
Avaliação da imunorreatividade de três construções 
antigênicas especifica do Mycobacterium tuberculosis em 

pacientes de diferentes áreas geográficas. 

 

Autores: Macaiba, Ana C. A.¹; Sardella, Isabela G1, Mulinari, Ana C.2; Saad, 
Maria H. F.3 

1Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Email: mulinaricarla@gmail.com. 2Programa 
de Pós-Graduação em Medicina Tropical. Instituto Oswaldo Cruz. 3Pesquisadora Titular III,  
Laboratório de Microbiologia Celular, Instituto Oswaldo Cruz - Fundação Oswaldo Cruz, Av. 

Brasil, 4365 - 20245-900 - Rio de Janeiro - Brasil 

 

Antígenos específicos de Mycobacterium tuberculosis podem ser úteis para o 
desenvolvimento de teste de imunodiagnóstico para a tuberculose (TB), 
entretanto devido ao reconhecimento heterólogo de epitopos antigênicos em 
humanos, variação na especificidade dos testes é um problema a ser 
contornado. Estudos anteriores mostram que epitopos fusionados de proteínas 
específicas podem diminuir está variação da especificidade. Neste estudo serão 
utilizadas 3 construções gênicas, confeccionadas em nosso laboratório, 
baseadas em epitopos de 2 antígenos específicos do Mycobacterium 
tuberculosis (MPT64 e o MT10.3) a Fv- MPT64Δ23N (1A-205A):MT10.3(1M-
96G), a Fii- MT10.3(1M-40S):MPT64(91L-205A):MT10.3(41S-96), e Fiii – 
MPT64Δ23N:MT:10.3 e investigada a imunodominância para ELISA-IgG e IgA 
em soros. Foram testados 138 pacientes com TB dos quais 58 soros de 
pacientes brasileiros com TB pulmonar (TBpulBR) e 50 TBpulIT e 30 TBExpIT 
(imigrantes de diferentes áreas geográficas na Itália) e 81 soros controle de 
indivíduos de comunidade brasileira. Individualmente, ELISA-IgA mostrou 
sensibilidades de 75,8%, 65,5%, 63,7% 51,7%, 39,6%, respectivamente para Fii, 
Fiii, MT10.3, MPT64 e Fv, mas imunodominância para IgG foi evidenciada com 
sensibilidade de 84,5%, 69%, 10,3% e 44,8%, respectivamente, com 
especificidade de 90%. Combinando os resultados de IgG, melhor sensibilidade 
foi obtida com Fii/Fiii com os pacientes de diferentes áreas geográficas: 
africanos 100% (21/21), europeus 92% (23/25), brasileiros 78% (45/58) e 
asiáticos 77% (24/31), sem alterar a especificidade. Estes dados confirmam que 
as alterações realizadas nas construções das fusões II, III favorecem o aumento 
de reatividade em comparação com as proteínas íntegras. 
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