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Introdução 

O gênero Mycobacterium é composto de diversas 
especies, algumas altamente patogênicas como M.( 
(Mycobacterium) tuberculosis, causadora da 
tuberculose, e outras menos patogênicas, 
oportunisticas e saprofílicas pertencentes ao grupo 
chamado micobactérias não tuberculosas  (MNT)

1
. A 

detecção de micobactérias em amostras ambientais 
e hospitalares tem merecido destaque nos últimos 
anos devido a problemas clínicos associados a 
estas e sua alta resistência a tratamentos de água 
convencionais

2
.  

Sendo assim, o presente trabalho propõe o 
desenvolvimento de um método imunológico de 
magneto ELISA para detecção de micobactérias 
utilizando-se M. fortuitum como modelo em meio 
aquoso. 

Resultados e Discussão 

O método proposto baseia-se em um  imunoensaio 
para detecção de de M. fortuium utilizando-se ELISA 
sanduíche com partículas magnéticas  e dois 
anticorpos policlonais disponíveis comercialmente, 
que reagem com o mesmo epítopo da micobactéria 
presente na amostra. Um anticorpo está 
covalentemente ligado ä partícula magnética (Rabbit 
A´ Mycobacterium Genus)  e um segundo anticorpo 
(Anti- Mycocterium genus) é utilizado para detecção. 
Este último foi biotinilado, e posteriormente 
detectado utilizando-se estreptavidina- HRP para 
proporcional o sinal óptico.  
Inicialmente realizou-se a imobilização do anticorpo 
na partícula magnética, obtendo-se uma 
porcentagem de imobilização média de 40%, 
confirmada pelo método de Bradford. A eficiência de  
captura de  M. fortuitum, crescida em caldo de 
tripticase de soja (TSB) e incubadas a 37 °C com 
agitação, utilizando-se as partículas magnética com 
anticorpo imobilizado foi de 7,6%, realizada pelo 
método de plaqueamento. 
Com o intuito de melhorar a sensibilidade do sensor 
o método foi otimizado e os melhores resultados 
foram obtidos utilizando-se: concentração de 
partícula magnética de 0,1 mg mL

-1
, concentração 

de anticorpo secundário 1/2000, concentração de 
anticorpo marcador (Streptavidina) 2 µg mL

-1
 e 

tempo de incubação de 1h.  

Entretanto, dados obtidos por microscopia confocal 
indicaram que ocorre a interação direta entre a 
micobactéria e a estreptavidina-HRP, não sendo 
necessário a utilização de anticorpo secundário.  
Curvas analíticas foram construídas no intervalo de 
concentração de M. fortuitum entre 1,4x10

9
 e 1,4 

x10
5
 UFC mL

-1
 em TSB+ 2% glicerol, utilizando-se 

as condições previamente otimizada na ausência e 
presença de anticorpo secundário. Ambas curvas 
apresentam região linear no intervalo de 
concentração entre 3,5x 10

8
 e 1,4x10

9
 UFC mL

-1
. Na 

ausência de anticorpo secundário obteve-se um 
limite de detecção (LD)= 2,9x10

7
 UFC mL

-1 
e 

quantificação (LQ)= 9,7x 10
7
 UFC mL

-1
. Na 

presença do anticorpo secundário tem-se LD= 
3,5x10

7
 UFC mL

-1
 e LQ= 1,1x10

8 
UFC mL

-1
. A 

reprodutibilidade do método foi analisada através do 
desvio padrão relativo (DPR) de 10 medidas 
utilizando-se uma solução de M. fortuitum 7x10

8
 

UFC mL
-1

, obtendo-se DPR de 5,75 e 10,44, na 
ausência e presença de estreptavidina, 
respectivamente. Estes resultados indicam que o 
método na ausência de anticorpo secundário além 
de econômico apresenta melhor reprodutibilidade. 
Além disto, não observou-se efeito de matriz 
significativo em amostras de água de torneira e 
hemodiálise. 
O método foi aplicado aplicado na determinação de 
M. fortuitum em água de torneira e dialisato de 
hemodiálise com sucesso, o qual permitiu a 
detecção de concentrações de M. fortuitum na faixa 
de  10

5
 UFC mL

-1
 quando acoplado ao método de 

filtração em membrana para pré- concentração da 
amostra.  

Conclusões 

Os método propostos, magneto- ELISA, é uma boa 

alternativa para a detecção de micobactérias em 

amostras ambientais e hospitalares em tempos mais 

curtos de análise. 
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