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OBJETIVO

Avaliar um sistema baseado em LAMP na detecção

específica do alvo IS6110 para o diagnóstico da

tuberculose.

A tuberculose (TB) é uma doença infecto-contagiosa de

evolução crônica que possui como agente etiológico o

Mycobacterium tuberculosis (Mtb)1. Seu genoma apresenta

4.411kb, sendo constituído por 3.924 regiões abertas de leitura2.

Parte do material genético é composto por elementos de

inserção (IS), sendo o IS6110 o mais utilizado na prática

clínica3. O diagnóstico convencional da tuberculose (TB) é

realizado através da análise das características clínicas-

epidemiológicas, associada a exames de imagem, laboratoriais,

moleculares e imunológicos1. Entretanto, o diagnóstico das

formas extrapulmonar e disseminada se torna dificultado devido

à sintomatologia inespecífica e à baixa sensibilidade dos

métodos convencionais1. O ensaio de Amplificação Isotérmica

em Alça (LAMP) é uma técnica molecular rápida e de baixo

custo, capaz de amplificar, sob condições isotérmicas, poucas

cópias de um DNA alvo em aproximadamente 109 moléculas4. O

método tem sido aplicado com sucesso na detecção e

diagnóstico molecular de vários microrganismos patogênicos,

apresentando alta eficácia5.

INTRODUÇÃO

Utilizando as curva de diluição previamente descritas, o limite de detecção

encontrado com ensaio de LAMP foi de 10fg/ µL (Figura 3). Nas três curvas (A-

Curva de diluição em água; B- Curva de diluição em amostra de sangue; C-

Curva de diluição em amostra de urina), os tubos numerados de 1 a 9 contém

0ng/ µL (controle negativo da reação), 10ng/ µL, 1ng/ µL, 100pg/ µL, 10pg/ µL,

1pg/ µL, 100fg/ µL, 10fg/ µL e 1fg/ µL, respectivamente.

RESULTADOS

O ensaio de LAMP foi efetuado em uma placa térmica (68°C - 40min), seguida

por uma etapa de inativação enzimática, a uma temperatura de 80°C por 10min.

O volume final da reação de LAMP foi de 25 µL, contendo 40 µM de cada F3 e

B3, 20 µM de cada FIP e BIP, 5 µM de cada FLP e BLP, Tampão Isothermal

Amplification Buffer (BioLabs®) 1x, 9 mM de MgSO4, 2,8 mM de dNTP, 5 M de

Betaína, 5% de DMSO, 5 U/µl da enzima Bst 2.0 WarmStart DNA Polymerase

(BioLabs®) e 5 µl de amostra de DNA. Os resultado das reações de

amplificação foram visualizados por observação a olho nu, com a reação

fluorescente, obtida através do acréscimo de SYBR Green (Figura 2).
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AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA BASEADO EM LAMP (AMPLIFICAÇÃO ISOTÉRMICA EM ALÇA) NA 

DETECÇÃO DO ALVO MOLECULAR IS6110 PARA DIAGNÓSTICO DA TUBERCULOSE

METODOLOGIA

O estudo foi realizado utilizando cepa de referência H37Rv

para avaliação do desempenho do ensaio de LAMP. O

procedimento de extração e purificação do DNA da cepa foi

realizado seguindo o protocolo do kit QIAamp DNA Mini Kit

– Quiagen.

Contato: araujo.rmartins@gmail.com

O limite de detecção da técnica foi avaliado utilizando três

curvas de diluição de DNA, todas variando de 10ng/μL a

1fg/μL, classificadas como: A) Curva de diluição em água;

B) Curva de diluição em amostra de sangue; C) Curva de

diluição em amostra de urina (Figura 1)

Figura 1 – Esquema representativo da elaboração de curvas de diluição

Figura 2 – Detecção visual da reação de LAMP

Figura 3 - Limite de detecção da técnica de LAMP

Os resultados obtidos sugerem que a técnica de LAMP demonstra um grande

potencial no diagnóstico da tuberculose, apresentando elevada sensibilidade,

sendo capaz de detectar o equivalente ao genoma de duas cepas de referência

de H37Rv. É preciso que a técnica seja testada em amostras biológicas para

que os resultados possam ser confirmados.
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