrupamento foi o caso fonte e os outros casos secundários. (Hopewell et al., 1996). 

Esta metodologia tem sido utilizada em numerosos estudos para quantificar a proporção 

relativa de transmissão recente da doença (Warren et al., 2002). Porém esta clássica 

forma de estudar o marcador IS6110 por RFLP, tem algumas limitações, sendo a 

principal delas o tempo e o trabalho requeridos para realizar o procedimento; porque o 

procedimento requer uma quantidade suficiente de DNA para ser extraído, a cultura 

primária deve ter abundante crescimento do microrganismo ou deve ser subcultivada 

para render microrganismos suficientes; depois da cultura, a extração de DNA 

genômico e digestão com enzima de restrição deve ser realizada e também eletroforese 

e hibridização de Southern blot, requerendo muitos passos e reagentes. O procedimento 

completo pode levar de 3 a 4 semanas até a interpretação dos resultados (Friedman et 

al., 1995). Por isso, este método é útil para estudos epidemiológicos retrospectivos, 

mais que para rápido manejamento da doença em resposta a surtos. Outras técnicas tem 

sido desenvolvidas com o objetivo de obter identificação de cepas sem a necessidade de  
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grandes quantidades de DNA genômico, como spoligotyping, DRE-PCR, VNTR 

(Salmonière et al., 1997).  

Entretanto diferentes sítios dentro do genoma de M.tb tem sido relatados como 

“pontos quentes” para a integração de IS6110. Estes incluem o locus DR, o locus ipl, o 

locus DK1 e a região dnaA-dnaN. Isto sugere que a integração do IS6110 não é 

verdadeiramente um evento randômico e a freqüência de transposição é influenciada 

pelo sítio de inserção dentro do genoma micobacteriano. A identificação de “pontos 

quentes” pode complicar a interpretação dos dados do RFLP. Para cepas contendo baixo 

número de cópias de IS6110, “pontos quentes” de integração podem produzir “falsos 

clusters” os quais devem ser subdivididos por um segundo método de tipagem 

independente de IS6110 (Barlow et al., 2001). 

O uso dos dados do RFLP para inferir associações epidemiológicas é dependente 

de uma compreensão do marcador molecular, incluindo as fontes e freqüência de 

variabilidade do mesmo (relógio molecular). O grau de mudança precisa ser 

suficientemente alto para assegurar que a maioria dos casos de transmissão recente não 

relacionados epidemiologicamente, tenham diferentes padrões de bandeamento 

(fingerprintings), mas baixo o suficiente para assegurar que a maioria dos casos de 

transmissão recente relacionados tenham padrões idênticos (Warren et al., 2002). 

 

3.3.2. Spoligotyping e RFLP 

Uma técnica chamada Spoligotyping (Spacer Oligo Typing) analisa um único 

locus para caracterizar cepas de M.tb. O método confia na amplificação in vitro da 

seqüência de DNA do locus altamente polimórfico chamado DR no cromossomo de 

micobactérias do complexo M.tb. Esta região foi descrita flanqueando uma seqüência 

IS6110. Na sua organização apresenta regiões conservadas com 36 pb (seqüências DR) 

interespaçadas por espaçadores variáveis. O polimorfismo é carreado por estes 

espaçadores, os quais são variáveis em comprimento (35 a 41 pb) e seqüência. O 

número de espaçadores de DR também é variável (49 em BCG e 39 em M.tb H37Rv). 

Embora estes espaçadores variem, cada um é comum a um grupo de cepas. Esta técnica 

testa quais espaçadores de um catálogo de espaçadores está presente nas cepas  
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estudadas e cada cepa é então caracterizada por seus espaçadores (Salmonière et al., 

1997).  

As técnicas do Spoligotyping e IS6110-RFLP foram comparadas usando 106 

isolamentos clínicos de M.tb provenientes de 101 pacientes, obtidos a partir de três 

hospitais de Paris (França), durante cerca de um ano (l993). Foram obtidos 57 diferentes 

spoligotypes com o Spoligotyping e 81 diferentes padrões com IS6110-RFLP. Isto 

inclusive sugere que o marcador DR pode evoluir discretamente mais lentamente que 

IS6110. O extensivo polimorfismo observado pelos padrões do Spoligotyping e o fato 

dos espaçadores estarem situados numa região com muitas unidades repetidas, sugeriu 

uma instabilidade dos espaçadores, por rearranjo genômico, o que não foi confirmado 

pelo estudo, sendo os espaçadores DR suficientemente estáveis para serem usados como 

marcadores moleculares em estudos epidemiológicos (Salmonière et al., 1997). 

 Os espaçadores DR tem sido caracterizados como específicos para cepas do 

complexo M.tb e foram encontrados em todas as cepas de M.tb., M. bovis, M. africanum 

e M. microti testadas no estudo, porém, em nenhuma das 42 cepas de micobactérias 

atípicas também estudadas por Spoligotyping. Estes marcadores estão presentes em 

múltiplas cópias e então são alvos valorosos para detecção, identificação e tipagem de 

cepas do complexo M.tb. Esta técnica pode permitir rápida  identificação em surtos, 

infecções nosocomiais ou contaminação cruzada laboratorial. A técnica de 

Spoligotyping é um método ideal para screening inicial. Ela é fácil, econômica e uma 

rápida maneira de realizar tipagem de cepas do complexo M.tb,  uma vez  que uma 

única pessoa é capaz de tipar 40 cepas ao dia. Além do mais, por ser uma técnica de 

PCR, somente uma pequena quantidade de DNA é requerida, evitando os problemas 

associados a demora no crescimento em cultura  e subcultivo dos microrganismos, ou 

ainda quando as culturas apresentam células bacterianas não mais viáveis. Globalmente, 

6 clusters foram os mesmos para spoligotyping e IS6110-RFLP, e 12 clusters do 

spoligotyping foram quebrados pelo marcador IS6110, em contraste um cluster IS6110-

RFLP, com poucas cópias de IS6110 (duas ou menos neste caso) com nove isolamentos, 

deu 8 distintos padrões ao spoligotyping com um cluster com 2 cepas, portanto teve 

maior poder discriminativo que IS6110-RFLP em cepas com poucas cópias de IS6110 ( 

Salmonière et al., 1997).  
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Num estudo realizado na Estonia, cujo grau de resistência a drogas anti-

tuberculosas (14%) é bem maior que a média encontrada pela OMS entre os novos 

casos de tuberculose em 58 outros lugares (1%), num período de 6 anos foram 

selecionados 11 pacientes (dentre 86) com 35 amostras de escarro que preenchiam os 

critérios de apresentarem no mínimo três culturas seqüênciais com intervalo superior a 2 

meses e  com isolamento de M.tb, inicialmente sensíveis as drogas anti-tuberculosas. Os 

pacientes foram divididos em dois grupos, o primeiro (6 pacientes) no qual os mesmos 

mantiveram todos os isolamentos seqüênciais de M.tb com susceptibilidade as drogas 

anti-tuberculosas e o segundo (5 pacientes) no qual resistência a várias drogas foi 

detectada. Neste grupo de pacientes, os médicos consideraram o aparecimento de 

resistência a drogas como sendo resultado de uso de terapia não supervisionada, pobre 

compliância dos pacientes com a terapia, erros nas prescrições médicas de regimes de 

drogas. O alto uso irregular de drogas anti-tuberculosas, o qual não está correspondendo 

a estratégia de tratamento   adotada pela OMS, tem sido associada com alto grau de 

cepas M.tb  MDR (multidrug resistant), ou seja resistentes no mínimo a isoniazida e 

rifampicina. Porém, técnicas moleculares (RFLP e Spoligotyping) demonstraram neste 

estudo, que isto não era o caso. Diferentes estudos tem indicado que infecção exógena 

(reinfecção) pode ocorrer depois de tratamento bem-sucedido. Entretanto, limitados 

dados estão disponíveis com respeito ao grau de superinfecção ocorrendo durante o 

mesmo episódio de tuberculose. (Niemann et al., 2000) descreveram um caso de um 

paciente com tuberculose que teve dupla infecção com uma cepa droga resistente e 

outra MDR. Os cinco pacientes do segundo grupo demonstraram reinfecção com uma 

cepa de M.tb da família Beijing, conforme dados obtidos a partir do RFLP e 

Spoligotyping. A detecção de superinfecção com uma nova cepa de M.tb durante o 

tratamento de um episódio ativo de tuberculose somente é possível pelo uso de 

ferramentas da epidemiologia molecular. Os resultados do trabalho mostraram que nem 

sempre fatores sócio-demográficos desfavoráveis e tratamento irregular contribuem para 

a emergência de resistência a drogas em cepas sensíveis, a despeito de longo período de 

tratamento (Krüüner et al., 2002).  
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3.3.3. DRE-PCR - mais RFLP  

O DRE-PCR (Double Repetitive Elements – Polimerase Chain Reaction) é um 

método de genotipagem baseado na amplificação de segmentos de DNA de      M.tb 

localizados entre duas cópias de elementos repetitivos. Os elementos repetitivos são o 

IS6110 e a PGRS. “Primers” correspondendo as seqüências terminais do IS6110 e 

PGRS foram desenhados para que as extremidades 3´ dos “primers” estejam 

“downstream” dos elementos repetitivos para amplificar os segmentos entre eles. O 

método está baseado no fato de que as distâncias entre os elementos repetitivos e o 

número de cópias de IS6110 e PGRS variam de cepa a cepa. Estas variações permitem 

diferentes tamanhos e números de fragmentos de DNA a serem amplificados, gerando 

diferentes padrões de bandeamento para cepas diferentes de M.tb. DRE-PCR é um 

método de genotipagem que pode ser realizado diretamente da cultura de M.tb, requer 

menos DNA que o RFLP eliminando a necessidade de subcultivo de cepas em meio 

líquido por 3 semanas, não utiliza marcadores radioativos e pode ser completado em 

menos de 2 dias (Friedman et al., 1995).  

Uma modificação no protocolo do DRE-PCR, pelo acréscimo de 6% de 

dimetilsulfóxido na mistura da reação e o aumento do tempo de extensão para 3 minutos 

em vez de 1 minuto, resultou em amplificação de mais bandas e por conseguinte 

melhorou o poder discriminatório desta técnica (Montoro et al., 1998).  

O uso de concentrações de DNA fixas e purificadas pós extração com brometo 

de cetiltrimetilamonio (CTAB), na ordem de 50 a 200ng, auxilia no aumento da 

reprodutibilidade no DRE-PCR (Filliol et al., 2000). 

DRE-PCR serve como um rápido método de genotipagem para “screening” de 

um amplo número de isolados, cujos “clusters”, podem ser submetidos a RFLP. O 

DRE-PCR é um método mais simples de realizar que o RFLP por requerer uma 

estrutura laboratorial menos sofisticada. Este método pode ser usado para criar um 

banco de dados de padrões de bandeamento em agarose para isolados de M.tb em uma 

dada instituição ou comunidade. Tal banco de dados pode prover um fonte rápida de 

referência para identificar, cepas droga-resistentes. Então, este simplificado método de 

tipagem tem aplicações clínicas e epidemiológicas (Friedman et al., 1995). 
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No ano de 1997, em Havana (Cuba), uma comparação foi realizada entre os 

métodos DRE-PCR e RFLP, com 41 isolamentos de M.tb de amostras de escarro de 38 

pacientes, com objetivo de avaliar a capacidade dos métodos no interrelacionamento 

epidemiológico entre os pacientes. Os resultados forneceram 29 distintos padrões de 

bandeamento ao RFLP, com 5 “clusters” que incluiam 17 pacientes (45% dos pacientes) 

e 30 diferentes padrões ao DRE-PCR com 38 cepas e 4 “clusters” que incluiam 15 

pacientes (39%). Houve concordância entre os 2 métodos em 36 pacientes (Montoro et 

al., 1998). 

A estabilidade dos padrões do DRE-PCR em períodos de tempo, foram 

avaliados por análise serial de isolados de M.tb de pacientes, os quais mantiveram o 

mesmo padrão de bandeamento ao DRE-PCR e RFLP por um período de no mínimo 4 a 

14 meses (Friedman et al., 1995). 

 

3.3.4 VNTR 

Graças ao seqüenciamento completo do genoma do M.tb H37Rv, um total de 11 

loci contendo VNTR (Variable Number Tandem Repeats) foram localizados, 5 dos 

quais compreendendo múltiplas MPTR com variação seqüencial substancial e 6 

representando ETRs (i.e., ETR-A a ETR-F) que contém múltiplos alelos. Embora 

genotipagem de VNTR para estudar o polimorfismo de M.tb foi inicialmente tentato 

com os 11 loci VNTR, um estudo multicêntrico recente sugere que somente 5 VNTR 

loci (ETR-A a ETR-E) são suficientemente discriminantes para serem usadas em 

investigações epidemiológicas (Filliol et al., 2000).  

O método VNTR consiste na  amplificação por PCR de cinco seqüências ETR 

(ETR-A a ETR-E) independentemente. Estes loci são polimórficos devido a adição ou 

deleção de unidades repetidas. O tamanho do produto de PCR produzido em cada locus 

corresponde ao número de unidades repetidas. Um perfil alélico numérico com cindo 

dígitos é gerado e pode ser  simplesmente estocado em um formato de banco de dados 

(Barlow et al., 2001) 

Num estudo, uma coleção de 66 cepas de M.tb isoladas de pacientes, entre 

janeiro de 1998 e junho de 1999, foram genotipadas pelos métodos de VNTR, 

spoligotyping e DRE-PCR. O estudo foi desenvolvido para avaliar o potencial 
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discriminatório do VNTR em estudos epidemiológicos em tuberculose, sendo utilizado 

sozinho e em associação com Spoligotyping comparando-se os resultados obtidos 

àqueles da associação do Spoligotyping-DRE-PCR. O cálculo do índice discriminativo 

de cada um desses métodos usado sozinho ou em combinação foi realizado utilizando o 

HGI (Hunter-Gaston Index) (Filliol et al., 2000). HGI é definido como um modelo 

matemático baseado na probabilidade de duas cepas em uma população teste serem 

caracterizadas como não relacionadas pelo método de tipagem em questão e pode ser 

usado para comparar métodos de tipagem (Barlow et al., 2001). Quando usado sozinho 

VNTR, foi o método menos discriminativo (HGI=0,863), embora quando em associação 

com o spoligotyping foi significativamente mais discriminante (HGI=0,982), porém 

ainda permaneceu menos discriminante que a associação Spoligotyping e DRE-PCR 

(HGI=0,992) a qual permanece como metodologia mais rápida e eficiente baseada em 

PCR com resultados comparáveis ao IS6110-RFLP. De fato, é geralmente admitido que 

um sistema de tipagem deve ter um índice de no mínimo 90% para ser considerado um 

teste eficiente para epidemiologia, e conseqüentemente, o método VNTR  usado 

sozinho não preencheu o requisisto (Filliol et al., 2000). 

Um estudo para avaliar a capacidade discriminatória do VNTR e IS6110-RFLP 

em relação ao IS6110-RFLP, entre 93 e 90 isolados de M.tb respectivamente, e também 

a capacidade dos métodos para subdividir isolados com baixo número de cópias IS6110 

(i.e., cinco ou menos cópias) foi realizado por Barlow et al., (2001). A tipagem pelo 

IS6110-RFLP agrupou 69% (5 grupos) com baixo número de cópias de IS6110 e 5% (1 

grupo) com alto número de cópias. Um total de 39% (35 de 90) de todos os isolados 

foram agrupados (HGI=0,97). Um total de 35 diferentes perfis VNTR foram 

identificados de 93 isolados (HGI=0,938) e estes perfis mostraram entre 15 e 95% de 

similaridade ao VNTR. O nível de discriminação foi maior que aquele encontrado por 

(Filliol et al., 2000) que identificaram somente 12 perfis VNTR entre 66 isolados do 

M.tb (HGI=0,863). A combinação IS6110-RFLP com VNTR reduziu a percentagem 

total de agrupamento dos isolados a 29% (26 de 90; HGI=0,9888). Para isolados com 

baixo número de cópias de IS6110, o grau de agrupamento caiu de 69% (33 de 48; 

HGI=0,892) para 50% (24 de 48; HGI=0,957). Somente duas cepas com alto número de 

cópias de IS6110, tiveram 100% de identidade por IS6110-RFLP e VNTR, sugerindo 

transmissão recente dentro da comunidade. Para isolados que contém um alto número  
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de cópias de IS6110, VNTR produz amplos grupos que foram subdivididos 

adicionalmente por IS6110-RFLP. A estabilidade estimada como tempo mínimo para 

um único passo de transição no locus VNTR é de 65 anos, muito mais lento que o grau 

avaliado para a mudança de um padrão IS6110-RFLP. O uso do VNTR é uma estratégia 

inicial que produz pequenos grupos mais fáceis de manusear ao trabalho de tipagem 

com IS6110-RFLP, VNTR pode prover discriminação adicional de isolados que contém 

uma única ou poucas cópias de IS6110 (Barlow et al., 2001). 

 

3.3. DIAGNÓSTICO MOLECULAR DA TUBERCULOSE 

3.4.1. Conceitos Gerais sobre a Tuberculose e o Diagnóstico Microbiológico 

e Molecular 

Tuberculose é uma das mais difundidas e letais doenças infecciosas afetando 

humanos (Garcia-Quintanilla et al., 2000). A OMS declarou a tuberculose uma 

emergência mundial em 1993. De acordo com a OMS, há 20 milhões de casos de 

tuberculose no mundo, com 8,8 milhões de casos novos e 2 milhões de mortes cada ano 

(Wang et al., 1999) e 1/3 da população mundial está infectada com M.tb (Rajalahti et 

al., 1998; Patnaik et al., 2001). Em áreas onde a tuberculose é endêmica e a infecção 

pelo HIV torna-se prevalente, rapidamente há um aumento da ocorrência de 

tuberculose. A infecção pelo HIV aumenta a susceptibilidade à infecção pelo M.tb. Em 

indivíduos infectados pelo HIV, com primo-infecção da TB, o risco de reativação da TB 

está entre 3 a 14% (Coberly et al., 2001). Comparado a um indivíduo não infectado pelo 

HIV, o indivíduo infectado pelo HIV apresenta risco 10 vezes maior de desenvolver a 

TB. (OMS, TB/HIV – Manual Clínico para o Brasil, 1995). Nas últimas duas décadas, o 

impacto da AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) e a difusão de condições 

imunossupressivas tiveram também como resultado, um substancial aumento da 

incidência de infecções disseminadas pelo complexo M. avium. O diagnóstico de 

infecção disseminada pelo complexo M. avium é freqüentemente baseada em sinais 

clínicos sugestivos e sintomas, mas somente em 12% dos casos é confirmada por um 

hemocultura positiva, que pode levar também em torno de 2 a 4 semanas (Ferrario et al., 

2001).  
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O recrudescimento da tuberculose tem criado um estado de emergência de saúde 

pública mundial (Jou et al., 1997), sendo que o problema do manejamento e controle da 

tuberculose tem sido agravado pela emergência de cepas multi drogas resistentes e pela 

AIDS (Wang et al., 1999). 

Diagnóstico rápido e acurado e efetivo tratamento de tuberculosos é a base para 

a prevenção de uma epidemia mundial (Rajalahti et al., 1998). O diagnóstico 

laboratorial de tuberculose está fundamentalmente baseado na cultura ou na coloração 

dos bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR), sendo esta última o método mais rápido e 

econômico para detecção de micobactérias (Garcia-Quintanilla et al., 2000). A despeito 

disso, a tuberculose permanece como uma das poucas infecções para as quais o 

diagnóstico freqüentemente baseia-se em critérios clínicos. As razões para isto são 

diversas: a baciloscopia tanto pelos métodos de Ziehl-Neelsen quanto por coloração 

fluorocrômica são insensíveis, detectando os bacilos álcool ácido resistentes somente 

quando estes estão em número maior ou igual a 10.000 por mililitro (Bennedsen et al., 

1996).  

Pacientes com doença extensa eliminam grande número de micobactérias, com 

boa correlação entre esfregaço positivo e cultivo positivo, mas em pacientes com 

doença mínima ou menos avançada, a correlação entre esfregaços e cultivos positivos 

pode ser de apenas 25 a 40%. (Koneman et al., 2001). 

A cultura específica para micobactérias em meio sólido é laboriosa e leva um 

mínimo de 2 semanas, ou mais ainda, para aquelas com resultados negativos para 

baciloscopia, limitando sua utilidade ao tempo de apresentação do paciente para 

consulta clínica (Bennedsen et al., 1996). 

Amostras biológicas de vias respiratórias (escarro, lavados broncoalveolares, 

lavado brônquico, biópsias brônquicas) e outras como urina, fezes, sangue, biópsias de 

tecidos e  líquidos pleural e cefalorraquidiano podem ser utilizadas para diagnóstico de 

tuberculose utilizando métodos microbiológicos ou moleculares (Koneman et al., 2001). 

Considerando os métodos microbiológicos, os critérios seguidos para executar o 

processamento inicial da amostra variam de acordo a fonte da mesma, assim,  amostras 

que provenham de sítios normalmente “estéreis” como (líquor, líquido sinovial, líquido 

pleural, e  outros líquidos  corporais)  podem  ser  cultivadas  diretamente  em  meios de  
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cultura para micobactérias pós processo de centrifugação da amostra. Pequenos volumes 

desses materiais podem ser semeados diretamente em meios líquidos para o mesmo fim.  

No caso de amostras de urina, prefere-se o cultivo da primeira miccão matinal, cujo 

volume total é submetido a descontaminação com H2SO4 a 4% por 30 minutos e 

concentrado a (2800g/ 20 minutos). São necessárias 3 a 6 amostras obtidas em dias 

consecutivos. Amostras de tecidos obtidos por biópsias devem ser triturados em gral 

com um pequeno volume de caldo e semeados diretamente em meio de cultura 

adequado; no caso de pleurisia, a cultura de um pequeno fragmento da pleura é mais 

sensível  que a do líquido pleural (Requejo, 2002).   

Hemocultivos para isolamento de micobactérias podem ser realizados 

inoculando amostras sangüíneas em frascos especiais para seu isolamento os quais são 

incubados em equipamentos como BACTEC 460 TB, BACTEC 960 MGIT e 

MB/BACT (Brooks et al., 2000), (www.bd.com/brasil/), (www.cih.com.br). 

Amostras de escarro para diagnóstico de tuberculose pulmonar são melhor 

obtidas pela manhã logo após o paciente acordar, pois existe uma maior concentração de 

micobactérias na amostra. Amostras de escarro de 24 horas não são mais utilizadas 

devido ao aumento da possibilidade de contaminação fúngica e bacteriana pelo processo 

de coleta prolongado e também pela diminuição da concentração de micobactérias na 

amostra por diluição de amostras que subseqüentemente contenham menos 

micobactérias. As amostras de escarro devem ser processadas utilizando uma das 

técnicas conhecidas de descontaminação de amostras (Koneman et al., 2001).  

A descontaminação de amostras é utilizada para amostras que possam conter 

flora bacteriana contaminante, a qual venha a prejudicar o isolamento de micobactérias 

em cultivo (Murray et al., 2000). O princípio da descontaminação é a utilização de 

soluções ácidas ou alcalinas fortes por um período de tempo controlado seguido da 

neutralização dessas soluções e de centrifugação para concentrar as micobactérias. 

Dentre as técnicas de descontaminação, a técnica que utiliza N-acetil-L-cisteína (0,25%) 

mais 2% de NaOH (Requejo, 2002), a amostra é misturada com a solução de N-acetil-L-

cisteína mais 2% de NaOH em um vortex sendo imediatamente centrifugada a 3000g 

durante 15 minutos, o sobrenadante é descartado e o sedimento suspenso em 1 a 2 ml de 

tampão fosfato (0,067 M, pH 5,3); tornando o método mais sensível, rápido e seguro 

que o original (Koneman et al., 2001).  
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A centrifugação de amostras com força centrífuga de 3000 g durante 15 minutos 

é ótima para concentrar micobactérias a partir de amostras biológicas, porém 2400 g 

pode também ser usado aumentando o tempo de centrifugação para 20 minutos. A 

correlação do índice de recuperação de micobactérias em cultivo foi de 67 a 71% em 

um estudo de velocidade de centrifugação de 2074 g durante 20 minutos e de 76%para 

3005 g por 15 minutos (Koneman et al., 2001).  

O alto conteúdo lipídico da parede celular das micobactérias propicia a estes 

microrganismos a denominada capacidade de “ácido-resistência”, na qual o corante 

fucsina é fixado nesta estrutura e resiste a descoloração com álcool-ácido (Murray et al., 

2000). Entre as técnicas que utilizam a carbolfucsina (solução de fucsina e fenol) estão a 

técnica de Ziehl-Neelsen e a de Kinyoun, que diferem entre si na maneira de penetração 

do corante na parede cérea das micobactérias. A primeira necessita de calor e a segunda 

de um agente tensoativo (maior concentração de fenol). O calor aplicado ao fundo da 

lâmina durante a coloração pela técnica de Ziehl-Neelsen facilita a penetração da 

carbolfucsina na camada cérea da parede das micobactérias; quando a preparação esfria 

e a parede volta ao normal o corante fica retido nela. Na coloração de Kinyoun a ação 

do fenol facilita a penetração da carbolfucsina, mas a regeneração da parede celular é 

incompleta, por isso, no processo de descoloração, ocorre perda da maior parte do 

corante fixado; micobactérias dotadas de uma fina camada cérea são mais sensíveis à 

descoloração, como pode ser o caso de muitas cepas de crescimento rápido (Koneman et 

al., 2001). 

As bactérias ácido-resistentes aparecem em vermelho brilhante contra um fundo 

azul (se usado azul de metileno como corante de contraste) (Requejo, 2002).  

Esfregaços corados para ácido-resistência são úteis no seguimento da resposta 

terapêutica, porquê em um tratamento antimicobacteriano eficaz, a cultura negativa 

antes do esfregaço; as micobactérias perdem a capacidade de se multiplicar mas não de 

fixar o corante em sua parede celular; assim, ao longo do tratamento, mais 

micobactérias morrem e menos são expelidas com o escarro, sendo a redução do 

número de microrganismos um indicador da resposta terapêutica (Koneman et al., 

2001). 

Existem técnicas para ácido-resistência que utilizam corantes fluorocrômicos nas 

quais as micobactérias aparecem em amarelo brilhante (auramina O) ou laranja 
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avermelhado (rodamina), ou douradas (auramina-rodamina O), contra fundo escuro em 

microscopia de fluorescência (Brooks et al., 2000).  

Os esfregaços corados com fluorocrômos podem ser corados com carbolfucsina, 

o contrário não é recíproco. As colorações fluorocrômicas auramina-rodamina são 

técnicas onde o corante se liga fisicamente a camada lipídica (ácidos micólicos) da 

parede celular micobacteriana (Koneman et al., 2001). 

A técnica oferece maior sensibilidade pois a leitura da lâmina é feita com 

objetiva de 25x, o que propicia visualização de maior superfície da lâmina por unidade 

de tempo, porém um achado suspeito deve ser confirmado com objetiva de 40x. 

(Murray et al., 2000). 

A microscopia e a cultura para micobactérias são indispensáveis para o 

diagnóstico de tuberculose e no caso de tuberculose extrapulmonar a cultura constitui 

praticamente o único método de diagnóstico bacteriológico.(www.cih.com.br). O 

diagnóstico definitivo de tuberculose envolve o isolamento de micobactérias e a sua 

identificação (Kritski et al., 2000); uma cultura positiva implica na existência de 10 ou 

mais micobactérias viáveis na amostra homogenizada e concentrada, pronta para o 

semeio (www.cih.com.br). 

Entre os meios de cultivo tradicionais para micobactérias encontramos os meios 

sólidos (Löwenstein-Jensen, Middlebrook 7H10 e 7H11) e líquidos como o 7H9 

(Brooks, et al., 2000). A demora na detecção de crescimento positivo no meio de 

Löwenstein-Jensen (média de 28 dias) e a menor sensibilidade que nos meios líquidos e 

no 7H10 tem colocado este meio em desuso em vários laboratórios (Koneman et al., 

2001). 

O uso de sondas de DNA específicas para a sequência rRNA de micobactérias, 

após o cultivo em meios líquidos, tem auxiliado na sua identificação (Brooks, et al., 

2000). Existem sondas para o Complexo M.tb., M. avium, M. intracellulare, M. 

gordonae, M. kansasii, Complexo M. avium-intracellulare (www.cih.com.br). 

Os meios 7H10 e 7H11 são transparentes e permitem detecção precoce do 

crescimento micobacteriano, com identificação presuntiva de espécie após 10 dias de 

incubação através do exame microscópico das características morfológicas de 

microcolônias. Estes meios são também amplamente utilizados para provas de 
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sensibilidade, e requerem incubação exclusivamente em anaerobiose (Koneman et al., 

2001). 

O esquema de isolamento primário pode incluir um meio líquido, especialmente 

quando se suspeita de um material paucibacilar, neste caso o meio mais usado é o 7H9 

(Kritski et al., 2000).  

O Sistema MGIT (Mycobacteria Growth Indicator Tube) consiste de um tubo de 

vidro de 16 x 100mm, com fundo redondo, contendo 4ml de caldo basal 7H11 

modificado, ao qual são adicionados 0,5ml de OADC (ácido oléico, albumina bovina, 

dextrose e catalase) e 0,1ml da mistura antibiótica PANTA (polimixina B, anfotericina 

B, ácido nalidíxico, trimetoprima, azlocilina). O MGIT é um sistema manual que 

apresenta um composto fluorescente embebido em silicone no fundo do tubo, o qual é 

inibido pelo oxigênio presente no caldo não inoculado; havendo crescimento bacteriano 

ativo o oxigênio é consumido e a fluorescência é revelada. Através da iluminação do 

tubo com uma luz ultravioleta se visualiza a fluorescência resultante da amostra 

positiva. A detecção de micobactérias ocorre no tempo médio de 10 dias. O MGIT pode 

ser usado com amostras de escarro, aspirados gástricos, fluidos corporais, fezes, tecidos.  

(www.bd.com/brasil/), (Koneman et al., 2001). 

O cultivo semi-automatizado é processado no BACTEC-460, para detecção, 

identificação e teste de sensibilidade de micobactérias em amostras de sangue, urina, 

escarro, biópsias e outras (www.bd.com/brasil/). A detecção é processada em média de 

9 a 14 dias para M.tb. (Koneman et al., 2001). O sistema é um método radiométrico que 

utiliza caldo de Middelbrook enriquecido, rico em ácido palmítico marcado com 

carbono 14 (14C). O sistema BACTEC 460 mede quantitativamente o CO2 marcado com 

14C produzido pelo metabolismo de micobactérias na amostra positiva. O sistema aspira 

o CO2 presente na atmosfera do frasco e mede a radioatividade, se o CO2 marcado com 

14C, estiver presente, a radioatividade do 14C é convertida num índice de crescimento 

que é proporcional a positividade da amostra. Este método permite também realizar a 

prova do NAP (p-nitro-alfa-acetil-beta-hidroxi-propiofenona) que é utilizado para 

diferenciar M.tb de outras micobactérias (www.cih.com.br). 

O cultivo automatizado pode ser realizado em sistemas constituídos por estufas 

de cultivo contínuo, com sensores capazes de detectar o CO2  produzido pelo 

metabolismo das micobactérias na amostra ou a fluorescência emitida pelo consumo de 
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O2. Os métodos de leitura podem ser colorimétricos ou fluorométricos. Os sistemas 

automatizados disponíveis atualmente são o BACTEC 9000, o BACTEC 960 MGIT, 

MB/BACT. Estes sistemas detectam um cultivo positivo em média de 12,6 a 15,9 dias. 

Estes sistemas apresentam a vantagem de não utilizarem carbono radioativo 

(www.bd.com/brasil/) (www.cih.com.br). 

O diagnóstico atual de tuberculose ainda está fundamentado nas mesmas 

técnicas descritas por Koch há mais de 100 anos; as mudanças efetuadas tem buscado 

acelerar o tempo de detecção e assim o início do tratamento adequado para controlar a 

transmissão da doença. Dado que mais da metade dos doentes que iniciam tratamento 

são portadores de tuberculose paucibacilar (pacientes imunocomprometidos, tuberculose 

extrapulmonar, tuberculose pulmonar mínima, tuberculose infantil) difíceis de 

diagnosticar com os métodos bacteriológicos convencionais, durante a última década 

tem-se buscado aperfeiçoar os métodos diagnósticos para conseguir êxito no controle da 

tuberculose (www.cih.com.br).  

O diagnóstico molecular para tuberculose tem despertado grande interesse em 

virtude das dificuldades encontradas no diagnóstico clássico. Para o diagnóstico de 

tuberculose é esperado que as técnicas de amplificação genéticas melhorem a 

velocidade, sensibilidade e especificidade para a detecção de micobactérias (Rajalahti et 

al., 1998). Muitos alvos diferentes para amplificação tem sido propostos, tais como 

genes codificantes dos antígenos de 32, 38, e 65kDa e os genes dnaJ, groEl, mtb-4. 

Alguns destes são gênero ou grupo específico, com identificação de espécies requerendo 

subseqüente tratamento com enzima de restrição ou hibridização. Os alvos mais 

freqüentemente amplificados são os elementos repetivos IS986 ou IS6110, sendo que 

em estudos comparativos, testes com “primers” IS6110 foram geralmente mais 

sensíveis e mais específicos que aqueles com IS986 (Ieven et al., 1997). 

Mais de 80 estudos publicados descreveram a utilização de ensaios da PCR para 

detectar M.tb de amostras clínicas com um ou mais pares de “primers”. Os “primers” 

são mais comumente desenhados para a seqüência de inserção IS6110 (Bennedsen et 

al., 1996).  
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3.4.2. Conceitos Gerais e Específicos sobre Técnicas de Amplificação 

O princípio básico de qualquer teste diagnóstico molecular é a detecção de uma 

seqüência específica de ácido nucleico por hibridização com uma seqüência 

complementar específica chamada sonda, seguida pela detecção do híbrido. Entretanto, 

a sensibilidade do teste de hibridização que não envolve amplificação é menor do que 

aquela dos testes diagnósticos clássicos, sendo o principal uso desse procedimento a 

identificação mais que a detecção de microrganismos Antes de introduzir técnicas 

moleculares no diagnóstico laboratorial, muitas questões estratégicas devem ser 

avaliadas; quais organismos devem ser pesquisados, quais  tipos de amostras clínicas 

podem ser testadas, se estes testes preenchem os critérios de alta sensibilidade e 

especificidade, velocidade, simplicidade e relevância clínica. Em geral, as técnicas 

moleculares para diagnóstico são indicadas para a detecção de microrganismos que não 

podem crescer in vitro ou para os quais as técnicas rotineiras são insensíveis ou para a 

detecção de microrganismos que requerem meios de cultura complexos ou culturas de 

células e/ou prolongado tempo de incubação. Por causa disso, técnicas foram 

desenvolvidas para amplificar o alvo da seqüência de ácidos nucleicos ou a sonda. 

Qualquer região de uma seqüência de ácidos nucleicos pode ser copiada usando 

RNA/DNA polimerases, desde que dados da seqüência  sejam conhecidos, permitindo o 

apropriado desenho de ”primers”. A amplificação do DNA tornou-se possível em 1958, 

quando Korneberg descobriu a DNA polimerase (Ieven et al., 1997). 

Em 1983, Kary Mullis, da “Cetus Corporation”, inventou a PCR. Em 1986, a 

“Perkin Elmer Cetus” associaram-se para desenvolver instrumentos e reagentes para o 

campo de pesquisa em biotecnologia (McPherson, Moller, 2000).  

Em 1989, a Taq polimerase, uma DNA polimerase termo-estável DNA- 

dependente, isolada da bactéria Thermus aquaticus, (que possibilita automação da PCR) 

é declarada a molécula do ano pela revista Science (Walker, Rapley, 1999). 

A reação de PCR replica o DNA através de ciclos repetidos em três etapas: 

desnaturação, anelamento e extensão. As etapas envolvem o uso de diferentes 

temperaturas de reação (Walker, Rapley, 1999). É um processo exponencial desde que 

os produtos amplificados de um ciclo prévio, servem como “template” para o próximo 

ciclo. A alta sensibilidade da técnica possibilita amplificar pequenas quantidades de 

DNA, porém há a desvantagem de que pequenas quantidades de DNA contaminante  
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também podem ser amplificados Uma ampla variedade de amostras de DNA e RNA 

podem ser usadas como “templates” para PCR, entre elas incluindo, DNA, mRNA, 

cDNA, plasmídios, cosmídios (McPherson, Moller, 2000). Pela sensibilidade dos testes 

de amplificação com ácidos nucleicos, deve-se estar alerta a constante possibilidade de 

resultados falso-positivos (Ieven et al., 1997). As fontes mais comuns de contaminação 

são: o próprio “template”, moléculas de DNA clonadas contendo a seqüência alvo e 

amplicons. É melhor preparar a reação de PCR numa área diferente daquela onde se 

processam os produtos de PCR (McPherson, Moller, 2000).  

Técnicas alternativas de amplificação de ácidos nucleicos foram desenvolvidas e 

patenteadas, usando diferentes enzimas e estratégias, todas baseadas no fundamento da 

PCR. Técnicas de amplificação de ácidos nucleicos podem ser classificadas por muitos 

critérios. Conceitualmente, há aquelas nas quais uma seqüência alvo de ácidos nucleicos 

é amplificada e outras nas quais a sonda é multiplicada; de um ponto de vista prático, há 

as amplificações desenvolvidas “in house” e os testes comercialmentes disponíveis. 

Técnicas de amplificação de ácidos nucleicos envolvem a PCR, SDA (Strand 

displacement amplification), NASBA (nucleic acid sequence based amplification) e a 

TMA (transcription mediated amplification). A LCR (Ligase Chain Reaction) é uma 

combinação de amplificação da  seqüência alvo e da sonda. A Q-β replicase envolve 

somente amplificação da sonda (Ieven et al., 1997). 

No diagnóstico de doenças infecciosas, as técnicas de amplificação de ácidos 

nucleicos tem encontrado ampla aplicação, envolvendo detecção de vírus, bactérias, 

protozoários ou fungos (Morgan., 2000). Até o presente, PCR é indubitavelmente a mais 

amplamente difundida técnica de amplificação, provavelmente porque foi 

primeiramente descrita e rapidamente incorporada em inúmeros laboratórios. Produtos 

comerciais baseados em PCR (Roche), TMA (MTDT, Gen Probe), NASBA (Organon 

Teknika), e LCR (Abbott), tem sido desenvolvidos particularmente para agentes 

infecciosos para os quais grande número de amostras clínicas são testados, para 

pesquisa de Neisseria gonorrhoeae, C. trachomatis, vírus da imunodeficiência humana, 

vírus da  Hepatite C e M.tb. Testes “in house” são mais versáteis e podem facilmente ser 

aplicados a qualquer alvo por “primers” apropriados e se necessário, adaptando as 

temperaturas de ciclagem (Ieven et al., 1997). 
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A PCR consiste de um número de ciclos de temperatura, cada ciclo consistindo 

de duas ou três temperaturas: temperatura de desnaturação onde o aquecimento assegura 

a separação da dupla fita de DNA, temperatura de anelamento, na qual os 

oligonucleotídeos sintéticos ou “primers” hibridizam com a seqüência alvo no DNA 

desnaturado; temperatura de extensão onde a DNA polimerase sintetiza a fita 

complementar de DNA (Walker, Rapley, 1999). Depois de uma série destes ciclos, o 

produto específico de PCR ou amplicon, consistindo de dois “primers” unidos pela 

seqüência nucleotídica amplificada aumenta cerca de 1000.000 de vezes (McPherson, 

Moller, 2000).  

A introdução de um controle positivo na reação objetiva a monitoração do 

processo da amplificação para detectar inibidores. Podem ser usados, β globina humana 

ou “amplicons” maiores ou menores que a seqüência alvo, mas com extremidades 

idênticas ao alvo, possibilitando serem amplificados pelos mesmos reagentes que a 

seqüência alvo, sendo porém, facilmente distinguidos dos produtos da amplificação do 

alvo, por serem maiores ou menores que eles. Controles negativos são tubos de reação 

sem “template”, usualmente utiliza-se água, este tipo de controle possibilita verificar 

contaminações cruzadas, principalmente entre tubos da reação (Ieven et al., 1997). 

Uma única PCR pode produzir DNA suficiente para ser detectado através da 

coloração de brometo de etídio, após separação eletroforética em gel de agarose. 

Alternativamente o DNA amplificado pode ser detectado e avaliado através de 

hibridização com sonda gênica, por exemplo, hibridização de “Southern Blot”, 

empregando-se sondas de oligonucleotídeos alelo-específicas marcadas 

enzimaticamente ou radioativamente. Ensaios de hibridização podem empregar 

abordagens sonda-captura (sanduíche) ou sondas marcadas enzimaticamente (Walker, 

Rapley, 1999).  

Modificações do procedimento básico da PCR são: a nested PCR, a heminested 

PCR (HN-PCR), a multiplex PCR e a RT-PCR.  

Na heminested e nested PCR, um segundo turno de amplificações é realizado, 

usando o amplicon do primeiro turno como um alvo, e são adicionados mais um ou um 

par de “primers” respectivamente, os quais são complementares a seqüência do 

amplicon formado no primeiro turno de amplicificações, conseqüentemente gerando um 

amplicon menor no segundo turno que o do primeiro. As vantagens dessas modificações 
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são o aumento da sensibilidade e especificidade, esta porque os “primers” do segundo 

turno  somente anelam em regiões específicas do amplicon formado na primeira reação 

(McPherson, Moller, 2000).  

Behr et al., (1999) encontraram que 27% de casos novos de TB recentemente 

adquirida em São Francisco (Califórnia-EUA), foram transmitidos por pacientes cujas 

baciloscopias eram negativas, contrariando a idéia geral de que pacientes om 

baciloscopia negativa não contribuem significativamente com a disseminação da doença 

(Garcia-Quintanilla et al., 2000). Diante deste quadro, uma reação baseada em 

amplificação de ácidos nucleicos deve ter sensibilidade e especificidade melhoradas 

para serem úteis em programas de controle da tuberculose, especialmente em casos 

baciloscopia negativa, onde tem sido relatado uma taxa de sensibilidade de menos de 

60%, na detecção de M.tb, diretamente de amostras baciloscopia negativas e cultura 

positivas (Patnaik et al., 2001).  

Comparando com a PCR convencional, a nested PCR pode aumentar a 

sensibilidade em aproximadamente 1000 vezes (Garcia-Quintanilla et al., 2000). 

No entanto, o número de “primers” para o genoma de M.tb é limitado devido a 

seqüência do alvo (genoma de M.tb tem 65,5% de conteúdo G+C o que dificulta o 

encontro de bons primers em algumas regiões), incompatibilidades entre “primers” e ou 

um amplo número de produtos adicionais podem tornar inadequados os resultados da 

amplificação de uma heminested PCR. Entretanto, a adicão de “primers” em diferentes 

concentrações resulta em uma amplificação assimétrica a qual faz a reação menos 

eficiente. Para aumentar o rendimento da reação melhorando a sensibilidade de detecção 

de M.tb em baciloscopias negativas e evitar a amplificação assimétrica, (Garcia-

Quintanilla et al., 2000), descreveram um método denominado B-HN PCR (Balanced 

Heminested Polymerase Chain Reaction) o qual consiste na troca do “primer” externo 

da primeira reação de PCR por um outro “primer” o qual também contém a seqüência 

do “primer” interno oposto unido na extremidade 5’ do “primer” externo. Isto minimiza 

as dificuldades encontradas na HN PCR. 

Num estudo de 80 pacientes com tuberculose pulmonar, a sensibilidade foi de 

60% para HN PCR e 75% para B-HN PCR. A técnica do B-HN PCR é mais sensível 

que HN PCR e a especificidade da reação não decresce. Esta técnica pode ser adaptada 

a qualquer PCR, sem adicionais modificações, pela união da seqüência do “primer” 
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interno com a extremidade 5’ do “primer” externo oposto (Garcia-Quintanilla et al., 

2000). 

Uma reação de nested PCR, tendo como alvo um segmento de 186 pb do gene 

rpoB, foi desenvolvida e conjugada ao sequenciamento do produto de PCR. O 

alinhamento da seqüência obtida com este produto da nested-PCR permitiu a 

comparação com os dados de seqüência conhecidos para o gene rpoB (codons 511 a 

533), e verificação de anomalias  como mutações, deleções ou inserções relacionadas e 

associadas a resistência a rifampicina. Embora estes processos possam ser feitos em 1 

dia, o método inclui uma eluição das amostras de escarro diretamente das lâminas de 

baciloscopia e envolve uma etapa de estocagem em temperatura ambiente de no mínimo 

1 mês, a demora nesta etapa é uma desvantagem para esta técnica (Patnaik et al., 2001). 

Na multiplex PCR, muitos amplificações independentes são realizadas 

simultâneamente em um único tubo com uma mistura de “primers” (Walker, Rapley, 

1999). Entretanto, desde que as temperaturas de anelamento de respectivos pares de 

“primers” não são necessariamente iguais, podem ocorrer problemas de especificidade 

nas reações individuais (Ieven et al., 1997). 

Um multiplex-PCR foi desenvolvido para auxiliar na rotina de trabalho de 

laboratórios de referência em micobactérias, auxiliando na rápida diferenciação entre 

micobactérias do complexo M.tb e micobactérias atípicas e para confirmar as espécies 

do complexo M.tb identificadas através das provas bioquímicas tradicionais (Yeboah-

Manu et al., 2001). 

 Kamerbeek et al., (1997), relataram um método baseado em PCR, chamado 

“Spoligotyping”, para genotipar cepas do complexo M.tb. Este método foi baseado no 

polimorfismo da região DR nas cepas do complexo M.tb, o qual depende da presença ou 

ausência de seqüências espaçadoras específicas entre duas seqüências DR. M. bovis 

contém regiões espaçadoras 33 e 34, as quais estão ausentes em M.tb. Além disso, M. 

bovis BCG contém duas cópias de região espaçadora 33 mas somente uma da 34. Isto 

foi utilizado para desenhar uma PCR que poderia diferenciar M. bovis do M. bovis BCG 

e do M.tb. Os autores incorporaram esta PCR em uma PCR multiplex para utilização na 

identificacão de microrganismos do gênero Mycobacterium isolados em cultura, 

(utilizando “primers” para o gene 65kDa – gênero específico –  produto de PCR, 439 

pb) e membros do complexo M.tb., (utilizando “primers” para a IS6110 – produto de 
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PCR, 550 pb) e distinguir entre M.tb , M. bovis e M. bovis BCG (utilizando “primers” 

para as regiões espaçadoras 33 e 34 – produtos de PCR para M. bovis, 99 pb e para 

M.bovis BCG 99 e 172 pb). Os resultados da PCR multiplex foram demonstrados na 

(tabela II). O objetivo do ensaio foi auxiliar na identificação microbiológica de 

micobactérias, evitando demora nos resultados. A multiplex PCR, favoreceu a 

identificação do complexo M.tb e permitiu diferenciar o M. bovis do M. bovis BCG, 

algumas cepas de M. africanum geraram produtos de PCR similares aos de M. bovis e 

outras aos de M.tb (Yeboah-Manu et al., 2001). 

Tabela II - Resultados da Multiplex PCR 

Presença de bandas geradas na multiplex PCR  

Espécies 

 

Nº de cepas 

testadas 
99 pb 172 pb 439 pb 550 pb 

M. tuberculosis 30 - - + + 

M. bovis 18 + - + + 

M. bovis BCG 18 + + + + 

M. africanum  5 + _ + + 

M. africanum 5 - _ + + 

NTM a 54 - - + - 

 a NTM, micobactérias atípicas 

A RT-PCR baseia-se na habilidade da enzima transcriptase reversa, uma DNA 

polimerase RNA dependente, para gerar uma fita de DNA complementar, utilizando 

mRNA como “template”. A reação de transcrição reversa pode ser realizada tanto com 

RNA citoplasmático quanto com mRNA purificado (McPherson, Moller, 2000).  

A RT-PCR pode ser realizada em tubo único ou em duas etapas, nesta situação, 

a síntese do cDNA é realizada inicialmente e um décimo do volume da reação é 

transferido para outro tubo para realização da PCR. Na RT-PCR realizada em tubo 

único,   a  transcrição   reversa   e  a   PCR   ocorrem   seqüencialmente   sob   condições  
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otimizadas, a sensibilidade é de menos de 0,1 pg de RNA total, e os riscos de 

contaminação cruzada são reduzidos. O sucesso da síntese de cDNA depende da 

qualidade do mRNA isolado, (comprimento da molécula e ausência de inibidores de 

transcriptase reversa provenientes do processo de extração). A qualidade do mRNA dita 

a quantidade de informação que pode ser transcrita em cDNA. O Trizol ® é um 

reagente que possibilita isolamento de RNA com alta qualidade, de várias células e 

tecidos, podendo ser usado para isolar RNA de uma quantidade tão pequena como 100 

células ou 1 mg de tecido. (Life Technologies Manual). Há dois tipos comuns de 

trascriptase reversa: “Moloney murine leukemia virus (M-MLV) e “Avian 

myeloblastoma virus” (AMV), ambas com atividades de RNase H (McPherson, Moller, 

2000).  

SUPERSCRIPT® II RT, uma M-MLV RNase H- RT, e THERMOSCRIPT® 

RT, uma AMV RNase H- RT, rendem maior quantidade de cDNA e mais longa fita de 

cDNA do que M-MLV e AMV, e apresentam termoestabilidade permitindo incubações 

acima de 37 – 45ºC, usadas para M-MLV e AMV, melhorando a sensibilidade e 

especificidade da RT. Glycerol e dimetil sulfóxido (DMSO) são aditivos que podem 

melhorar a sensibilidade da RT-PCR. Três tipos de “primers” podem ser utilizados para 

a síntese de cDNA: aleatórios, oligo(dT) e gene específicos (Life Technologies 

Manual). A Tth DNA polimerase, extraída do microrganismo Thermus thermophilus 

funciona como DNA polimerase na presença de magnésio e como transcriptase reversa 

na presença de manganês e pode ser incubada a temperaturas maiores que 65ºC. As 

aplicações da RT-PCR, envolvem o diagnóstico laboratorial algumas doenças 

infecciosas e a quantificação da expressão gênica (McPherson, Moller, 2000).  

O TMA e o NASBA, amplificam RNA via ação simultânea de três enzimas: 

uma RT (reverse transcriptase), uma RNase, e uma RNA polimerase. A síntese de 

cDNA é iniciada por “primers” especialmente desenhados, um dos quais é alvo 

específico, enquanto o outro contém um promotor para RNA polimerase. A RT sintetiza 

um híbrido RNA-DNA, a RNase digere a fita de RNA do híbrido, e a RT sintetiza uma 

dupla fita de DNA; finalmente a RNA polimerase produz numerosas cópias de RNA 

(Ieven et al, 1997). 
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O TMA é um processo isotérmico, que não requer um termociclador, capaz de 

produzir 10 bilhões de cópias do amplicon em menos de 1 hora, cuja detecção envolve 

geralmente um sinal quimioluminescente (Morgan., 2000). 

NASBA tem sido aplicado ao diagnóstico de doenças infecciosas e para 

controlar os níveis de marcadores de proliferação de células cancerosas (por exemplo, 

mRNAs de citocinas/oncogenes) (Walker, Rapley, 1999).  

A LCR foi descrita em 1989 por Wu e Wallace (Morgan., 2000). Na LCR são 

usados dois pares de “primers” que são desenhados para anelarem-se à seqüência alvo 

no DNA com diferença de um par de bases; nessa condição são ligados por uma DNA 

ligase termoestável. Após desnaturação estes produtos de ligação podem atuar como 

moldes em ciclos subseqüentes, para amplificar exponencialmente a seqüência alvo 

(Walker, Rapley, 1999). 

O sistema Qβ replicase baseia-se na utilização de uma RNA polimerase RNA 

dependente derivada de bacteriófago (denominada Qβ-midivariante RNA replicase). 

Esta enzima é capaz de replicar um tipo particular de molécula de RNA, denominado de 

RNA midivariante-1 (MDV-1 RNA). Sondas são geradas inserindo-se seqüências alvo-

específicas (complementares ao alvo) nas seqüências do MDV-1 RNA, MDV-tRNA, 

em um ponto específico dos mesmos. Isto possibilita suas apresentações na extremidade 

das estruturas haste-alça, mas não afeta suas capacidades de replicarem in vitro pela Qβ 

replicase (Walker, Rapley, 1999). O uso de métodos de captura do alvo, tem auxiliado a 

resolver o problema de amplificações inespecíficas (Morgan., 2000) após remoção de 

moléculas MDV-1 não ligadas, a enzima Qβ replicase é adicionada (de la Maza, Pezzlo, 

Baron, 1999), e as sondas de MDV-1 RNA são replicadas rapidamente (cerca de 30 

minutos) até níveis facilmente detectáveis, em reação exponencial e isotérmica (Walker, 

Rapley, 1999). 

 

3.4.3 Técnicas de Amplificação e Inibidores de PCR 

As técnicas de amplificação são compostas por três etapas: preparação da 

amostra, amplificação e detecção do produto. A preparação da amostra envolve 

primariamente a liberação e a concentração do ácido nucleico (contendo a seqüência 

alvo) e a eliminação de inibidores de amplificação. Amostras clínicas muitas vezes 
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contém substâncias inibidoras que interferem na reação da PCR. Por conseguinte, um 

procedimento de rotina que possa remover todos os inibidores simultâneamente é 

altamente desejável. Entretanto, até o momento, não há procedimento único ideal para o 

bloqueio destes inibidores (Böddinghaus et al., 2001) Como exemplos de inibidores 

temos: a heme, polissacarídeos presentes no escarro, alguns reagentes, componentes de 

swabs (Ieven et al., 1997).  

Boddinghaus et. al., (2001), avaliaram a eficiência da remoção de inibidores de 

PCR via membranas de sílica (QIAamp DNA Mini Kit; Qiagen, Heidelberg, Alemanha) 

em vários tipos de amostras clínicas, comparando os resultados obtidos com a utilização 

do kit Amplicor M.tb® antes e após a remoção de inibidores nas amostras cuja reação 

de amplificação foi inicialmente avaliada como inibida. O Amplicor M.tb® é 

susceptível a inibição de reação, desde que não provê meios para remoção de inibidores. 

Resultado falso negativo pode ser detectado através de um controle interno (Amplicor 

Controle Interno®), coamplificado com a amostra testada. Uma amostra foi considerada 

inibida quando a densidade óptica do controle interno foi <0.35. No estudo um total de 

655 amostras foram analisadas pelo Amplicor M.tb® e todos os materiais, exceto os 

primariamente estéreis, foram submetidos a descontaminação inicial com o método da 

N-acetil cisteína NaOH. Os resultados da análise estão apresentados nas (tabelas III e 

IV). 
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Tabela III - Resultados de 655 amostras analisadas com o Amplicor M.tb® 

(Boddinghaus et. al., 2001) 

No (%) com resultados de PCR Amostras No.de 
amostras 

analisadas Positivas Negativas Inibidasc 

Trato respiratórioa 273 9(3.3) 253(92.7) 11(4.0) 

     

Amostras não 
respiratórias 

382 27(7.1) 284(74.3) 71(18.6) 

    Linfonodos 43 5(11.6) 16(37.2) 22(51.2) 

    Líquido 

    Gástrico 

60 5(8.3) 50(83.3) 5(8.3) 

    Líquor 104 5(4.8) 93(89.4) 6(5.8) 

    Urina 12  4(33.3) 8(66.6) 

    Outrasb 163 12(7.4) 121(74.2) 30(18.4) 

     

Todas 655 36(5.5) 537(82) 82(12.5) 

a Inclui lavados brônquicos (n=194), escarro (n=70), e aspirados traqueais (n=9). 

b Inclui aspirados de líquidos corporais (n=68), biópsias (n=35), swabs (n=18), 

sangue (n=11), líquido peritoneal (n=10), ossos (n=7), fígado (n=5), cérebro (n=4), 

aspirado pericárdico (n=3) e fezes (n=2). 

c Densidade óptica do controle interno, <0.35. 
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Tabela IV - Resultados de PCR, após o uso do protocolo de remoção de 

inibidores com sílica, para as 82 amostras inicialmente inibidas na reação com Amplicor 

M.tb® (Boddinghaus et. al., 2001) 

No (%) com resultados de PCR Amostras No.de 
amostras 

analisadas Positivas Negativas Inibidasc 

Trato 
respiratórioa 

11 1(9.1) 9(81.2) 1(0.4) 

Amostras não 
respiratórias 

71 6(8.4) 59(83.1) 6(1.6) 

Linfonodos 22 5(22.7) 16(72.7) 1(2.3) 

Líquido 

gástrico 

5 ND 4(80) 1(1.66) 

Líquor 6 1(16.6) 5(83.4) 0(0.0) 

Urina 8 ND 7(87.5) 1(8.3) 

Outrasb 30 ND 27(90) 3(1.8) 

Todas 82 7(8.5) 68(83) 7(1.1) 

a Inclui lavados brônquicos (n=2), escarro (n=6), e aspirados traqueais (n=2). 
b Inclui aspirados de líquidos corporais (n=9), biópsias (n=11), swabs (n=2), 

sangue (n=3), líquido peritoneal (n=1), ossos (n=1), aspirado pericárdico (n=1) e fezes 
(n=2). 

c Percentagem calculada sobre o total de amostras da tabela III. 

ND não disponível 

 

No total, a remoção de inibidores pela aplicação da membrana de sílica foi bem 

sucedida em 91,5% das amostras (75 de 82 amostras), desse modo provendo eficiência 

em uma ampla variedade de materiais. (Boddinghaus et. al., 2001).  

Considerando a remoção de inibidores nas reações de amplificação com escarro, 

Bollela et al., (1999), citaram que a tripla lavagem do material pós descontaminação, 

utilizando Tris-HCl EDTA (TE),-10mM Tris pH=8,0 e 1mM de EDTA- é eliminante de 

substâncias inibidoras da Taq DNA polimerase.  



Artur Henrique Bach Diagnóstico e Genotipagem de M.tuberculosis 

        __________________________________________________________________                             
Dissertação de Mestrado em Genética pela Universidade Federal de Pernambuco, 2003. 

46

Métodos de baixo custo, como fervura, tem sido efetivos com amostras de urina 

e parcialmente com líquido cérebro raquidiano (LCR), dependendo do nível de 

proteínas. Notavelmente, fervura também pode causar inibição. Fervura foi encontrada 

ser tão efetiva quanto diluição da amostra em LCR. Diluição de amostra é 

particularmente útil em urina, mas foi inadequada para amostras do trato respiratório. 

Neste último caso, a adição de albumina bovina protege a PCR dos efeitos inibitórios do 

sangue, porém foi analisada em poucas amostras clínicas. Extração com Fenol-

Clorofórmio tem sido altamente eficiente, mas usa substâncias tóxicas e é 

particularmente trabalhosa, há ainda as técnicas de congelamento-fervura, agitação com 

pérolas de vidro, sonicação,  proteinase K ou “chelex”, tratamento com resina, ou 

métodos de extração de DNA mais complexos. Os kits comerciais fornecem seus 

próprios reagentes de tratamento (Ieven et al., 1997). A ligação da amostra de DNA 

com membranas de sílica representa uma estratégia para eliminar uma variedade de 

inibidores simultâneamente, é facilmente realizada e de baixo custo. (Böddinghaus et 

al., 2001). 

3.4.4. Aspectos em Biossegurança 

Uma questão muito importante que deve ser abordada é a biossegurança nos 

procedimentos laboratoriais envolvendo tanto o diagnóstico quanto genotipagem de 

micobactérias.  

Em 1997, foi relatado um caso de tuberculose pulmonar adquirido em um 

laboratório de micobacteriologia nível III de biossegurança por um técnico sem 

aparentes fatores de risco. Ele realizava IS6110-RFLP, em amostras de M.tb inativadas 

a 80ºC por 20 minutos, pós crescimento “overnight” em D-cicloserina, antes do 

tratamento com lisozima e proteinase K. Um estudo foi realizado para avaliar os 

protocolos padronizados utilizados para inativar  culturas de M.tb antes do IS6110-

RFLP. Seis protocolos de inativação de M.tb depois do crescimento de culturas 

“overnight” em D-cicloserina, foram analisados, acompanhados de análise 

bacteriológica em BACTEC 12B e verificação conjunta da integridade do DNA 

extraído; os resultados demonstraram que os seguintes tratamentos:(80º C , 20min). ou  

(80º C, 20min. + Lisozima) ou (80º C, 20min. + Lisozima + Proteina K), não 

inviabilizam integralmente a cultura. O tratamento adicional com fervura por 5 min., e 

(Lisozima) ou com (Lisozima + Proteina K) propiciam 100% de inviabilidade para as 
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micobactérias. A integridade do DNA extraído foi verificada em gel de agarose e o 

aquecimento da cultura de M.tb. a 80ºC por 20 minutos quebrou o DNA em pedaços, 

porém o aquecimento a 100ºC por 5 minutos não modificou a integridade do DNA 

genômico. O tempo de aquecimento é um parâmetro mais importante quando 

comparado a temperatura de aquecimento na preservação da integridade do DNA de 

M.tb (Bemer-Melchior et al., 1999). 

 

3.4.5. Resultados de Testes de Amplificação “in house” para Amostras de 

Escarro 

A comparação de diversos estudos da PCR para M.tb, cujo alvo de amplificação 

foi o IS6110, estão apresentados na (tabela V).  

Tabela V - Avaliação de PCR para M.tb em diferentes estudos (Ieven et 
al.,1997) 

 
 

Estudo  (referência) 
 

Nº de 
amostras 

 
Prevalência 

(%)a 

 
Sensibilidade

(%) 

 
Especificidade

(%) 

 
PPV 
(%)b 

   Cc Rc C R C R 
Abe et al.,1993  135 28 81.3 84.2 94.2 100 81.3 84 
Beige et al.,1995 103 47 98 ND 70 ND 75 ND
Clarridge et al.,1993 >5000 4.4 83.6 86.1 98.7 100 94.2 98.4
Forbes e Hicks et al.,1993 734 11 ND 85.2 ND 97.7 ND 83.3
Kocagös et al.,1993 78 49 ND 87 ND 96 ND 97 
Miller et al.,1994 750 21 78.2 92.3 ND ND ND 100
Miyazaki et al.,1993 323 13 97 ND 92 100 82 100
Nolte et al.,1993 313 40 91 ND 100 ND 100 ND
Shawar et al.,1993 384 18 74 80 95 97 77 86 
Yuen et al.,1993 519 8 96 ND 85 100 ND ND

 

a Prevalência de amostras positivas baseadas em resultados de cultura 
b PPV, valor preditivo positivo 
c C, resultados iniciais; R, resultados corrigidos depois da análise de 

discrepâncias. 

ND Não disponível. 
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A (tabela VI), mostra em diversos estudos os resultados da sensibilidade da PCR 

na detecção de M.tb em amostras baciloscopia positiva ou negativa e cultura positiva. 

(Ieven et al., 1997). 

 

Tabela VI - Resultados de PCR para M.tb baciloscopias positiva e negativa 
(Ieven et al.,1997) 

  
Sensibilidade da PCR (%) em diferentes estudos Estudo (Referência) 

Geral Baciloscopias e 
culturas 
positivas 

Baciloscopia 
negativa, 
Cultura 
positiva 

Abe et al., 1993 84 96 50 
Clarridge et al.,1993 86 94 62 
Forbes e Hicks et al., 1993 85 88 71 
Miller et al.,1994 92 98 78 
Nolte et al., 1993 91 95 57 
Shawar et al., 1993 74 90 53 
Yuen et al.,1993 96 100 92 
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3.4.6. Resultados de Testes de Amplificação de Amostras de Escarro com 

Kits Comerciais 

As (tabelas VII e VIII) traduzem os estudos realizados com testes 

comercialmente disponíveis: PCR (Amplicor; Roche) e TMA (Mycobacterium 

tuberculosis Direct Test-MTDT; Gen Probe) cujos resultados são comparáveis àqueles 

obtidos com “in house” PCR. 

Tabela VII - Avaliação de diversos estudos utilizando PCR – Kit  Amplicor ® 
para detecção do M.tb (Ieven et al., 1997) 

 
 

Estudo (referência) 
 

Nº de 
amostras 

 
Prevalência 

(%)a 

 
Sensibilidade 

(%) 
 

 
Especificidade 

(%) 

 

 
PPV (%) b

   Cc Rc C R C R 
Carpentier et al.,1995  2073 9 86 ND 98 ND 94.5 ND 
D’Amato et al., 1995 985 ND ND 66.7 ND 99.7 ND 91.7
Gleason et al., 1995 532 ND 95 ND 96 ND ND ND 
Ichiyama et al.,1996 422 29 97.8 ND 96 98.7 ND ND 
Moore e Curry et 
al.,1995 

1009 16 83 87 97 100 ND ND 

Schirm et al.,1995  504 6 70.4 ND 98 ND ND ND 
Vuorinen et al., 1995 256 ND 84.6 82.8 99.1 100 ND 100 
Wobeser et al., 1996 1480 9.5 ND 79 ND 99 ND 93 

 

a Prevalência de amostras positivas baseadas em resultados de cultura 
b PPV, valor preditivo positivo 
c C, resultados iniciais; R, resultados corrigidos depois da análise de  

discrepâncias 

ND Não disponível 
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Tabela VIII - Avaliação de diversos estudos de MTDT para a detecção do M.tb 

(Ieven et al.,1997) 

 
 

 
Estudo  (referência) 

 
Nº 
de 
amostra 

 
Prevalência 

(%)a 

 
Sensibilidade 

(%) 
 

 
Especificidade 

(%) 

 

 
PPV 
 (%)b  

 

   Cc Rc C R C R 
Abe et al., 1993 135 28 90.6 91.9 95.1 100 85.3 100 
Bodmer et al., 1994 617 3 71.4 ND 99 ND 71.4 ND 
Ichiyama et al., 1996 422 29 100 ND 90.1 99.3 ND ND 
Jonas et al., 1993 758 16 79.8 82.4 96.7 99.4 82 93.8 
Miller et al., 1994 750 19 83.9 91 95.3 98.5 82 97 
Pfyffer et al.,1994 938 8 92.9 93.9 96.2 97.6 68.4 94 
Portaels et al., 1996 497d 

418e 
4 
71 

86 
97 

ND 96 
69 

ND 50 
89 

80.7 

Vlaspolder et al.,1995 412 14 96.7 98.4 97.7 98.9 88.1 93.8 
Vuorinen et al., 1995 256 13 84.6 86.2 98.7 100 100 ND 

 

 

a Prevalência de amostras positivas baseadas em resultados de cultura 
b PPV, valor preditivo positivo 
c C, resultados iniciais; R, resultados corrigidos depois da análise de 

discrepâncias 
d População Belga 
e População Africana 

ND Não disponível 
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A (tabela IX) mostra os resultados das sensibilidades do MTDT para 

baciloscopias negativas e positivas, as quais variaram respectivamente, entre 70 e 100% 

(Ieven et al., 1997).  

 

Tabela IX – Comparação da sensibilidade de PCR (MTDT) para detecção do 

M.tb em amostras com baciloscopia positiva ou negativa com cultura positiva (Ieven et 

al.,1997) 

 
Sensibilidade da PCR (%) em diferentes estudos  

Estudo (Referência)  
Geral 

Baciloscopias e 
culturas 
positivas 

Baciloscopia 
negativa, 
Cultura 
positiva 

Abe et al., 1993 92 100 70 
Bodmer et al.,1994 71 100 14ª 
Jonas et al., 1993 82 100 54b 
Miller et al., 1994 91 94 63 
Pfyffer et al., 1994 95 100 80b 
Portaels et al., 1996 86c 

97d 
89 
97 

85 
100 

 

A 86% destes foram positivos somente em meio líquido 
B < ou = 100 CFU/ml em cultura 
C População Belga 
D População Africana 

 

Wang et al., (1999) analisaram 230 amostras de vias respiratórias ( 222 escarros, 

4 lavados bronco-alveolares, 2 swabs laríngeos e 2 aspirados trans-traqueais) que foram 

coletadas de 230 pacientes. Foram utilizados produtos disponíveis comercialmente para 

diagnóstico rápido de tuberculose: “COBAS AMPLICOR-PCR M. tuberculosis Test®”, 

“Amplified M. tuberculosis Direct Test” (MTDT®) e “LCx M. tuberculosis Test ” 

(LCx®). Todas as amostras foram examinadas por microscopia de fluorescência e 

cultivados no BACTEC 460. Das 230 amostras, 66 foram baciloscopia e cultura 

positivas, 6 foram baciloscopia negativa e cultura positiva e as remanescentes 158 

foram baciloscopia e cultura negativas. Os resultados finais mostraram para o total 

(esfregaços negativos e positivos) as sensibilidades e especificidades de 100 e 99,3% 

para LCR, 96,1 e 100% para Cobas Amplicor, e 98,6 e 99,4% para MTDT 
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respectivamente. Os valores preditivos positivo e negativos foram de 98,7 e 100% para 

LCR, 100 e 98,1% para Cobas Amplicor e 98,6 e 99,4% para MTDT, respectivamente. 

Análise estatística, mostrou não haver significante diferença entre os três métodos. As 

amostras foram divididas em dois grupos (amostras baciloscopia negativas e positivas) 

para uma análise adicional, conforme (tabela X). 

 

Tabela X - Avaliação de três sistemas de amplificação de ácidos nucléicos para 

detecção direta do complexo M.tb em amostras respiratórias (Wang et al., 1999) 

 
Sistema de 

amplificação 
de ácidos nucleicos 

 
Nº. de amostras 

positivas 

 

 
Sensibilidade 

(%) 

 
Especificidade

(%) 

 
VPP 
(%) 

 
VPN 
(%) 

 
Eficiên

cia 
(%) 

230 (72) 98.6 99.4 98.6 99.4 ND 
SP,a 66 (66) 100 100 100 NDb 99.1 

 
MTDT 

SN,a 162 (6) 85.7 99.4 85.7 99.4 ND 
230 (72) 96.1 100 100 98.1 ND 

SP,a 66 (66) 96.9 100 100 ND 98.7 
Cobas Amplicor 

SN,a 162 (6) 91.7 100 100 99.3 ND 
230 (72) 100 99.3 98.7 100 ND 

SP,a 66 (66) 100 100 100 ND 99.6 
LCR 

SN,a 162 (6) 100 99.3 92.3 100 ND 
 

a SP, baciloscopia positiva; SN, baciloscopia negativa. Duas amostras foram 

excluídas por tratarem-se de micobactérias atípicas. 
b ND, não disponível. 

 

Em um outro estudo, 324 amostras de escarro de 151 pacientes com suspeita de 

tuberculose pulmonar foram testados para a presença do complexo M.tb com coloração 

fluorescente e com o Cobas Amplicor. Os resultados foram comparados com aqueles de 

culturas convencionais usando Löwenstein-Jensen e Bactec radiométrico. Um total de 

76 amostras de 32 pacientes foram positivos para M.tb. Comparada com a cultura, a 

sensibilidade, especificidade, e valores preditivos positivos e negativos para 

baciloscopia estão demonstrados na (tabela  XI) (Rajalahti et al., 1998). 
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Tabela XI – Comparação do Cobas Amplicor MTB com cultura para detecção 

de M.tb em amostras de escarro de 151 pacientes com suspeita de tuberculose pulmonar 

ativa (Rajalahti et al., 1998). 

Cobas Amplicor MTBa Tipo de amostra 
(nº de amostras) Sensibilidade 

(%) 
Especificidade 

(%) 
VPP (%) VPN 

(%) 
Todas as amostras 

(n = 324) 
83 (73 – 91) 99 (98 – 100) 97 (89–100) 95 (92-

98) 
Baciloscopias positivas 

(n = 55) 
90 (79 – 97) NDb 96 (86-99) ND 

Baciloscopias negativas 
(n = 269) 

68 ( 47 – 85) ND 100 (100-100) ND 

 

a O intervalo de confiança  de 95% está entre parenteses. 
b ND, não disponível 

 

3.4.7 - Testes de Amplificação para M.tb em outras amostras biológicas  

Crianças com menos de 10 anos de idade tem dificuldade na produção de 

escarro. Nesses casos, o aspirado gástrico é o material de escolha para análise 

bacteriológica (Lawrence, 1996). Um estudo foi realizado por Pierre et al., (1991),  em 

58 aspirados gástricos, para os quais os procedimentos clássicos conhecidos têm baixa 

sensibilidade. Quando a amplificação do DNA foi aplicada a dois aspirados gástricos do 

mesmo paciente e amplificados em duplicata, 25% das amostras produziram no mínimo 

um resultado positivo; quando três diferentes amostras do mesmo paciente foram 

examinadas  duas vezes,  a positividade aumentou para 60% (em 9 de 15 

crianças)(Ieven et al., 1997). 

Um estudo foi desenvolvido por (Ferrario et al., 2001), com o objetivo de avaliar 

a  de um método de PCR-hibridização para a detecção de M. avium em amostras de 

sangue usando diferentes componentes do sangue ou diferentes métodos de extração.  

Um volume de 50ml do sangue periférico total foi dividido em 5 partes (10ml 

cada). Quatro partes foram inoculadas in vitro com quatro diferentes concentrações de 

M. avium (300, 30, 3, e 1 CFU/ml), e a parte remanescente foi utilizada como controle 

negativo. Cada parte foi adicionalmente subdividida para obter 2 alíquotas de 5ml cada. 

Esta alíquotas sofreram um de dois tipos diferentes de pré-tratamento (lise por SDS ou 

separação de células por gradiente de centrifugação) para obter três principais 
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subfrações: pellet de lisado por SDS, PBMCs (Peripheral Blood Mononuclear cells) e 

PMNCs (Polymorphonuclear cells). Nessas subfrações o método de extração de DNA 

com guanidina foi utilizado. Amplificação por PCR foi realizada em oito replicatas, 

com 1ug de DNA, por amostra. A presença de M. avium no sobrenadante do lisado com 

SDS, plasma e pellet de hemácias do sangue total com 300 CFU/ml  também foi 

investigada, com a totalidade do DNA extraído para estes componentes. Em outro 

experimento, 125ml de sangue total foi dividido em 5 partes com 25ml cada uma. 

Quatro partes foram inoculadas in vitro com quatro diferentes concentrações de M. 

avium, a parte remanescente foi utilizada como controle negativo. Cada parte foi 

adicionalmente subdividida para obter cinco alíquotas de 5ml cada. Esta alíquotas 

sofreram pré-tratamento com SDS. Três métodos de extração de DNA baseados em 

(guanidina, NaOH com ou sem purificação com fenol-clorofórmio-álcool 

isoamílico=FCI e proteinase K com ou sem purificação com FCI) foram usados. A 

amplificação foi realizada com 1µg de DNA por amostra, e oito replicatas foram 

amplificadas para cada amostra de DNA. Os resultados mostraram-se relacionados a 

forma do pré-tratamento e extração de DNA da amostra, denotando significante 

aumento de sensibilidade quando a reação de PCR foi feita com DNA extraído do pellet 

resultante da lise com SDS. Isto pode ser explicado porque a maioria das células 

humanas são lisadas pelo SDS, mas as células micobacterianas não, devido a resistência 

da sua parede celular. Comparado com outros métodos de  pré-tratamento,  esta técnica 

segue um aumento na razão DNA micobacteriano/DNA total na ordem de 5 a 10 vezes, 

com um conseqüente aumento na probabilidade de detecção do alvo de DNA. Além 

disso, a recuperação de PMNCs e PBMCs tanto por Ficoll-Hypaque ou M-PRM (Mono 

Poly  resolving medium) é menos que 100% eficiente; esta ineficiência poderia ser 

relacionada a menor sensibilidade com estes métodos. A melhor sensibilidade do 

método de extração usando guanidina (Easy Kit – Invitrogen R) poderia ser explicado 

pelo achado de que guanidina isotiocianato tem uma maior habilidade do que outros 

métodos para lisar as paredes celulares micobacterianas (Ferrario et al., 2001). 
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Perfil Molecular de cepas de Mycobacterium tuberculosis isoladas no 

Município do Cabo de Santo Agostinho - Pernambuco (Brasil) no período 2000-
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Resumo 

 
A caracterização molecular de cepas de micobactérias é uma ferramenta 

importante para o estudo da transmissão da tuberculose, na discriminação entre recaída 

e nova infecção e indiretamente na avaliação do Programa de Controle à Tuberculose. 

Durante os anos de 2000-2002 foram atendidos 627 casos de pacientes com suspeita de 

tuberculose pulmonar no Município do Cabo de Santo Agostinho, dos quais 613 

realizaram análise microbiológica e 122 apresentaram isolamento do M.tb em cultura, 

sendo submetidos ao teste de resistência às drogas utilizadas durante o tratamento. As 

cepas isoladas foram submetidas a caracterização genética pelo método DRE-PCR e 

agrupadas pelo coeficiente de similaridade de 100% pelo programa Nantucket Clipper 

Database (NTSYS). Um grupo composto por três indivíduos apresentou ligação 

epidemiológica que foi analisada pelo programa EPI-INFO. Eles eram portadores de 

uma cepa resistente a isoniazida e rifampicina e possuiam parentesco de primeiro grau. 

 

Palavras Chave 

 Tuberculose, DRE-PCR, Mycobacterium tuberculosis, genotipagem. 
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Introdução 

A Tuberculose (TB) é uma doença infecto-contagiosa debilitante causada pelo 

Mycobacterium tuberculosis (M.tb) e menos comumente por bactérias relacionadas 

como o Mycobacterium africanum (M.africanum), Mycobacterium bovis (M.bovis) 

(Adler & Rose 1996; Coberly 2001).  

Um terço da população mundial, está infectada com M.tb (Rajalahti 1998). A 

cada ano aproximadamente oito milhões de pessoas desenvolvem doença ativa 

resultando em dois milhões de mortes (Coberly 2001). A tuberculose foi declarada, em 

1993, uma Emergência Mundial pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e esta 

estima que se melhoramentos significantes na prevenção e controle da tuberculose não 

forem conseguidos entre 1999 e 2020, 1 bilhão de pessoas adquirirão a infecção, 200 

milhões desenvolverão a doença ativa e 70 milhões morrerão. 

Fatores que contribuíram para a reemergência mundial da doença incluem a 

emergência da AIDS e as condições de pobreza e desnutrição das populações em muitas 

partes do mundo (Salmonière 1997). 

O Brasil é um dos 22 países responsáveis por 80% dos casos novos de TB 

anualmente notificados no mundo, com uma taxa de incidência de 50-99 casos por 

100.000 pessoas variando em diferentes regiões nacionais (OMS 2002). No ano de 

2000, o estado de Pernambuco apresentou, uma taxa de incidência de 49,07 

casos/100.000 pessoas (Funasa 2001) e o município do Cabo de Santo Agostinho, 

localizado no litoral pernambucano, 72 casos/100.000 pessoas, segundo a Diretoria de 

Vigilância Epidemiológica Municipal. 

Um projeto em parceria do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães 

(CpqAM)/Fiocruz-PE com a Secretaria de Saúde do Município do Cabo de Santo 

Agostinho foi iniciado em 2000 visando a análise do perfil genético das cepas de 

micobactérias isoladas dos casos de tuberculose pulmonar identificados, tratados, 

acompanhados e notificados pelo programa de controle da tuberculose do Município.  
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Métodos 

Desenho experimental 

Os pacientes atendidos pelo Sistema de Saúde Pública Municipal e com queixas 

respiratórias superiores e suspeita de tuberculose pulmonar foram rotineiramente 

encaminhados ao Centro de Referência em Doenças Infecciosas e Sexualmente 

Transmissíveis do Município -Posto de Saúde Herbert de Souza-, para atendimento 

especializado pela equipe de controle da tuberculose. Semanalmente, os casos novos 

foram agendados para serem entrevistados pela equipe da Rede-TB em Pernambuco. 

Após autorização documentada dos pacientes, estes responderam um questionário 

clínico-epidemiológico padrão previamente formulado, objetivando identificar fatores 

sócio-econômicos e clínicos relacionados a tuberculose no município. Na ocasião, 

foram coletadas amostras sanguíneas e escarros para estudos sorológicos e análise 

microbiológica. 

Os dados obtidos durante a pesquisa foram comparados aos registrados no livro 

de registro e controle de tratamento dos casos de tuberculose (Programa Nacional de 

Controle da Tuberculose/MS), o qual foi cedido pelo Posto de Saúde Herbert de Souza.  

A entrevista de pacientes com suspeita de TB pulmonar e o recebimento de suas 

amostras de escarro, realizadas exclusivamente no Posto de Saúde Municipal de 

referência para o diagnóstico e tratamento de TB, o fluxo de pacientes nesse centro, a 

capacidade de processamento de amostras de escarro pelo Lacen/PE e de análise 

genética no Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães das cepas de M.tb isoladas dessas 

amostras, adequaram-se ao tamanho populacional estudado e permitiram realizar um 

estudo epidemiológico-molecular da TB no Município.  

Análise microbiológica 

As primeiras amostras de escarro recebidas para diagnóstico da TB e aquelas 

recebidas para controle de tratamento, foram encaminhadas ao Laboratório Dr. Milton 

Sobral – LACEN (Pernambuco), para realização da baciloscopia e da cultura em meio 

sólido de Lowenstein Jensen (LJ). As culturas positivas foram submetidas a teste de 

determinação da sensibilidade pelo método das proporções, descrito por Canetti et al., 

(1963). Após isolamento, as cepas do M.tb isoladas em cultura, foram repartidas em 

duas alíquotas:  uma  contendo  células  micobacterianas  viáveis  (conservadas em meio 
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glicero-salino a -70ºC) e outra contendo células micobacterianas em salina, 

inviabilizadas por aquecimento a 100ºC (Bemer-Melchior 1999), destinadas para análise 

genética no CPqAM/Fiocruz-PE.  

 

Análise genética 

As alíquotas inviáveis foram submetidas a extração de DNA utilizando brometo 

de cetiltrimetilamonio e a etapa inicial incluiu incubação com lisozima e proteinase K 

(van Soolingen, 1993). O DNA extraído foi quantificado em gel de agarose a 0,8%, 

corados com brometo de etídio e visualizados sob luz ultra-violeta. As alíquotas de 

DNA micobacteriano das amostras foram ajustadas a 20ng/µl, por comparação visual 

com escala de concentração de DNA de esperma de salmão, variando entre 1.0 µg a 

25ng e submetidas a eletroforese em gel de agarose a 0,8%. As amostras de DNA foram 

aquecidas a 95ºC por 10 minutos e imediatamente resfriadas em gelo antes da aplicação 

na mistura de reação. Um volume de 1µl do DNA extraído ajustado a 20ng/µl foi 

adicionado a 49µl da mistura de reação, composta por “primers”, desoxinucleotídeos 

trifosfato, MgCl2, Taq polimerase, DMSO 6%. Os “primers” utilizados foram: Ris1, 5’-

GGC-TGA-GGT-CTC-AGA-TCA-G; Ris2, 5’-ACC-CCA-TCC-TTT-CCA-AGA-AC; 

Pntb 1, 5’CCG-TTG-CCG-TAC-AGC-TG; Pntb 2, 5’CCT-AGC-CGA-ACC-CTT-TG. 

As reações foram realizadas em termociclador (Perkin-Elmer) nas condições de reação 

de desnaturação a 94ºC por 1 minuto, anelamento a 56ºC por 2 minutos e extensão a 

72ºC por 3 minutos, em 30 ciclos. Os produtos da reação da PCR obtidos a partir da 

DRE-PCR, foram submetidos a eletroforese em gel de agarose a 2%. Os perfis 

eletroforéticos foram analisados pelo programa NTSYS versão 2.02 onde foram gerados 

dendrogramas considerando a similaridade de 100%.  

 

Análise estatística  

Os dados clínico-epidemiológicos obtidos durante as entrevistas com os 

pacientes, os resultados das baciloscopias, culturas e os testes de sensibilidade aos 

quimioterápicos foram incluídos numa base de dados utilizando o programa de 

computador Nantucket Clipper Database. Análise epidemiológica foi feita pelo  
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programa EPI-INFO versão 6.04. Os casos portadores das cepas geneticamente 

idênticas foram submetidas a uma análise crítica individualmente. 

 

Resultados 

 

Quanto ao histórico da doença. Em 2000, foram notificados 144 pacientes no 

Município do Cabo de Santo Agostinho para tratamento de tuberculose, sendo 110 

(77%) casos novos, 19 (13%) casos de retratamento após abandono pelo paciente, 7 (5%) 

casos de retratamento após recidiva e 7 (5%) casos de retratamento após falência do 

tratamento. Em um caso não havia registro quanto ao tipo de tratamento. Em 2001 dos 

125 pacientes, 96 (79%) eram de casos novos, 18 (15%) casos de retratamento após 

abandono, 4 (3%) casos de retratamento após recidiva e 4 (3%) casos de retratamento 

após falência do tratamento. Em três casos não havia registro quanto ao tipo de 

tratamento. Para o ano de 2002 foram notificados 80 (87%) casos novos, 6 (7%) casos de 

retratamento após abandono, 5 (5%) casos de retratamento após recidiva e 1 (1%) caso 

de retratamento por falência. Em 10 casos não haviam informações sobre o tipo de 

tratamento.   

  

Análise sócio-econômica. De maio de 2000 até dezembro de 2002 foram 

estudados 627 indivíduos com indícios clínicos de tuberculose, os quais foram 

encaminhados para o posto de saúde Herbert de Souza. Aproximadamente 52% destes 

foram do sexo masculino. A idade variou de 4 a 94 anos, sendo que cerca de 80 % 

estavam na faixa etária economicamente produtiva (15-59 anos). Aproximadamente 53% 

dos pacientes eram analfabetos ou somente sabiam ler e escrever e 71% tinham uma 

renda familiar de até 2 salários mínimos. Aproximadamente 20% dos indivíduos 

relataram terem feito tratamento para tuberculose no passado, destes, cerca de 33% 

afirmaram não terem feito o tratamento de forma correta, sendo as causas mais comuns 

para o abando, a intolerância às drogas e falta de informação/orientação do paciente. 

Cerca de 61% relataram ter recebido a vacina BCG ou tinham cicatriz vacinal presente. 
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Quanto ao diagnóstico microbiológico. Para todos os pacientes estudados foi 

realizado o diagnóstico microbiológico, cuja baciloscopia foi positiva em 98 (15,6%) 

das 627 amostras analisadas. Foram realizadas 613 culturas e 122 (19,5%) foram 

positivas. Três culturas não foram processadas por problemas técnicos e outras 10 não 

tinham amostra suficiente e ou adequada para serem processadas (tabela I). Um total de 

24 (19,6%) exames foram positivos na cultura e negativos na baciloscopia.  

 

Tabela I - Distribuição dos resultados negativos e positivos para baciloscopia e 

cultura dos pacientes atendidos no Posto Herbert de Souza no Município do Cabo de 

Santo Agostinho-PE-Brasil. 

 

 CULTURA Total 

BACILOSCOPIA Positiva Negativa  

Positiva 98             0 98 

Negativa 24 491 515 

Total 122 491 613 

 

Os testes de sensibilidade às drogas foram realizados em todas as amostras com 

resultado positivo na cultura. Dos 122 testes, 24 (19,7%) apresentaram resistência a pelo 

menos uma das drogas testadas e 17 (70,8%) resistentes a duas drogas utilizadas no 

tratamento da tuberculose, sendo que 13 (54,2%) foram resistentes a Isoniazida e 

Rifampicina, 2 (1,6%) a Isoniazida e Estreptomicina, 1 (0,8%) a Isoniazida e 

Etionamida, e 1 (0,8%) a Isoniazida e Etambutol. Outras  quatro (3,3%)  apresentaram 

resistência a somente uma droga (3 a Isoniazida e 1 a Estreptomicina). Apenas duas 

cepas (1,6%) foram resistentes a Isoniazida, Rifampicina e Estreptomicina e um paciente 

que apresentou infecção por Mycobacterium fortuitum resistente a Isoniazida, 

Rifampicina, Pirazinamida, Estreptomicina e Etionamida. Onze dos 24 pacientes 

portadores de cepas resistente a pelo menos uma droga (45,8%) nunca haviam feito 

tratamento anterior para tuberculose ou abandonado o tratamento atual. O Índice de 

resistência primária foi de 10,9% e de resistência secundária foi de 56,5%. 
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Perfil molecular dos isolados clínicos. A caracterização molecular de 61 das 

122 cepas de M.tb isoladas de pacientes no município do Cabo de Santo Agostinho 

identificou 5 grupos de cepas com coeficiente de similaridade de 100 % (Figura 1). O 

número de cepas variou de 2 a 6 por grupo. Houve padrão de bandeamento com cinco 

bandas ou menos. O perfil genético de um dos grupos foi definido pela presença de uma 

única banda o que sugere a necessidade de utilização de um outro método de 

genotipagem associado ao DRE-PCR; como o Spoligotyping ou ainda em conjunto com 

o VNTR ou o IS6110-RFLP para melhor caracterização deste grupo. A resistência à 

drogas não representou uma característica de grupos geneticamente semelhantes, não 

havendo uma correlação entre perfil genético e resistência a drogas pelo método do 

DRE-PCR.  

Um dos grupos apresentou uma associação familiar, sendo representado por três 

mulheres portadoras de “Diabetis mellitus”. A primeira   foi diagnosticada com TB 

pulmonar em abril de 1999, iniciou esquema recomendado de tratamento com drogas 

anti-tuberculosas, porém a partir de dezembro de 1999, houve necessidade de mudanças 

na terapia anti-tuberculosa por causa de falência terapêutica ao esquema de tratamento 

utilizado. O teste de sensibilidade à drogas para a cepa de M.tb isolada do escarro da 

paciente mostrou resistência à isoniazida e rifampicina. Em 2000, a irmã da paciente 

diagnosticada em 1999, adoeceu por TB pulmonar, ela tinha história de TB no passado, 

mas desde 1998, não tinha convívio social com a irmã doente. A análise molecular das 

cepas mostrou um padrão genético idêntico somando ao mesmo perfil de resistência a 

drogas, sugerindo que a transmissão pode ter ocorrido no passado quando a mãe de 

ambas as pacientes teve TB. A mãe das pacientes não era diabética foi curada da TB. 

Em 2002, a filha de uma das pacientes adoeceu, o perfil genético pelo DRE-PCR, da 

cepa de M.tb isolada em cultura de escarro da paciente, confirmou a origem familiar da 

infecção.  

Os demais pacientes portadores de cepas geneticamente semelhantes  não 

apresentaram concordância epidemiológica em relação a idade, sexo, alcoolismo, fumo, 

abondono ao tratamento, nem o perfil sócio-econômico foi importante haja visto que é 

muito semelhante em todos os pacientes estudados.  
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OBS:  Expressa o Coeficiente de Similaridade Genética de Cepas de M.tb em 

percentual de 85 a 100%. 

Discussão.  

 

Os dados obtidos da análise epidemiológica apresentados com relação a renda 

familiar e indiretamente com relação ao grau de instrução escolar dos pacientes 

analisados, corroboram ao fato de que as condições econômicas e sociais 

desfavorecidas, (Quijano 2001) predispõe ao desenvolvimento de doenças infecto-

 Figura –1  
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contagiosas, tal como a tuberculose, por suas repercussões nas condições nutricionais e 

imunológicas nos pacientes (Núñez-Rocha 2000). 

 O IS6110-RFLP é a metodologia mais extensivamente utilizada na 

caracterização molecular de cepas de M.tb (Rasolofo-Razanamparany 2001), e é o 

método padrão para caracterização molecular destas cepas (Burgos & Small 2000 ), 

porém é uma técnica que requer muitas etapas e reagentes, podendo levar entre 3 e 4 

semanas para obtenção dos resultados finais. A técnica de DRE-PCR requer pouco 

DNA para ser executada não necessitando de subcultivo de cepas tendo como base uma 

etapa apenas de reação de PCR. E por não requer etapa de Southern-Blot reduz custos 

operacionais e diminui o tempo de análise total em comparação ao IS6110-RFLP, 

podendo ser realizada em menos de 2 dias (Friedman 1995), por isso é uma técnica 

rápida que poderá ser indicada em estudos populacionais como guia para posterior 

caracterização molecular dos grupos semelhantes por outras técnicas como o IS6110-

RFLP ou Spoligotyping. Um estudo envolvendo caracterização molecular de cepas de 

M.tb por IS6110-RFLP e DRE-PCR foi realizado em Havana, Cuba por (Montoro 1998) 

e avaliação da combinação DRE-PCR, Spoligotyping e VNTR foi realizada por (Filliol  

2000). 

Em nosso estudo, a técnica de DRE-PCR, para caracterização molecular de 

micobactérias, facilitou a investigação epidemiológica no rastreamento da transmissão 

da tuberculose no grupo das pacientes portadoras de “diabetes mellitus”, duas das quais, 

não mantinham convívio social e eram portadoras de cepas resistentes a drogas de 

primeira escolha no tratamento da tuberculose. A genotipagem da cepa de M.tb isolada 

da terceira paciente deste grupo permitiu confirmar a origem da infecção e instaurar 

precocemente o adequado tratamento com drogas anti-tuberculosas. 

Para as cepas de M.tb com apenas uma banda, isoladas dos 6 pacientes de um 

dos 5 grupos, há necessidade de utilização de um método adicional de caracterização 

molecular, para definir o interrelacionamento epidemiológico entre os pacientes. A 

combinação de técnicas de caracterização molecular para cepas de M.tb aumenta a 

capacidade discriminatória dessas técnicas. A combinação do DRE-PCR e 

Spoligotyping é a mais eficiente entre as metodologias baseadas em PCR e fornece 

resultados comparáveis ao IS6110-RFLP (Filliol 2000). Para os demais grupos a análise 

dos dados pessoais e armazenados no EPI-INFO não permitiu inferir relacionamento 
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epidemiológico. Foram caracterizadas molecularmente 50% das cepas isoladas de 

pacientes no Município, a caracterização molecular das cepas restantes trará 

informações adicionais acerca do perfil molecular das cepas de M.tb nesta comunidade. 

Grandes grupos de cepas geneticamente semelhantes numa população, sugerem 

uma transmissão ativa e recente destas cepas na comunidade com rápida progressão 

para doença ativa; portadores de cepas com padrões genéticos distintos na comunidade 

sugerem uma reativação de infecção latente ou uma importação de cepas de outra 

localidade. As informações geradas pela caracterização molecular das cepas de M.tb 

tem repercussões práticas nas atividades dos programas de controle da doença 

(Hopewell 1996). Quanto maior o grupo de transmissão recente, mais importante se faz 

o bloqueio da transmissão das cepas para o controle da tuberculose. Desta forma, a 

análise destes grupos pode ser usado como um índice indireto para avaliação dos 

Programas de Controle da Tuberculose. 
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RESUMO 

 
Em 1993, a Organização Mundial da Saúde 

declarou a Tuberculose uma “Emergência 
Mundial”. Os exames bacteriológicos para 
diagnóstico de tuberculose envolvem a 
baciloscopia e a cultura para detecção e isolamento 
de micobactérias. Os métodos moleculares 
representam uma importante ferramenta auxiliar 
para o diagnóstico de infecções, tais como a 
Tuberculose, especialmente nos casos 
paucibacilares. Apresentamos os passos para o 
desenvolvimento de uma reação de HN-PCR, 
baseada na detecção da sequência de inserção 
IS6110, com aplicação no diagnóstico da 
tuberculose paucibacilar . 

 
Palavras-Chave: Tuberculose, Emergência 
Mundial, Métodos Moleculares, Paucibacilar. 
 
INTRODUÇÃO 

A Tuberculose é uma doença infecto-
contagiosa debilitante causada pelo Mycobacterium 
tuberculosis (M.tb) e menos comumente por 
bactérias relacionadas como o Mycobacterium 
africanum (M.africanum), Mycobacterium bovis 
(M.bovis) (1,3). 

Um terço da população mundial está 
infectada pelo M.tb (6,11,15) e a cada ano 
aproximadamente oito milhões de pessoas 
desenvolvem doença ativa resultando em três 
milhões de mortes (6,9). Em 1993, a OMS 
(Organização Mundial da Saúde) declarou a 
tuberculose uma “Emergência Mundial” (10).  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ABSTRACT  

In 1993 year, the World Health 
Organization declared the Tuberculosis a “World 
Emergency”. The bacteriological methods for 
diagnosis of tuberculosis take baciloscopy and 
culture for detection and isolation of mycobacteria. 
Molecular methods are a important tool for help on 
the diagnosis of infections, like tuberculosis, 
especially on paucibacilary cases. We show the 
steps for development of  HN-PCR reaction, based 
on insertion sequence IS6110, with application on 
the paucibacilary tuberculosis diagnosis.  

Key-words: Tuberculosis, World Emergency, 
Molecular Methods, Paucibacilary. 

 

 

 
 

Fatores que contribuíram para a 
reemergência mundial da doença incluem a 
epidemia da SIDA (Síndrome de Imunodeficiência 

Adquirida) e as condições de pobreza e desnutrição 
das populações em muitas partes do mundo, além 
do ressurgimento de cepas MDR (multidroga  
resistentes (12).  

Diagnóstico rápido e terapia adequada são a 
base para a prevenção de uma epidemia mundial de 
tuberculose (15). 

O diagnóstico bacteriológico da tuberculose 
está baseado na pesquisa microscópica de bacilos 
álcool-ácido resistentes (baciloscopia) e na cultura 
para micobactérias (4).  

 

O diagnóstico molecular para tuberculose 
tem despertado grande interesse em virtude das 
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dificuldades encontradas no diagnóstico 
bacteriológico clássico (15).  

Desenvolvemos uma HN-PCR baseada no 
marcador genético IS6110, com finalidade 
diagnóstica para tuberculose paucibacilar. O 
marcador génetico IS6110 foi descrito em 1990, é 
exclusivo do complexo M.tb, possui 1355 pares de 
bases (pb) (13, 14), sendo o mais utilizado para 
diagnóstico e genotipagem de M.tb.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Desenho de primers 

Com o objetivo de desenvolver uma HN-
PCR, utilizamos o software Oligos 1999-2001 
v.8.62 para desenhar primers a partir da seqüência 
do elemento de inserção IS6110. Os primers 
obtidos estão apresentados na (tabela I). 
Tabela I. Sequência de DNA dos primers desenhados e 
utilizados na HN-PCR 
 

Primer 5’- 3’ 

NLF8 CGAGCTGCGCGATGGCGAAC 

NLF9 CAAAGTGTGGCTAAC 

NLR7 CCTGCCTCGGCGAGCCGCTCG 

 

Otimização da temperatura de anelamento e 
concentração de MgCl2  

Considerando o sentido de amplificação e a 
região de anelamento dos primers no IS6110 (fig. 
1) e a temperatura de anelamento de cada um, dois 
pares de primers, (NLF8-NLR7) e (NLF9-NLR7), 
foram testados em uma ampla faixa de temperatura 
(46-72ºC) e em diferentes concentrações de cloreto 
de magnésio (1,0; 2,0 e 2,5 mM).  

 

 
 

 

Otimização da concentração de “primers”  

O ajuste da concentração de primers externos 
e interno é essencial na limitação da primeira 
reação de PCR e otimização para a maior eficiência 
da segunda. Foram testadas diferentes 
concentrações dos primers NLF8, NLF9 e NLR7 
mostrados na (tabela II).  
 
 
Tabela II. Primers testados na HN-PCR. A faixa sombreada 
indica o melhor conjunto de condições. 
 

Primers (concentração 25pmol/µl) 
NLF8 (µl ) NLF9 (µl) NLR7 (µl) 

1,0 1,0 2,0 
0,5 1,0 1,5 
0,5 1,0 0,5 
0,5 1,0 1,0 

 

Otimização dos número de ciclos na primeira e 
segunda reação.  

Foram avaliados os limites de detecção de 
cada uma das duas reações da HN-PCR em relação 
ao número de ciclos da PCR, utilizando-se uma 
escala de concentração de DNA de M.tb variando 
de 30ng a 300fg. 
 
Amplificação do DNA 
 

A  HN-PCR  foi  realizada  no  volume de  
25µl, contendo: 2,5µl de  PCR buffer 10x, 0,5 µl de 
dNTP 10mM, 12,5 pmoles de NLF8, 25pmoles de 
NLF9, 37,5 pmoles de NLR7, 0,5 µl de MgCl2 
50mM, 1,0 U de Taq DNA polymerase 
(Invitrogen), 17,3 µl de água Milli Q estéril e 1,0µl 
de amostra de DNA. 

A amplificação foi realizada no 
Termociclador (Eppendorf – Master Cycle) 
programado para 94ºC (2min), seguido por 1 ciclo  
de amplificação (desnaturação a 94º por 1min, 
anelamento a 66ºC por 1min, extensão a 72ºC por 
1min), 5 ciclos de amplificação (desnaturação a 94º 
por 30 seg, anelamento a 66ºC por 30 seg, e 
extensão a 72ºC por 45 seg), 25 ciclos de 
amplificação (desnaturação a 94º por 30 seg, 
anelamento a 46ºC por 30 seg, e extensão a 72ºC 
por 45 seg), terminando com extensão final a 72ºC 
por 7min. Cinco microlitros dos produtos da HN-
PCR foram detectados por eletroforese utilizando 
gel de agarose a 2,3% durante 2 horas a 50V. As 
bandas foram coradas com brometo de etídio 
(0,5ug/µl) e observadas sobre luz UV. Cada corrida 
incluiu um marcador de DNA (Ladder 100 pb). O 
controle negativo foi feito com água milli Q estéril.  
RESULTADOS 

5’

    Figura 1.  Seqüência de inserção IS6110 (1355 pb) e a  
localização dos primers NLF8, NLF9 e NLR7. 

3’ 

NLF8 
  536 

NLF9 
  822 

NLR7  
1042 
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Os primers obtidos através do software 

Oligos 1999-2001 v.8.62,  foram dirigidos para a 
seqüência de inserção IS6110, exclusiva de M.tb e 
não apresentaram autocomplementaridade; a 
concentração de 1,0 mM para o cloreto de 
magnésio permitiu o desenvolvimento adequado 
das reações da HN-PCR e possibilitou restrigir a 
formação de bandas inespecíficas. A primeira 
reação executada com os primers (NLF8-NLR7) e 
processada a 66º C apresentou a formação de um 
produto de PCR com 506pb cujo limite de detecção 
em 10 ciclos foi de 3ng (fig. 2) 

A reação (NLF9-NLR7) processada a 46ºC 
apresentou um produto de PCR de 431pb e uma 
sensibilidade de 300pg com 20 ciclos de PCR (fig. 
3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Eletroforese em gel de agarose a 2,0% testando  a 
sensibilidade dos “primers” (NLF8-NLR7) com 10 ciclos e 30 
ciclos a 1,0 mM de MgCl2 a 66ºC. PM (Ladder 100 pb), CN 
(Controle Negativo), 1 a 8 (30ng, 3ng, 300pg, 30pg, 3pg, 
300fg, 30fg, 3fg respectivamente),        (NLF8-NLR7) – 506 
pb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Eletroforese em gel de agarose a 2,0% testando a 

 sensibilidade dos “primers” (NLF9-NLR7) com 20 ciclos a 
1,0 mM de MgCl2 a 46ºC. PM (Ladder 100 pb), CN (Controle 
Negativo), 1 a 6 (30ng, 3ng, 300pg, 30pg, 3pg, 300fg 
respectivamente),          (NLF9-NLR7) – 431 pb,  
        Banda inespecífica. 
 

A (fig. 4) mostra o resultado final da reação 
de HN-PCR, utilizando as concentrações de 
primers indicadas na (Tab. II); nas temperaturas de  
(66ºC) na 1ª reação e (46ºC) na 2ª; e MgCl2 (1,0 
mM). 
 
 
 

 
 
Figura 4. Eletroforese em gel de agarose a 2,3%, com 
“primers” NLF8/NLF9/NLR7 - (HN-PCR). PM (Ladder 100 
pb), CN (Controle Negativo), 1 a 8 (30ng, 3ng, 300pg, 30pg, 
3pg, 300fg, 30fg, 3fg respectivamente),           (NLF8 
-NLR7) – 506 pb,         (NLF9-NLR7) – 431 pb.  
 
DISCUSSÃO  

A transmissão do M.tb ocorre por via aérea, 
sendo a tuberculose pulmonar a forma de 
espalhamento da doença (3).  

A baciloscopia é um método rápido e 
econômico e amplamente empregado em 
programas públicos de controle da tuberculose (4), 
sendo positiva no escarro espontâneo em 40 a 60% 
dos pacientes com tuberculose pulmonar; no caso 
de lesão cavitada com mais de 2cm de diâmetro, a 
positividade da baciloscopia aumenta para até 80% 
dos casos. Considerando o diagnóstico de 
tuberculose extrapulmonar, a sensibilidade da 
baciloscopia varia conforme a apresentação clínica 
da doença, o rendimento da técnica alcança até 
45% (7).  

A baixa sensibilidade da baciloscopia nas 
apresentações da tuberculose extrapulmonar, 
tornam a cultura de micobactérias, praticamente o 
único método de diagnóstico bacteriológico (9). 

A cultura é mais sensível que a baciloscopia 
e necessita de apenas (10 a 100 microrganismos  
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viáveis) (7,9), porém é laboriosa e demora 
no mínimo 2 semanas até a obtenção de resultados 
(2). 

Para o diagnóstico de tuberculose é 
esperado que as técnicas de amplificação genéticas 
melhorem a velocidade, sensibilidade e 
especificidade para a detecção de micobactérias 
(15). 

 Na HN-PCR desenvolvida, a sensibilidade 
da segunda reação foi de 300fg, ou seja 1000x 
maior que aquela obtida somente com os primers 
(NLF9-NLR7); este incremento de sensibilidade 
está  acordo com o esperado (4). 

 A maior sensibilidade da HN-PCR ocorre 
porquê o produto de PCR da primeira reação é 
utilizado como substrato para a segunda, fato que 
também aumenta a especificidade da técnica (8).  

A sensibilidade obtida na HN-PCR foi 
similar a da cultura, (100 bacilos de M.tb 
equivalem aproximadamente a 300fg), porém a 
reação de HN-PCR não necessita obrigatoriamente 
de microrganismos viáveis como a cultura; mas 
está sujeita a ação dos inibidores de PCR presentes 
na amostra (5).  

A HN-PCR desenvolvida é promissora e com 
potencial aplicação como meio auxiliar para o 
diagnóstico laboratorial de tuberculose 
paucibacilar, mas a reação deve ainda passar por  
ensaios de especificidade e etapas de validação; 
deve ser avaliada a possibilidade de que a menor 
concentração do primer NLF8, em relação aos 
outros utilizados na reação, torne a primeira reação 
limitada e que a mesma pudesse utilizar DNA 
genômico durante toda a amplificação. 
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