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Mensagem 
 
 

Tenho amigos que não sabem o quanto são meus amigos. Não percebem 
o   

amor que lhes devoto e a absoluta necessidade que tenho deles. 
A amizade é um sentimento mais nobre do que o amor, eis que permite   

que o objeto dela se divida em outros afetos, enquanto o amor tem   
intrínseco o ciúme, que não admite a rivalidade. E eu poderia   

suportar, embora não sem dor, que tivessem morrido todos os meus   
amores, mas enlouqueceria se morressem todos os meus amigos! Até 

mesmo   
aqueles que não percebem o quanto são meus amigos e o quanto minha   

vida depende de suas existências. 
A alguns deles não procuro, basta-me saber que eles existem. Esta mera   
condição me encoraja a seguir em frente pela vida. Mas, porque não os   
procuro com assiduidade, não posso lhes dizer o quanto gosto deles.   

Eles não iriam acreditar. 
Muitos deles estão lendo esta crônica e não sabem que estão incluídos   

na sagrada relação de meus amigos. Mas é delicioso que eu saiba e   
sinta que os adoro, embora não declare e não os procure. E às vezes,   

quando os procuro, noto que eles não têm noção de como me são   
necessários, de como são indispensáveis ao meu equilíbrio vital,   

porque eles fazem parte do mundo que eu, tremulamente, construí e se   
tornaram alicerces do meu encanto pela vida. Se um deles morrer, eu   

ficarei torto para um lado. 
Se todos eles morrerem, eu desabo! Por isso é que, sem que eles   

saibam, eu rezo pela vida deles. E me envergonho, porque essa minha   
prece é, em síntese, dirigida ao meu bem estar.  Ela é, talvez, fruto   

do meu egoísmo. 
Por vezes, mergulho em pensamentos sobre alguns deles. Quando viajo 

e   
fico diante de lugares maravilhosos, cai-me alguma lágrima por não   

estarem junto de mim, compartilhando daquele prazer.  Se alguma coisa   
me consome e me envelhece é que a roda furiosa da vida não me permite   

ter sempre ao meu lado, morando comigo, andando comigo, falando   
comigo, vivendo comigo, todos os meus amigos, e, principalmente os 

que   
só desconfiam ou talvez nunca vão saber que são meus amigos!             

        A gente não faz amigos, reconhece-os." 
 

Amigos (Vinicius de Morais)
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RESUMO 

COUTO, J. Estudo dos mecanismos de virulência de cepas resistentes e 
sensíveis de Mycobacterium tuberculosis, 2008. 90 f. Dissertação 
(Mestrado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2008. 
 
A tuberculose continua sendo um grave problema de saúde pública mundial.  O 
principal agente etiológico da doença é o Mycobacterium tuberculosis, 
infectando entre outras células, os macrófagos. A infecção pode manter-se 
latente por vários anos sem causar sintomas clínicos aparentes. Para esta 
pesquisa, foi proposto o estudo de indução de marcadores de resposta 
inflamatória em células THP-1 diferenciadas em macrófagos utilizando isolados 
micobacterianos sensíveis, uni ou multidrogas resistentes transfectados com o 
plasmídeo pFPCAGFP carreando o gene da proteína verde fluorescente, como 
marcador de infecção celular. Objetivou também avaliar a relação entre 
isolados clínicos de M.tuberculosis sensíveis ou com resistência a uma ou 
multidrogas e sua relação à virulência. Para isso, culturas da linhagem 
monocítica humana (THP-1) foram mantidas para posterior infecção por 
isolados clínicos, genotipicamente identificados pertencentes à nossa 
micobacterioteca. A expressão do RNAm foi quantificada e avaliada por RT-
PCR e posteriormente, PCR em tempo real foi realizado. Após infecção das 
células THP-1 diferenciadas em macrófagos, observou-se que houve um 
aumento na expressão das citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, IL-6 e TNF-α) e 
TLRs (TLR2 e TLR4) em relação ao controle da infecção. As análises 
estatísticas permitiram a correlação na expressão destas citocinas e TLRs, e 
através desses resultados, foi possível constatar que TLR2 regula a expressão 
das citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, IL-6 e TNF-α) e que os Isolados clínicos 
com maior resistência, sinalizam melhor a expressão das citocinas pró-
inflamatórias e TLRs, ao passo que isolados clínicos sensíveis, possuem uma 
fraca sinalização. 
Palavras-chave: Mycobacterium tuberculosis. Células THP-1 diferenciadas. 
Citocinas pró-inflamatórias. TLRs. Expressão gênica. 



ABSTRACT 

COUTO, J. Study of mechanisms of virulence of resistant and susceptible 
strains of Mycobacterium tuberculosis, 2008. 90 f. Dissertation (Masters 
Degree) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2008. 
 
 
Tuberculosis is the major causative of death and morbidity and still is a serious 
problem to the health in the world. Mycobacterium tuberculosis is the major 
causative agent of tuberculosis disease, infecting cells like macrophages. The 
infection can keep dormant for several years without any clinical symptoms. For 
this research, the study was proposed for induction of markers of inflammatory 
response in cells differentiated THP-1 in macrophages by clinical isolates from 
sensitive or multidrug resistant mycobacteria caring pFPCAGFP plasmid that 
contains green fluorescent protein gene, a marker of infection cell. Also 
objective assesses the relationship between clinical isolates of sensitive or with 
resistance to one or four drugs M.tuberculosis and its relationship to virulence. 
For this, cultures of monocitic lineage human (THP-1) were kept for subsequent 
infection by clinical isolates, genotypically identified belonging to our 
mycobacterioteca. The expression of mRNA was quantified and evaluated by 
RT-PCR and subsequently, real-time PCR was performed. After infection of the 
THP-1 differentiated cells in macrophages, it was observed that there was an 
increase expression of pro-inflammatory cytokines (IL-1 β, IL-6 and TNF-α) and 
TLRs (TLR2 and TLR4) compared to infection control. Statistical analyses 
allowed expression correlation of these cytokines and TLRs, and through those 
results, it was possible to see that TLR2 regulates pro-inflammatory cytokines 
(IL-1 β, IL-6 and TNF-α) expression and those clinical isolates with four 
resistance have better signal of pro-inflammatory cytokines and TLRs 
expression, while sensitive clinical isolates, has a weak signal. 
 
Keywords: Mycobacterium tuberculosis. Differentiated THP-1 cells. Cytokines 
proinflamatory. TLRs. Gene expression. 
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1 – Introdução  

 

O controle da Tuberculose (TB) ainda continua sendo um grande desafio para 

o sistema de saúde pública (Zager, E.M. & McNerney, R., 2008). Com o 

desenvolvimento e o uso de antibióticos para o controle de doenças infecciosas, 

houve diminuição dos casos da doença, entretanto, devido à terapia inadequada, em 

algumas regiões ocorreu o surgimento de linhagens multi-drogas resistentes (Zager, 

E.M. & McNerney, R., 2008; Jiang, X., et al., 2008). 

 

Atualmente, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), um terço 

da população mundial é infectado assintomaticamente por Mycobacterium 

tuberculosis (M.tuberculosis). Ainda segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 

2008) o Brasil continua na lista dos 22 países que somam 80% dos casos mundiais 

da doença, apresentando aproximadamente 85 mil novos casos e entre 5-6 mil 

mortes em decorrência da doença.  O Ministério da saúde estima prevalência de 

50/100.000 casos/habitantes (SMS). 

 

Na cidade de São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) entre os anos 

de 1996 – 2006 houve uma diminuição de 50% de mortes causadas por TB, passando 

de 6,1 para 2,9 óbitos em 100 mil habitantes. Ainda segundo a SMS, o número de 

novos casos da doença, diminuiu.  

 

Segundo Frieden, T.R., et al., 2003, embora tenha tratamento, nos últimos 100 

anos estima-se que a TB matou cerca de 100 milhões de pessoas. 

 

O principal agente etiológico da TB é o Mycobacterium tuberculosis e foi 

identificado por Robert Kock em 1882. Pertence ao complexo Mycobacterium 

tuberculosis em associação com M.bovis, M.microti, M.africanum, M.canetti, 

M.pinnipedii e M.caprae (Shinnick, T.M., & Good, R.C., 1994; Aranaz, A., et al., 1999; 

Soolingen, D., et al., 1997; Pfyffer, G.E., et al., 1998, Cousins, D.V., et al., 2003).  

 

As micobactérias pertencem à família Mycobacteriaceae, sub-ordem 

Corynebacteriaceae, ordem Actnomycetales. O gênero Mycobacterium apresenta 

atualmente mais de 100 espécies identificadas (Shinnick, T.M., & Good, R.C., 1994). 
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As micobactérias apresentam-se como bacilos finos e retos (0,2-0,6 µm de 

largura por 1 – 10 µm de comprimento), consideradas aeróbias estritas, são imóveis e 

não formam esporos (Youmans, G.P., 1979).  

 

A parede celular das micobactérias é constituída principalmente pelos ácidos 

micólicos que promovem uma barreira hidrofóbica, conferindo resistência à 

descoloração por álcool-ácido, aos diversos agentes químicos e antibióticos. Por esta 

propriedade, as micobactérias têm a capacidade de formar complexos coloridos com 

os compostos derivados do trifenilmetano (fucsina e auramina) que resistem à 

descoloração pelo etanol-ácido. Esta importante característica se deve à grande 

quantidade de lipídeos presentes em sua parede celular (Silva, C.H.R.M., 1999, 

Kolattukudy, P.E., et al., 1997; Yuan, Y., et al., 1998). 

 

Os estudos epidemiológicos foram responsáveis pelo conhecimento da doença, 

como também os estudos realizados em animais e a observação clínica. 

 

O pulmão é a principal porta de entrada para vários patógenos, incluindo 

M.tuberculosis (Wong, K.C., et al., 2007). Segundo van Crevel, R., et al, 2002 existem 

quatro fases na tuberculose pulmonar. A primeira começa com a inalação do bacilo. 

Macrófagos alveolares fagocitam a micobactéria, podendo eliminar a infecção, o que 

vai depender da capacidade de fatores intrínsecos do hospedeiro durante a fagocitose 

e os fatores de virulência da bactéria.  

 

Inicia-se então uma cascata de eventos resultando na diminuição da carga de 

bacilos, na maioria dos casos (cerca de 90%), mas em indivíduos com o sistema 

imune debilitado, a TB pode progredir (Frieden, T.R., et al., 2003). A infecção ocorre 

em aproximadamente um terço dos indivíduos expostos ao bacilo da tuberculose, e 

destes, apenas 10% tornam-se sintomáticos (Mathema, B., et al., 2006). O 

estabelecimento da infecção depende da habilidade do microorganismo em invadir o 

espaço alveolar e sobreviver no interior dos macrófagos (Giacomini, E., et al., 2001). 

 

Micobactérias que conseguem escapar do sistema imune multiplicam-se, nos 

macrófagos, atraindo monócitos e outras células do sistema imune ao pulmão, dando 

início a segunda fase, onde as micobactérias crescem em fase logarítmica, com 
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poucos danos teciduais e formação de tubérculos. Duas a três semanas após o início 

da infecção, linfócitos T desenvolvem-se com antígenos específicos e migram até o 

local da lesão ativam os macrófagos para matar as micobactérias intracelulares (van 

Crevel, R., et al, 2002). 

 

À medida que a quantidade de bacilos aumenta, atrai novas células de defesa 

e desencadeiam resposta imunológica celular específica, que será crítica para impedir 

o avanço do processo infeccioso. Contudo, alguns bacilos escapam e disseminam-se 

através dos vasos linfáticos e sanguíneos podendo atingir, virtualmente, qualquer 

tecido ou órgão (Ferraz, J.C., et al., 2006).  

 

A eliminação do bacilo depende do sucesso da interação  

entre macrófagos infectados e linfócitos T. Como em imunodeficiências adquiridas, 

especialmente na infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), a 

tuberculose demonstrou a importância de uma imunidade celular. Células T CD4 

exercem seu efeito protetor através da produção de citocinas, principalmente 

interferon γ (IFN-γ), depois de estimuladas pelas micobacterias (van Crevel, R., et al, 

2002).  

 

Nesta fase da infecção, conhecida como tuberculose primária, os indivíduos 

acometidos geralmente não apresentam qualquer alteração clínica. Menos 

comumente, os mecanismos de defesa iniciais podem não ser inteiramente eficazes e 

possibilitar o avanço do foco pulmonar primário, que aumenta progressivamente, sofre 

necrose central e pode disseminar-se pelo restante dos pulmões (broncopneumonia) 

e para a cavidade pleural que envolve os pulmões (tuberculose pulmonar primária 

progressiva). Estes indivíduos, que constituem a minoria dos infectados, apresentam 

manifestações precoces como febre alta, prostração intensa, sudorese noturna e 

tosse (Ferraz, J.C., et al., 2006).  

 

Na maioria dos infectados a resposta imune celular específica é geralmente 

capaz de deter o agente infeccioso, no entanto, alguns bacilos persistem viáveis num 

estado de latência, multiplicando-se muito lentamente (terceira fase) (van Crevel, R., 

et al, 2002).  
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A persistência destes focos latentes na maioria dos pacientes infectados (cerca 

de 90%) permanece assintomática pelo resto da vida. Em alguns casos, estes focos 

latentes podem ser reativados, meses ou anos após a infecção primária, ocorrendo 

novamente multiplicação rápida da bactéria, o que resulta em manifestações clínicas 

da doença (tuberculose pós-primária – quarta fase). O período entre o contato inicial e 

as manifestações clínicas da doença é, em geral, prolongado (meses, anos). No 

primeiro ano após a infecção cerca de 3 a 4% dos indivíduos adoecem (Ferraz, J.C., 

et al., 2006).  

 

A Tuberculose pode estar associada a outras doenças, além do HIV, como por 

exemplo, diabetes mellitus não controlada, falência renal e também em pacientes 

submetidos à quimioterapia e mal nutridos (Mathema, B., et al., 2006).  

 

Quando o sistema imune do hospedeiro não elimina a infecção na fase inicial, a 

doença ativa ocorre. Isto é mais comum em crianças abaixo de 5 anos e em adultos 

com imunossupressão. Embora uma efetiva resposta imune consiga controlar a 

doença na fase inicial, na maioria dos casos, alguns fatores contribuem para a 

reativação ou persistência da TB. O HIV é o maior risco de progressão da tuberculose 

em adultos. Outras condições podem comprometer o sistema imune predispondo o 

seu desenvolvimento, como alcoolismo, diabetes mellitus, falência renal, 

quimioterapias, terapias com cortisol, desnutrição, falta de vitaminas A ou D, a não 

produção de IFN-γ e de seu receptor, fator de necrose tumoral – α (TNF-α) e 

interleucina 12 (IL-12) (Frieden, T.R., et al., 2003). 

 

A função mais importante do macrófago é como seu próprio nome diz englobar 

macromoléculas complexas. Entretanto este processo é diferente entre as células 

fagocitárias, mas macrófagos presentes nos tecidos são os que demonstram maior 

plasticidade (Rohde, K., et al., 2007).  

 

A fagocitose de M.tuberculosis pelos macrófagos alveolares é o primeiro 

evento que ocorre entre o hospedeiro e o patógeno e também regula a homeostase 

(RAJA, 2004), no entanto, em infecções por M.tuberculosis, o bacilo desenvolve 

meios apropriados para se proteger desse sistema de defesa. A lipoarabinomanana 

(LAM), uma glicoproteína de superfície presente na parede celular da micobactéria, 
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interage com os receptores de manose nos macrófagos e inibe os compostos 

intermediários de formas reativas do oxigênio, diminuindo a produção de citocinas 

pró-inflamatórias (Aderem, A. & Underhill, D.M., 1999). 

 

Os macrófagos possuem receptores, como Toll-like receptors (TLRs) e outros 

receptores capazes de reconhecer e induzir resposta primária contra os 

microorganismos fagocitados (Rohde, K., et al., 2007).  

 

A estimulação dos TLRs é o primeiro passo para a transição do macrófago 

para célula efetora do sistema imune. Macrófagos ativados expressam TLRs, TNF-α e 

interleucinas (Rohde, K., et al., 2007).  

 

TLRs são receptores conservados durante a evolução e são mediadores da 

imunidade inata, essenciais para o reconhecimento microbiano. Atualmente são 

reconhecidos 10 TLRs, desses, TLR2, TLR4 e TLR9 parecem ser responsáveis pelo 

reconhecimento do peptídioglicano, endotoxinas e DNA bacteriano, respectivamente 

(Hajjar, A. M., et al., 2001). 

 

Através dos TLRs a célula infectada por M.tuberculosis produz IL-12, citocina 

pró-inflamatória, o que aumenta a expressão desses receptores na membrana celular 

dos macrófagos (Wang, T., et al., 2000). 

 

Estudos “in vitro”, demonstraram que TLRs desempenham um papel importante 

no reconhecimento micobacteriano, e isto também é válido para os humanos (Thoma-

Uszynski, S., et al., 2001). 

 

Atualmente é conhecida a localização cromossômica de cada TLR de 

mamíferos, com exceção ao TLR10. Os genes de TLR2, TLR4 e TLR9 estão nos 

cromossomos 4, 9 e 3, respectivamente (Quresh, S.T. & Medzhitov, R., 2003).  

 

Segundo Qureshi & Medzhitov, 2003, a linhagem THP-1 durante a exposição à 

bactérias vivas, alterou os níveis de citocinas e mRNA. Durante a incubação de 

Escherichia coli (E.coli) com sangue humano, houve um aumento da expressão de 

TLR3 e TLR7 ao passo que diminuiu a expressão de TRLR1, TLR6 e TLR9. 
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Ligantes microbianos, lipopolissacarídeos e lipoproteínas bacterianas quando 

reconhecidas pelos TLRs, facilitam a translocação do NF-κB até o núcleo do 

macrófago o que resulta na transcrição de genes com função imunorregulatório, 

incluindo as citocinas Figura 1 (Röllinghoff, M. & Stenger, S., 2001). 

 

Figura 1: Resposta inflamatória de células fagocitárias, macrófagos e células 

dendríticas, após ativação por M.tuberculosis (van Crevel et al, 2002). 

 

 

É conhecido que durante o reconhecimento de M.tuberculosis pelas células do 

sistema imune ocorre à ativação e produção de citocinas que desempenham um 

papel crucial na resposta inflamatória (van Crevel, R., et al, 2002). 

 

Citocinas pró-inflamatórias como IL-1, IL-6 e TNF-α induzem a resposta imune 

inata quando a bactéria é detectada. Ocorre dano no tecido e aumenta o 

recrutamento de células de defesa do organismo para o local da infecção (Koul, A., et 

al., 2004). 

 

TNF-α é produzido pelos monócitos/macrófagos e células dendríticas. 

Desempenha um papel fundamental na formação do granuloma, induz a ativação de 

macrófagos e tem propriedades imunorregulatórias. Em pacientes com TB, a sua 

expressão é alta no local da infecção (van Crevel, R., et al, 2002). 
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IL-1β (interleucina 1β) também é produzida por monócitos/macrófagos e 

células dendríticas. Está envolvida na resposta imune durante a infecção por 

M.tuberculosis. Em pacientes com TB é expressa em excesso no local da inflamação 

(van Crevel, R., et al, 2002). 

 

IL-6 possui propriedades pró e anti-inflamatórias, é produzido precocemente 

durante a infecção micobacteriana. Pode ser prejudicial, pois inibe a produção de 

TNF-α e IL-1β (van Crevel, R., et al, 2002). Segundo (Ladel, C. H., et al., 1997) ratos 

com deficiência desta interleucina, demonstram um aumento na susceptibilidade à 

infecção por M.tuberculosis, o que parece estar relacionado com a produção de IFN-γ 

no início da infecção. 

 

Segundo Chacón-Salinas et al., 2005, camundongos infectados com cepas 

conhecidas, CDC1551 (menos virulentas), aumentam os níveis de TNF-α, IFN-γ, IL-12 

e IL-6 quando comparado com camundongos infectados com a cepa padrão H37Rv 

(sensível). 

 

Em camundongos cepas de diferentes genótipos demonstraram 

comportamentos diferentes. M.canetti induz elevada mortalidade em pouco tempo de 

infecção. A cepa Beijing aumenta a expressão de TNF-α durante um curto período de 

tempo, o que não ocorre com M.canetti, onde o tempo de expressão de TNF-α é 

maior (Chacón-Salinas et al., 2005).  

 

Embora estudos em modelos animais, como camundongos sejam mais 

eficazes, a caracterização da infecção por M.tuberculosis e a sua capacidade de 

sobreviver em macrófagos é essencial para determinar a virulência e a 

patogenicidade da bactéria (Wong, K.C., et al., 2007).  

Para estudos dos primeiros estágios da tuberculose, macrófagos humanos são 

usados, pois mimetizam a infecção. Macrófagos ativados na presença de células T e 

citocinas tornam-se eficazes na eliminação das bactérias. Entretanto, diferentes cepas 

de M.tuberculosis podem estar envolvidas em mecanismos que interferem na ação 

das células de defesa do organismo, permitindo seu crescimento e sobrevivência nos 

macrófagos (Wong, K.C., et al., 2007). 
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Um problema no controle da tuberculose são as linhagens que não podem ser 

eliminadas com os fármacos de primeira linha no tratamento da doença (Isoniazida e 

Rifampicina). Estas linhagens (denominadas multi-droga resistente MDR-TB) são 

resultantes de mutações decorrentes de uma quimioterapia inadequada (Zager, E.M. 

& McNerney, R., 2008). 

 

Outras vias de transmissão da micobactéria são incomuns, porém não podem 

ser desconsideradas e entre esses mecanismos de infecção estão as vias congênita, 

ferimentos ou através do ato sexual (Angus et al., 2001). 

 

Em nosso laboratório temos estudado resistência micobacteriana avaliando 

novas técnicas ou genes relacionados. CAMPOS, 2001, avaliou a resistência de 

isolados clínicos de M. tuberculosis à R (rifampicina) e correlacionou com o gene 

rpoβ. Optimizando o teste de MIC (concentração inibitória mínima) com o fago D29 

em microplacas.  

 

Cardoso, R., 2003, avaliou mutações relacionadas à resistência a isoniazida 

(H) e concluiu que, nos isolados de M.tuberculosis de origem brasileira, a maioria 

apresentaram mutações no gene KatG, e um  pequeno número de isolados com 

alterações nos genes inhA e região intergênica oxiR-ahpC. Neste mesmo estudo, 

observaram-se 26 novas mutações no gene KatG até então não descritas, verificaram 

também que mutações no gene KasA estavam presentes tanto em isolados de 

M.tuberculosis resistentes quanto nos sensíveis à H. (Cardoso, R., et al., 2004). 

 

Barco, P., et al, 2006, estudaram por sequenciamento mutações do gene pncA 

em  36 isolados clínicos de M.tuberculosis e genotipou com  resistência testadas 

através da técnica de MIC (Blokpoel, M.C., et al., 2003). Destas, 31 amostras 

apresentaram pelo menos uma mutação para o gene estudado (pncA). Das 31 

amostras, 20 tinham novas mutações para o gene pncA sendo 17 substituições, 2 

inserções e 1 deleção, as quais não tinham sido descritas em estudos anteriores para 

o mesmo gene (Barco, P., et al., 2006).  

 

Carbone, P.H.L., 2006 estudou o desenvolvimento de um fago lítico com 

promotor Hsp70 e gene da GFP pra uso em testes de susceptibilidade a drogas para 
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o Mycobacterium sp com o objetivo de avaliar a atividade lítica do fago recombinado 

D29 e a expressão da proteína verde gfp como indicador. 

 

Cecon, L., 2008 tem por objetivo avaliar a existência e a freqüência de 

mutações específicas do gene NAT e sua influência na resistência à H e na atividade 

da enzima nat em cepas de M.tuberculosis.  

 

O gene GFP tem sido usado em estudos de infecção por M.tuberculosis como 

marcador fluorescente (Gangopadhyay, J.P., et al., 2003; Changsen, C., et al., 2003), 

em expressão gênica (Blokpoel, M.C., et al., 2003; O’toole, R., et al., 2003; 

Purkayastha, A., et al., 2002; Sampson, S.L., et al., 2001; Tullius, M.V., et al., 2001; 

Jensen-Cain, D.M., et al., 2001), em estudo de cultura micobacteriana e resistência ao 

quimioterápicos (Castro-Garza, J., et al., 2002; Master, S., et al., 2001). No presente 

estudo o gene da proteína verde fluorescente foi utilizado como marcador de infecção 

micobacteriana nas células THP-1 diferenciadas em macrófagos após estimulação. 

 

Infelizmente, os fatores de resistência do M.tuberculosis ainda são 

desconhecidos tornando a bactéria mais complicada de ser avaliada. O conhecimento 

obtido nos últimos 100 anos não permitiu o completo entendimento do mecanismo de 

virulência (Smith, I., 2003).  

 

Embora a descoberta de Robert Koch tenha ocorrido em 1882 e da 

quimioterapia eficaz nos últimos 50 anos, a TB continua sendo um grave problema de 

saúde mundial, com altas taxas de mortalidade e morbidade. A incidência da doença 

tem caído em países desenvolvidos, mas o mesmo não acontece nos 

subdesenvolvidos ou nos países em desenvolvimento, que somam mais de 90% dos 

casos da doença no mundo (Mathema, B., et al., 2006). Embora muito se saiba a 

respeito da sua epidemiologia, ainda é pouco conhecido os seus fatores de virulência 

e apenas recentemente estudos começaram a ser feitos em humanos para avaliar e 

entender a resposta imune à TB. Em estudos feitos em animais, descobriu-se que 

durante a infecção, ocorre resposta imune celular predominantemente por linfócitos T 

e macrófagos, além da participação de citocinas. Entretanto estudos “in vivo” em 

humanos ainda não foram suficientes (POVEDA, F., et al., 1999).  
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2 – Objetivo 

 

Objetivo Geral  

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a expressão das principais 

citocinas pró-inflamatórias e TLRs envolvidas na resposta imune celular durante a 

infecção por diferentes isolados clínicos de M. tuberculosis com o gene GFP e o 

promotor da Acetamidase em linhagens de células de monócitos que foram 

transformadas em macrófagos. A micobactérias foram genotipicamente identificadas e 

classificadas de acordo com o perfil de resistência aos fármacos utilizados no 

tratamento da doença. 

 

Objetivos Específicos 

 Avaliar a expressão de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, IL-6, TNF-α) 

em modelos in vitro de infecção de macrófagos com isolados clínicos com perfil de 

resistência de um a 4 quimioterápicos. 

 

 Avaliar pela PCR em tempo real a expressão de TLR2 e TRL4 e sua 

associação com a expressão das citocinas pró-inflamatórias modelos in vitro de 

infecção de macrófagos com diferentes isolados clínicos com perfil de resistência de 

um a 4 quimioterápicos. 

 

 Estudar a possível relação entre a expressão das diversas citocinas e 

TLR com a virulência de isolados clínicos de M. tuberculosis utilizando modelos in 

vitro de infecção de macrófagos com diferentes isolados clínicos com perfil de 

resistência de um a 4 quimioterápicos.  
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3 – Material e Métodos 

 

3.1 – Isolados clínicos de M. tuberculosis 

 

A partir de resultados obtidos por Carbone, P.H.L., 2007, 30 isolados clínicos 

mais dois controles da resistência (H37Rv e o controle resistente) foram selecionados 

para dar inicio ao trabalho. Destes isolados caracterizados fenotipicamente (CIM) e 

genotipicamente (PRA, MIRU) 5 isolados clínicos foram selecionados para a análise 

da expressão gênica e contagem de bacilos fagocitados. 

 

3.2 – Preparação de E.coli DH5α  

 

O plasmideo pFPCAGFP, contendo o gene da proteína verde fluorescente, 

gentilmente cedido pelo Dr. Scott Franzblaum – Universidade de Chicago, foi 

expandido em E.coli linhagem DH5α e posteriormente transfectado nos isolados 

clínicos de M. tuberculosis. 

 

A cepa de E.coli DH5α foi semeada em meio LB Agar (triptona 10 g; extrato de 

levedura 5 g; NaCl 5 g; NaOH 1N 1mL; agar 15 g; água destilada qsp 1000 mL BBL, 

Franklin Lakes, NJ, EUA), em placa de Petri e incubada em estufa (Fanem® São 

Paulo, Brasil) por 16 horas a 37º C, para obtenção de colônias isoladas.  

 

Uma colônia isolada foi transferida para um frasco contendo 50 mL de LB 

liquido (triptona 10 g; de levedura 5 g; NaCl 5 g; NaOH 1N 1 mL; água destilada qsp 

1000 mL; BBL, Franklin Lakes, NJ, EUA) sem antibiótico e incubada em agitação 

constante (250 ciclos/min) (TECNAL®, Piracicaba, Brasil) a 37ºC, até a obtenção do 

crescimento exponencial (D.O.600 nm de 0,6 = aproximadamente 6 horas). 

 

O preparo de E.coli DH5α competente foi feito segundo protocolo descrito por 

SAMBROOK & RUSSEL, 2001: o frasco contendo 50 mL de meio LB liquido (triptona 

10 g; de levedura 5 g; NaCl 5 g; NaOH 1N 1 mL; água destilada qsp 1000 mL; BBL, 

Franklin Lakes, NJ, EUA) foi incubado em banho de gelo por 10 minutos e em 

seguida, centrifugado (Eppendorf, Barkhausenweg, Hamburg, Germany) a 4.000 rpm, 

durante 10 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi descartado e as células ressuspensas 
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em 5 mL de solução de CaCl2 0,1M gelada. Foram realizadas mais duas lavagens 

cuidadosamente, com a mesma solução e com procedimento de centrifugação. 

 

As células bacterianas foram ressuspensas em 2 mL de solução de CaCl2 0,1M 

gelado estocadas em criotubos contendo alíquotas de 100 µL acrescentando 70 µL de 

dimetilsulfóxido (DMSO) e imediatamente levado ao nitrogênio líquido até o momento 

de seu uso.  

 

3.3 – Transformação de E.coli DH5α 

 

Uma alíquota de 100 µL foi descongelada em banho de gelo durante 15 

minutos e em seguida transferida para um tubo Falcon de 15 mL (BD, Franklin Lakes, 

NJ, EUA). Adicionou-se 2 µL do plasmídeo à alíquota de E.coli DH5α e o frasco foram 

novamente deixados em banho de gelo por 30 minutos. Esta suspensão foi incubada 

a 42ºC no termobloco (TECHNE, DRI-BLOCK®, Cambridge, Inglaterra) por 1,5 

minutos e imediatamente levada ao banho de gelo por mais 5 minutos. Um mL do 

meio SOC (triptona 2 g; extrato de levedura 0,5 g; NaCl 0,05; e água destilada qsp 

100 mL; BBL, Franklin Lakes, NJ, EUA) com a adição de 10 µL de MgCl2 1M e 20 µL 

de glicose 1M, foi acrescido ao tubo Falcon (BD, Franklin Lakes, NJ, EUA). 

 

Esta suspensão foi incubada por 30 minutos a 37ºC (FANEM®, modelo 102, 

São Paulo, Brasil) sem agitação e a seguir por 60 minutos a 37ºC com agitação 

constante. Foram semeados 100 µL em meio LB Agar (triptona 10 g; extrato de 

levedura 5 g; NaCl 5 g; NaOH 1N 1 mL; Agar 15 g; água destilada qsp 1000 mL; BBL, 

Franklin Lakes, NJ, EUA) contendo 10 µg/mL de kanamicina (SIGMA-ALDRICH, St 

Louis, MO, EUA) e incubados a 37ºC durante 16 horas (NOVA ÉTICA, São Paulo, 

Brasil).  

 

Colônias isoladas foram selecionadas e semeadas em 5 mL de meio LB líquido 

(triptona 10 g; extrato de levedura 5 g; NaCl 5 g; NaOH 1N 1 mL; água destilada qsp 

1000 mL; BBL, Franklin Lakes, NJ, EUA) com 10 µg/mL de kanamicina (SIGMA-

ALDRICH, St Louis, MO, EUA) a 37ºC durante 16 horas em agitação constante 

(TECNAL®, Piracicaba, Brasil). 
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O DNA plasmidial foi extraído com o kit DNA plasmidial Qiaprep (QIAGEN, 

Strasse, Hilden, Germany), segundo protocolo fornecido pelo fabricante.  

 

Este plasmídeo foi inserido em amostras micobacterianas, através da técnica 

de eletroporação, descrita no item 3.5.  

 

3.4 – Amostras micobacterianas 

 

Todos os isolados clínicos de micobactérias deste estudo e da nossa 

micobacterioteca foram gentilmente cedidos pelo Laboratório de Micobactérias do 

Instituto Clemente Ferreira (ICF – São Paulo) sobre a direção do Dr Fernando Fuiza 

de Melo.  

 

Todos os isolados foram avaliados através do teste de CIM, onde se estudou a 

resistência e sensibilidade a quatro fármacos utilizados no tratamento contra 

tuberculose (H – isoniazida; R – rifampicina; S – estreptomicina; E – etambutol).  

 

Aproximadamente 150 isolados clínicos de Mycobacterium tuberculosis foram 

analisados pelo REMA (PALOMINO et al., 2002). Foram caracterizados 

genotipicamente através de técnicas moleculares para identificação da espécie 

micobacteriana [Reação em cadeia da polimerase – PCR, para amplificação da 

seqüência de inserção IS6110 (van EMBDEN et al., 1993), PRA (“PCR-Restriction 

Enzyme Analysis”) para amplificação e posterior digestão do fragmento do gene 

hsp65 (TELENTI et al., 1993) e MIRU (“Mycobacterial Interspersed Repetitive Units”) 

(SUPPLY et al., 2000)], pelo Laboratório de Microbiologia da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade Estadual Paulista Campus de Araraquara (FCFAR – 

UNESP) sobre a coordenação da Profa. Titular. Clarice Queico Fujimura Leite. 

 

3.4.1 – Cultivo dos isolados clínicos de Mycobacterium tuberculosis 

 

Todos os isolados clínicos foram cultivados em meio L-J (BBL™ - Becton 

Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, EUA) a 37ºC durante 30 dias 

aproximadamente. Estes isolados fazem parte da micobacterioteca pertencente ao 

Laboratório de Biologia Molecular Aplicado ao Diagnóstico da Faculdade de Ciências 



 
 

26

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FCF – USP). Estes estão estocados 

em criotubos (Axygen, Union City, CA, EUA) com miçangas em seu interior, onde foi 

adicionado 1 mL do meio de cultivo Middlebrook 7H9 suplementado com OADC 

(BBL™ - Becton Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, EUA) e congelados a -

80ºC (Forma Scientific, Ohio, EUA). 

 

3.4.2 – Isolamento e cultura de micobactérias 

 

A descontaminação do escarro foi feita através do método de Petroff (Petroff, 

1915) no Laboratório de Micobactérias do Instituto Clemente Ferreira (ICF – SP).  

 

3.5 – Determinação da concentração inibitória mínima (CIM)  

 

A determinação do MIC para os isolados clínicos do Mycobacterium sp foi 

realizada pelo REMA utilizando a resazurina (SIGMA-AKDRICH Inc., St Louis, MO, 

EUA) que é um indicador de oxido-redução (PALOMINO et al., 2002). 

  

3.5.1 – Preparo das suspensões micobacterianas 

 

As micobactérias foram preparadas dispensando-se uma alçada da amostra 

que estava em crescimento no meio L-J (BBL™ - Becton Dickinson Microbiology 

Systems, Sparks, MD, EUA) em tubos de vidros de 16x15 mm, com tampa de rosca, 

contendo pérolas de vidro estéreis em 2 mL de água destilada estéril. Após 

homogeneização em agitador mecânico, 200 µL dessa mistura foram transferidas 

para um tubo contendo 2 mL de meio de cultura Middlebrook 7H9 suplementado com 

OADC (BBL™ - Becton Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, EUA).  

 

Estas culturas foram incubadas em estufa (Fanem® São Paulo, Brasil) a 37ºC 

durante 8 a 10 dias e a comparação visual da turvação (crescimento bacteriano) com 

a escala de McFarland nº1 (o que equivale a aproximadamente 3 x 108 bactérias/mL).  

 

Quando o crescimento micobacteriano apresentou maior turvação que a escala 

de McFarland nº1 as culturas foram diluídas utilizando-se o meio de cultivo 

Middlebrook 7H9 suplementado com OADC (BBL™ - Becton Dickinson Microbiology 
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Systems, Sparks, MD, EUA). Quando a turvação foi menor ao ser comparada com a 

escala de McFarland nº1 foram realizados repiques em novo meio de cultivo 

Middlebrook 7H9 suplementado com OADC (BBL™ - Becton Dickinson Microbiology 

Systems, Sparks, MD, EUA). Dessa forma, a cultura utilizada para a determinação do 

MIC apresentou-se em fase logarítmica de crescimento. 

 

Uma vez padronizada a suspensão micobacteriana, realizou-se uma diluição 

na proporção 1:25 em meio de cultivo Middlebrook 7H9 suplementado com OADC 

(BBL™ - Becton Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, EUA) para em seguida 

fazer a semeadura em microplacas de 96 poços (BD, Franklin Lakes, NJ, EUA). 

Todos os procedimentos foram realizados em fluxo laminar apropriado (classe II B2) 

dentro do Laboratório de Biossegurança Nível 3 que é anexo ao Laboratório de 

Biologia Molecular Aplicado ao Diagnóstico da Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

da Universidade de São Paulo (FCF – USP). 

 

A Figura 2 demonstra o esquema de diluição dos fármacos, bem como suas 

concentrações. Cada placa foi utilizada para o teste em dois isolados clínicos. Como 

controle de sensibilidade e resistência, foi utilizada a cepa H37Rv e uma cepa padrão 

representada apenas por CR (controle resistente aos quatro fármacos), 

respectivamente. 

 

 

 

Figura 2: esquema de uma placa onde é feito o MIC; H – isoniazida, R – rifampicina, S 

– estreptomicina, E – etambutol; e as respectivas concentrações em forma decrescente da 

linha B para a H. 
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3.6 – Eletroporação de Micobactérias  

 

A eletroporação foi feita segundo metodologia descrita por COOKSEY et al., 

1993, com algumas modificações. 

 

Isolados clínicos de M.tuberculosis de cada perfil de resistência pertencentes a 

nossa micobacteriotéca foram cultivadas em meio Middlebrook 7H9 suplementado 

com OADC (BBL™ - Becton Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, EUA) 

durante aproximadamente Mycobacterium tuberculosis durante 21 dias a 37ºC em 

agitação constante.  

 

A suspensão foi centrifugada (Eppendorf, Barkhausenweg, Hamburg, 

Germany) por 20 minutos a 4ºC, o sobrenadante descartado e o pellet lavado duas 

vezes em 1,5 mL de glicerol 10% gelado. Em seguida as células foram ressuspensas 

em 50 µL da mesma solução. O plasmídeo pFPCAGFP (5 µg do plasmídeo em 5 µL 

de água) foi adicionado à suspensão e em seguida transferido para uma cubeta de 

eletroporação. 

 

Foi utilizado para a eletroporação o equipamento Gene Pulser apparatus 

BioRad (BioRad, HercuLes CA, EUA) nas condições 2.5kV e 129Ω para inserir  o 

plasmídeo pFPCAGFP de interesse nos isolados clínicos.  

 

A suspensão foi transferida novamente para um tubo Falcon (BD, Franklin 

Lakes, NJ, EUA), contendo 5 mL de meio de cultivo Middlebrook 7H9 suplementado 

com OADC (BBL™ - Becton Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, EUA), sem 

antibiótico e deixado a 37ºC durante 24 horas em agitação constante.  

 

Após este período, as culturas de M.tuberculosis foram centrifugadas 

(Eppendorf, Barkhausenweg, Hamburg, Germany) por 10 minutos a 4ºC, o 

sobrenadante descartado e o pellet ressuspenso em 200 µL do mesmo meio de 

cultivo e plaqueados em Middlebrook 7H10 suplementado com OADC (BBL™ - 

Becton Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, EUA), contendo 10 µg/mL de 

kanamicina (Sigma ALDRICH, St Louis, MO, EUA). Estas foram então incubadas por 

aproximadamente 21 dias para os isolados clínicos de M.tuberculosis. Colônias 
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isoladas foram transferidas para tubos Falcon (BD, Franklin Lakes, NJ, EUA), 

contendo 5 mL de meio de cultivo Middlebrook 7H9 suplementado com OADC (BBL™ 

- Becton Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, EUA), contendo 10 µg/mL de 

kanamicina (Sigma ALDRICH, St Louis, MO, EUA), para manter o crescimento de 

M.tuberculosis contendo o plasmídeo de interesse neste estudo. 

 

 3.6.1 – Preservação de isolados clínicos eletroporados com pFPCAGFP 

 

Os isolados clínicos de M. tuberculosis que foram transfectados com o 

plasmídeo de interesse, estão preservados em meio L-J (BBL™ - Becton Dickinson 

Microbiology Systems, Sparks, MD, EUA) e também em criotubos (Axygen, Union 

City, CA, EUA) com miçangas em seu interior. O meio de preservação dos isolados é 

o meio de cultivo Middlebrook 7H9 suplementado com OADC (BBL™ - Becton 

Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, EUA) e 10 µg/mL de kanamicina 

(Sigma ALDRICH, St Louis, MO, EUA). Estes isolados estão congelados a -80ºC 

(Forma Scientific, Ohio, EUA). 

 

3.7 – Cultura de células 

 

A linhagem humana de promonócito (THP-1) foi obtida no Laboratório de 

Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São 

Paulo (ICB-USP) sobre a coordenação do Prof. Titular Rui Curi.  

 

3.7.1 – Descongelamento de células 

 

A suspensão de THP-1 estocadas em criotubos (Axygen, Union City, CA, EUA) 

foi retirada do nitrogênio liquido e deixada descongelando a 37ºC por 15 minutos em 

banho de água (Fanem® São Paulo, Brasil).  

 

Em seguida o conteúdo do criotubo foi transferido para um tubo Falcon (BD, 

Franklin Lakes, NJ, EUA) e completado para 5 mL com o meio RPMI (RPMI 1640 

suplementado com 10% de soro fetal bovino, 10 mM de L-glutamina e 10 mM de 

piruvato de sódio – Gibco – Carlsbad, CA, EUA) e centrifugado a 4ºC por 10min a 
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1200 rpm.  O sobrenadante foi descartado e o precipitado ressuspendido em 1 mL do 

mesmo meio e transferido para a garrafa de cultura de células (Corning, Acton, MA, 

EUA) e completado para 5 mL de meio RPMI (RPMI 1640 suplementado com 10% de 

soro fetal bovino, 10 mM de L-glutamina e 10 mM de piruvato de sódio – Gibco – 

Carlsbad, CA, EUA). 

 

Esta garrafa foi levada à incubadora de CO2 (Sanyo, Osaka, Japão) a 37ºC 

com 5% de CO2. 

 

É bem conhecido na literatura que células desta linhagem comportam-se como 

macrófagos humanos derivados dos monócitos (Dhiman, R., et al., 2007). 

 

3.7.2 – Cultura de células 

 

In vitro, as células THP-1 se desenvolvem em suspensão e foram cultivadas 

em garrafas estéreis (Corning, Acton, MA, EUA) com 20 mL de meio de cultura RPMI 

(RPMI 1640 suplementado com 10% de soro fetal bovino, 10 mM de L-glutamina e 10 

mM de piruvato de sódio – Gibco – Carlsbad, CA, EUA), com adição de Gentamicina 

40 mg/mL (Schering Plough, New Jersey, USA), para evitar a contaminação do meio 

durante a manipulação. A cultura foi mantida em estufa (Sanyo, Osaka, Japão) sob 

atmosfera contendo 5% de CO2 a 37ºC.  

 

Os repiques foram realizados a cada 2 dias, onde 18 mL de meio eram 

substituídos por novos 18 mL de RPMI (RPMI 1640 suplementado com 10% de soro 

fetal bovino, 10 mM de L-glutamina e 10 mM de piruvato de sódio – Gibco – Carlsbad, 

CA, EUA), mantendo assim a cultura em ambiente favorável ao seu crescimento, 

seguindo a rotina do laboratório.  

 

3.7.3 – Congelamento de células 

 

Após duas semanas de cultivo, foi realizada a contagem celular em câmara de 

Neubauer, em seguida centrifugada a 1200 rpm durante 10 minutos em temperatura 

ambiente. O pellet foi ressuspenso em volume suficiente para ser estocadas em 

alíquotas de 1 mL de meio RPMI (RPMI 1640 suplementado com 10% de soro fetal 
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bovino, 10 mM de L-glutamina e 10 mM de piruvato de sódio – Gibco – Carlsbad, CA, 

EUA) suplementado com dimetilsulfóxido (DMSO), tendo 1x106 células/mL e 

imediatamente levadas ao freezer -80ºC por 24 horas e em seguida transferidas para 

nitrogênio liquido.  

 

3.7.4 – Diferenciação de células 

 

Após o tempo de cultura, as células foram contadas em Câmara de Neubauer e 

repicadas em placas com 6 poços. O experimento começou com 1x106 células/mL e 

deixadas em estufa (Sanyo, Osaka, Japão) sob atmosfera contendo 5% de CO2 a 

37ºC por 24 horas para a total adaptação ao novo meio. 

 

Para a diferenciação celular, foi acrescentado Acetado de Forbol Miristato 

(PMA, Sigma-Aldrich St. Louis, USA) na concentração de 10 nM/mL e as placas 

contendo as células foram mantidas em estufa (Sanyo, Osaka, Japão) sob atmosfera 

contendo 5% de CO2 a 37ºC durante mais 24 horas.  

 

Após este período as células foram usadas para o experimento, como descrito 

no item 3.8. 

 

3.8 – Infecção das células por M. tuberculosis 

 

A infecção das células foi feita de acordo com metodologia descrita por Stokes, 

R.W., et al., 2004. 

 

Os isolados clínicos de M.tuberculosis foram cultivados em meio de cultivo 

Middlebrook 7H9 suplementado com OADC (BBL™ - Becton Dickinson Microbiology 

Systems, Sparks, MD, EUA) e 10 µg/mL de kanamicina (Sigma ALDRICH, St Louis, 

MO, EUA) a 37ºC por 8 a 10 dias e a comparação visual da turvação (crescimento 

bacteriano) com a escala de Mcfarland nº1 (o que equivale a aproximadamente 3x108 

bactérias/mL). As amostras foram centrifugadas 13.000 rpm durante 10 minutos a 

4ºC, o sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspenso em 600 µL de meio de 

cultura meio RPMI (RPMI 1640 suplementado com 10% de soro fetal bovino, 10 mM 

de L-glutamina e 10 mM de piruvato de sódio – Gibco – Carlsbad, CA, EUA). 
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A Figura 3 demonstra o esquema de infecção das células THP-1 diferenciadas 

para macrófagos pelos isolados clínicos de M.tuberculosis.  

 

O experimento foi feito em triplicada em placas de 6 poços. Em cada poço foi 

acrescentado 1x106 células/mL e deixadas por 24 horas a 37ºC em ambiente de 

5%CO2. Após este período, em uma das placas, foi acrescentado 10 nM de PMA e 

uma lamínula em cada poço, nas outras duas, somente 10 nM de PMA e novamente 

deixadas por 24 horas a 37ºC em ambiente de 5%CO2, para diferenciação celular. 

 

A infecção foi feita com a adição de 3x108 bactérias/mL em cada poço. Na 

placa onde foi acrescentando lamínula, as amostras foram colhidas em 0h, 5 min., 10 

min., 15 min., 30 min., 1h após a infecção, fixadas em lâminas e 10 células foram 

analisadas, em microscópio de fluorescência. 

 

Nas duas placas restantes, foram acrescentadas 3x108 bactérias/mL em cada 

poço e as amostras colhidas em 0, 1h, 2h, 4h, 12h, 24h após a infecção. O cDNA feito 

a partir do RNA extraído e analisado por PCR em Tempo Real. 

1x106 células/mL
24 horas

10 nM PMA
24 horas + lamínula

10 nM PMA
24 horas 

 

 



 
 

33

3,0x108 bactérias/mL

3,0x108 bactérias/mL

Extração de RNA

Síntese de cDNA

Expressão 

Lâminas para contagem 
de bacilos fagocitados

37ºC, 5% CO2

0h, 1h, 2h, 4h, 12h, 24h

37ºC, 5% CO2

0h, 5m, 10m, 15m, 30m, 1h

 

 

Figura 3: Esquema de infecção das células THP-1 diferenciadas para macrófagos 

pelos isolados clínicos de M.tuberculosis. 

 
As amostras foram colhidas e o RNA extraído segundo protocolo descrito no 

item 3.9.1. 

 

3.9 – Extração de RNA  

 

O RNA das células foi extraído com RNAse Plus Mini Kit (Qiagen, Strasse, 

Hilden, Germany) de acordo com protocolo fornecido pelo fabricante. Este RNA foi 

mantido em freezer -80ºC até o momento de seu uso. 

 

O grau de pureza das amostras foi medido em NanoDrop (A260/A280) (ND-

3300, NanoDrop Technologies, EUA) e a analise feita em gel de agarose a 1%, 100 V 

a 60 mΩ durante 30 minutos.  

 

A expressão de RNAm dos genes listados na Tabela 1, juntamente com a 

expressão do gene gliceraldeído 3-fostato desidrogenase (GAPD), como referência 

endógena, foi medida por transcrição reversa (RT) seguida de PCR em tempo real. O 

cDNA foi gerado a partir de 600 ng de RNA, utilizando-se 200 ng de iniciadores 

aleatórios (Random Primers) (Invitrogen, Califórina, EUA), ditiotreitol (DTT) a 10 
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mmoles/L (Invitrogen, CA, EUA), dNTPs a 500 µmoles/L (GE Healthcare, 

Buckinghamshire, Inglaterra), 200 U de transcriptase reversa (SuperScript™ II 

Reverse Transcriptase RNase H-) e tampão de RT [Tris-HCl a 250 mmoles/L 

(pH=8,3), KCl a 375 mmoles/L e MgCl2 15 mmoles/L] (Invitrogen, CA, EUA). O ensaio 

de RT foi realizado em termociclador PTC-200 (MJ Research Inc., MA, EUA), com as 

seguintes etapas: 25ºC por 10 min, 42ºC por 50 min, e 70ºC por 15 min. O cDNA 

obtido foi armazenado a -20ºC.  

 

A medida quantitativa da expressão do RNAm de IL-1β, IL-6, TNF-α, TLR2 e 

TLR4 foi realizada por PCR em tempo real utilizando o sistema de amplificação 

TaqMan® PCR (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). O sinal de fluorescência 

emitido pelo fluoróforo da sonda TaqMan® foi detectado em tempo real. A análise da 

expressão gênica foi realizada por método de quantificação relativa utilizando o gene 

GAPD como referência endógena. 

 

Para os ensaios de PCR em tempo real, os cDNAs dos genes foram 

amplificados por PCR individual e realizados no termociclador ABI Prism 7500 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). 

 

O programa de PCR em tempo real utilizado foi constituído de: (1) um ciclo 2 

min a 50ºC, (ativação da UNG); (2) um ciclo de 10 min a 95ºC (inativação da UNG); 

(3) 40 ciclos de 15 s a 95ºC (desnaturação) e 1 min a 60ºC (hibridização e extensão). 

Os dados foram analisados utilizando-se o programa Sequence Detection Software v 

1.2.3 (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) que gera curvas semi-logarítmicas 

dos sinais de amplificação. 

 

A quantidade de cDNA utilizada nos ensaios foi otimizada a partir de uma 

curva-padrão, realizada com diferentes concentrações de amostra de cDNA. A curva-

padrão permite avaliar a linearidade da amplificação bem como a eficiência da 

mesma. Segundo LIVAK E SCHMITTGEN (2001), para uma reação de PCR em 

tempo real ter eficiência de 100%, a inclinação (slope) da curva-padrão deve ser 

próxima de -3,3. A eficiência de cada ensaio foi considerada adequada para valores 

acima de 90%. 
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A eficiência da reação foi calculada de acordo com a inclinação da curva 

gerada pela seguinte fórmula: E = 10-1/α -1 x 100, onde α é a inclinação da curva 

(LIVAK & SCHMITTGEN, 2001).  

 

Tabela 1: Oligonucleotídeos e sondas que foram utilizados nos experimentos de 

expressão, pelo sistema TaqMan® RT-PCR (Applied Biosystems, Foster City, CA, 

EUA). 

Gene Seqüência Tamanho 

GAPD 5'GGAAGGTGAAGGTCGGAGTCA3'  

 5'CTGGAAGATGGTGATGGGATTTC3' 229 pb 

 5'VIC CATGGCACCGTCAAGGCTGAGAACG TAMRA3'  

TNF-α 5'CCTGCCCCAATCCCTTTATT3'  

 5'CCAATTCTCTTTTTGAGCCAGAA3' 71 pb 

 5'FAM CCCCCTCCTTCAGACACCCTCAACC TAMRA3'  

IL-6 5'CGGGAACGAAAGAGAAGCTCTA3'  

 GGCGCTTGTGGAGAAGGA3' 68 pb 

 5'FAM CGCCTCCAGGAGCCCAGCTATAG TAMRA3'  

IL-1β 5'GCACGATGCACCTGTACGAT3'  

 AGACATCACCCAAGCTTTTTTGCT3' 70 pb 

 5'FAM ACTGAACTGCACGCTCCGGGACTC TAMRA3'  

TLR-2 5'CCCTGGGCAGTCTTGAACATT3'  

 CCCTAGGGTTTTGTAAGGATTTCC3' 128 pb 

 5'FAM TTTATCGTCTTCCTGGTTCAAGCCCCTTTC TAMRA3'  

TLR-4 5'AGCGAGCCACGCATTCAC3'  

 5'GCCATGGCTGGGATCAGA3' 107 pb 

  5'FAM ATGTCTGCCTCGCGCCTGGC TAMRA3'   

 
 

3.10 – Análises Estatísticas 

 

Os valores de expressão foram transformados em log para fazer os testes 

paramétricos. Para comparar os valores de expressão gênica entre os diferentes 

isolados clínicos foram utilizados Wilcoxon Signed Rank Test e Teste t.  

 

Os programas utilizados nas análises estatísticas foram SigmaStat para 

Windows, versão 1,0, Sigma Chemical, Co., (St Louis, MO, EUA) e apresentados na 

forma gráfica com utilização do Software Prism (Sigma Chemical, Co., St. Louis, MO, 

EUA). 
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4 – Resultados  

 

4.1 – M.tuberculosis transfectadas com o plasmideo pFPCAGFP 

 

O plasmideo pFPCAGFP possui o gene da proteína verde fluorescente (GFP) 

com o promotor da Acetamidase que sob a luz ultra-violeta (UV) emite a fluorescência 

foi expandido segundo metodologia descrita nos itens 3.2 e 3.3. 

 

Estes plasmideos foram transfectados em isolados clínicos de M.tuberculosis 

(cepa padrão H37Rv e um controle da resistência (CR) e mais 30 isolados clínicos) 

caracterizadas através do REMA e genotipadas pelo MIRU (Carbone, P.H.L., 2007) e 

pertencentes em nossa micobacteriotéca (Figura 4).  

 

 

Figura 4: Microfotografia de Mycobacterium tuberculosis transfectadas com plasmideo 

pFPCAGFP, observada em luz ultravioleta (1000x), caracterizando a expressão da proteína 

verde fluorescente para identificação e visualização do microorganismo vivo. 

 

Após a transfecção realizou-se a repetição dos CIM, cujos resultados estão 

listados na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Resultado dos CIMs em isolados clínicos e controle 37HRV transfectados 

com o plasmídeo pFPCAGFP, para os quatro fármacos usados no CIM. 
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Nº do isolado 

clínico 
REMA antes da transfecção REMA depois da transfecção 

1 H – s, R – s, S – s, E – s H – s, R – s, S – s, E – s 

2 H – s, R – s, S – s, E – s H – s, R – s, S – s, E – s 

3 H – s, R – s, S – s, E – s H – s, R – s, S – s, E – s 

4 H – s, R – s, S – s, E – s H – s, R – s, S – s, E – s 

5 H – s, R – s, S – s, E – s H – s, R – s, S – s, E – s 

6 H – s, R – s, S – s, E – s H – s, R – s, S – s, E – s 

7 H – s, R – s, S – s, E – s H – s, R – s, S – s, E – s 

8 H – s, R – s, S – s, E – s H – s, R – s, S – s, E – s 

9 H – r (≥1ug/mL), R – s , S – s, E – s H – r (≥1ug/mL), R – s , S – s, E – s 

10 H – r (0,03ug/mL), R – s, S – s, E – s H – r (0,03ug/mL), R – s, S – s, E – s 

11 H – s, R – s , S – r  (4ug/mL), E – s H – s, R – s , S – r  (4ug/mL), E – s 

12 
H – r (≥1ug/mL), R – s, 

 S – r (1ug/mL), E – s 

H – r (≥1ug/mL), R – s, 

S – r (1ug/mL), E – s 

13 
H – r (≥1ug/mL), R – r (≥1ug/mL),  

S – s, E – s 

H – r (≥1ug/mL), R – r (≥1ug/mL),  

S – s, E – s 

14 
H – r (0,5ug/mL), R – r (0,25ug/mL), 

S – s, E – s 

H – r (0,5ug/mL), R – r (0,25ug/mL), S 

– s, E – s 

15 
H – s, R – s,  

S – r (0,125ug/mL), E – r (2ug/mL) 

H – s, R – s,  

S – r (0,125ug/mL), E – r (2ug/mL) 

16 
H – r (≥1ug/mL), R – s, 

S – r (≥8ug/mL), E – s 

H – r (≥1ug/mL), R – s,  

S – r (≥8ug/mL), E – s 

17 
H – r (0,5ug/mL), R – r (0,25ug/mL), 

S – s, E – s 

H – r (0,5ug/mL), R – r (0,25ug/mL),  

S – s, E – s 

18 
H – r (≥1ug/mL), R – s ,  

S – s , E – r (≥16ug/mL) 

H – r (≥1ug/mL), R – s,  

S – s , E – r (≥16ug/mL) 

19 
H – r (≥1ug/mL), R – s,  

S – r (2ug/mL), E – s 

H – r (≥1ug/mL), R – s,  

S – r (2ug/mL), E – s 

20 
H – r (≥1ug/mL), R – r (≥1ug/mL),  

S – s, E – s 

H – r (≥1ug/mL), R – r (≥1ug/mL),  

S – s, E – s 

21 
H – r (0,25ug/mL), R – r (0,5ug/mL), 

S – s, E – s 

H – r (0,25ug/mL), R – r (0,5ug/mL),  

S – s, E – s 

22 
H – r (≥1ug/mL), R – s,  

S – r (1ug/mL), E – s 

H – r (≥1ug/mL), R – s,  

S – r (1ug/mL), E – s 

23 H – s, R – s,  H – s, R – s,  



 
 

38

S – r (1ug/mL), E – r (8ug/mL) S – r (1ug/mL), E – r (8ug/mL) 

24 
H – s, R – r (0,03ug/mL),  

S – r (4ug/mL), E – r (8ug/mL) 

H – s, R – r (0,03ug/mL),  

S – r (4ug/mL), E – r (8ug/mL) 

25 
H – r (≥1ug/mL), R – r (0,5ug/mL),  

S – r  (4ug/mL), E – s 

H – r (≥1ug/mL), R – r (0,5ug/mL),  

S – r  (4ug/mL), E – s 

26 
H – r (0,25ug/mL), R – r 

(0,015ug/mL), S – s, E – r (4ug/mL) 

H – r (0,25ug/mL), R – r 

(0,015ug/mL),  

S – s, E – r (4ug/mL) 

27 
H – r (≥1ug/mL), R – r (0,5ug/mL),  

S – s, E – r (8ug/mL) 

H – r (≥1ug/mL), R – r (0,5ug/mL),  

S – s, E – r (8ug/mL) 

28 
H – r (≥1ug/mL), R – r (0,25ug/mL),  

S – s, E – r (4ug/mL) 

H – r (≥1ug/mL), R – r (0,25ug/mL),  

S – s, E – r (4ug/mL) 

29 
H – s, R – r (0,5ug/mL),  

S – r (0,5ug/mL), E – r (≥16ug/mL) 

H – s, R – r (0,5ug/mL),  

S – r (0,5ug/mL), E – r (≥16ug/mL) 

30 
H – r (≥1ug/mL), R – r (≥1ug/mL),  

S – r (≥8ug/mL), E – r (≥16ug/mL) 

H – r (≥1ug/mL), R – r (≥1ug/mL),  

S – r (≥8ug/mL), E – r (≥16ug/mL) 

31 
H – r (≥1ug/mL), R – r (≥1ug/mL),  

S – r (≥8ug/mL), E – r (≥16ug/mL) 

H – r (≥1ug/mL), R – r (≥1ug/mL),  

S – r (≥8ug/mL), E – r (≥16ug/mL) 

32 
H – r (≥1ug/mL), R – r (≥1ug/mL),  

S – r (≥8ug/mL), E – r (≥16ug/mL) 

H – r (≥1ug/mL), R – r (≥1ug/mL),  

S – r (≥8ug/mL), E – r (≥16ug/mL) 

Nota: H – isoniazida; R – rifampicina; S – estreptomicina; E – etambutol; s – isolado 

clínico sensível; r – isolado clínico resistente; H37Rv – cepa de Mycobacterium tuberculosis 

controle de sensibilidade; CR – cepa de Mycobacterium tuberculosis controle da resistência 

aos quatro fármacos; REMA – Resazurin microtiter assay plate; MIRU – Mycobacterial 

interspersed repetitive units. 

 
Estes isolados clínicos transfectados com pFPCAGFP  foram utilizados para 

infecção de células THP-1 diferenciadas para macrófagos após estimulação com 10 

nM/mL de acetat de forbol miristato (PMA, Sigma-Aldrich, St Louis, MO, EUA), como 

descrita no item 3.7.2. 

 

Os isolados clínicos da Tabela 2 foram testados em relação à sensibilidade e 

resistência aos fármacos já descritos (H, R, S, E). Através do REMA foi possível 

verificar a distribuição das concentrações dos fármacos quando os isolados clínicos 

foram considerados como resistentes. Analisando as concentrações das diluições dos 

fármacos, pode-se verificar que 22 amostras apresentaram resultados ≥ 1 µg/mL, 
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sendo que destas, 14 isolados clínicos são resistentes a Isoniazida.  

 

Ainda segundo a Tabela 2, podemos verificar a distribuição das freqüências de 

resistência aos fármacos, verificada no resultado dos CIMs correspondentes. Esta 

freqüência está descrita na Tabela 3 abaixo. 

 

Tabela 3: Freqüência da distribuição de resistência dos isolados clínicos envolvidos 

neste estudo. 

Resistência 
Nº de Isolados 

Clínicos 
% 

Sensível 8 25% 

H 2 6,25% 

S 1 3,13% 

HR 5 15,62% 

HS 4 12,5% 

HE 1 3,13% 

SE 2 6,25% 

HRS 1 3,13% 

HRE 3 9,37% 

SER 2 6,25% 

HRSE 3 9,37% 

Total 32 100% 

 

Nota: H – isolado clínico resistente: isoniazida; S – isolado clínico resistente: 

estreptomicina; HR – isolado clínico resistente: isoniazida + rifampicina; HS – isolado clínico 

resistente: isoniazida + estreptomicina; HE – isolado clínico resistente: isoniazida + etambutol; 

SE – isolado clínico resistente: estreptomicina + etambutol; HRS – isolado clínico resistente: 

isoniazida + rifampicina + estreptomicina; HRE – isolado clínico resistente: isoniazida + 

rifampicina + etambutol; RSE – isolado clínico resistente: rifampicina + estreptomicina + 

etambutol; HRSE – isolado clínico resistente: isoniazida + rifampicina + estreptomicina + 

etambutol; 

  

De acordo com a Tabela 3 podemos destacar que, neste estudo, isolados 

clínicos sensíveis foram os mais frequentes (n = 8; 25%). Analisando as frequencias 
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das amostras resistentes podemos verificar que houve uma maior resistencia a 

Isoniazida com e sem combinação com os outros fármacos, uma vez que este é 

considerado como sendo droga de primeira linha no tratamento da tuberculose, 

seguido de Estreptomicina. 

 

Com base nos resultados do CIM (Tabela 2) 5 isolados clínicos foram 

selecionados para os experimentos. 

 

O Isolado clínico 6 possui resistência aos 4 fármacos, considerado multi-

resistente pois é resistente ao mesmo tempo para H, R e mais dois fármacos, com as 

respectivas concentrações: H – r (≥1ug/mL); R – r (≥1ug/mL); S – r (≥8ug/mL); E – r 

(≥16ug/mL). 

 

O Isolado clínico 25 possui resistência a 3 fármacos, sendo considerado multi-

resistente, pois é resistente ao mesmo tempo para H, R e S, com as respectivas 

concentrações: H – r (≥1ug/mL); R – r (0,5ug/mL); S – r (4ug/mL); E – s. 

 

Os isolados clínicos 13 e 23 resistentes a dois fármacos, não sendo 

considerados multi-resistentes, pois como preconizado no Ministério da Saúde, para 

um isolado clínico ser considerado como tal, precisa ser resistente a isoniazida e 

rifampicina e mais um fármaco, estreptomicina ou etambutol, por exemplo, ao mesmo 

tempo. Segundo o CIM as respectivas concentrações são: H – r (≥1ug/mL); R – r 

(≥1ug/mL); S – s; E – s; e H – s; R – s; S – r (1ug/mL); E – r (8ug/mL).  

 

O Isolado clínico 5 segundo os resultados do CIM, é considerado sensível, pois 

não houve mudança de cor de azul para rósea após o acréscimo de resazurina ao 

teste. 

 

A Figura 5 abaixo exemplifica os resultados dos CIMs de duas amostras de 

isolados clínicos de Mycobacterium tuberculosis, segundo protocolo descrito no item 

3.5.1, onde a manutenção da cor azul nos orifícios foi interpretada como sensibilidade 

ao(s) fármaco(s) e a cor rósea, como sendo resistente, pois houve o crescimento 

micobacteriano. 

 



 
 

41

Isolado clínico A Isolado clínico B 

 

 

Figura 5 – Fotografia de uma placa com 96 orifícios representando o CIM pelo REMA 

após revelação com resazurina.  

 

Nota: colunas 1 e 12 – linhas a-h: 100 µL H2O; colunas 2 e 7 – linhas a-h: isoniazida; 

colunas 3 e 8 – linhas a-h: rifampicina; colunas 4 e 9 – linhas a-h: estreptomicina; colunas 5 e 

10 – linhas a-h: etambutol; colunas 6 e 11 – linhas a-d: controle do meio de cultura, linhas e-h: 

controle do Isolado Clínico.  

 
Na Figura 5 acima se pode notar que, no Isolado clínico A houve a 

manutenção da cor azul somente na coluna onde foi estudada a resistência para 

estreptomicina (S), nas demais, ocorreu a mudança para rósea, indicando resistência 

(H ≥ 1µg/mL; R ≥ 1µg/mL; E ≥ 16µg/mL) para estes fármacos. O Isolado clínico B 

apresentou-se resistente a todos os fármacos tendo como resultado H ≥ 1 µg/mL; R ≥ 

1 µg/mL; S ≥ 8 µg/mL; E ≥ 16 µg/mL, observando-se a mudança da cor azul para 

rósea, indicando crescimento micobacteriano e, portanto, resistência. 

 

4.2 – THP-1 diferenciada para Macrófagos 

Células da linhagem celular THP-1 crescem na suspensão, a Figura 6 abaixo 

exemplifica a diferenciação das células THP-1 para macrófagos em 2 (a) e 24 (b) 

horas após o acréscimo de 10 nM/mL acetato de forbol miristato (PMA, Sigma-Aldrich, 

St Louis, MO, EUA). 
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Figura 6: Microfotografia de THP-1 diferenciadas em macrófagos. A e B: 2 e 24 horas 

após acréscimo de 10 nM/mL de forbol miristato acetato (PMA, Sigma-Aldrich, St Louis, MO, 

EUA), respectivamente. Aumento de 400x. Microscópio de fluorescência (Nikon, Melville, 

EUA).   

 

4.3.1 – Infecção de THP-1 diferenciadas em macrófagos por 

Mycobacterium tuberculosis recombinadas com o plasmideo pFPCAGFP e 

expressão gênica 

 

Com base na metodologia descrita no item 3.8, após a diferenciação das 

células THP-1 para macrófagos foi feita a infecção com Mycobacterium tuberculosis 

transfectadas com o plasmideo pFPCAGFP a partir da escala de McFarland nº1, o 

que equivale a aproximadamente 3x108 bactérias/mL.  

 

A partir dos resultados da Tabela 2, alguns isolados clínicos foram 

selecionados para dar continuidade aos experimentos. Os isolados 31 (H – r ≥1ug/mL; 

R – r ≥1ug/mL; S – r ≥8ug/mL; E – r ≥16ug/mL – 4 resistências), 13 (H – r ≥1ug/mL; R 

– r 1ug/mL; S – s; E – s – 2 resistências), 25 (H – r ≥1ug/mL; R – r 0,5ug/mL; S – r 

4ug/mL; E – s – 3 resistências), 23 (H – s; R – s; S – r 1ug/mL; E – r 8ug/mL – 2 

resistências) e 5 (H – s; R – s; S – s; E – s – sensível) foram usados para infecção 

das células THP-1 diferenciadas para macrófagos. Esta infecção se deu a partir do 

momento em que o bacilo entrou em contato com as células. As amostras foram 

colhidas nos tempos determinados, ou seja, colhidas nos tempos 0 h, 1 h, 2 h, 4 h, 12 

h e 24 h após infecção. 

a b 



 
 

43

Com as mesmas amostras foi possível fazer lâminas a partir do material 

colhido e fixado nos tempos 0 h, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min e 1h após infecção por 

M.tuberculosis. No campo claro (Figura 7) e campo escuro (Figuras 8A e 8B), 

observando-se as células THP-1 diferenciadas para macrófagos, foi constatada a 

formação de vacúolos, sugerindo a presença de fagolisossoma. 

 

 

 

Figura 7: Microfotografia de células THP-1 diferenciadas para macrófagos, em campo 

claro, após 1 hora de infecção por Mycobacterium tuberculosis. Aumento de 1000x. 

Microscópio de fluorescência (Nikon, Melville, EUA). Setas em vermelho: formação de 

vacúolos. 

 

 

 
Figuras 8A e 8B: Microfotografia de células THP-1 diferenciadas para macrófagos, 

em campo escuro, após 1 hora de infecção por Mycobacterium tuberculosis. Aumento de 
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1000x. Microscópio de fluorescência (Nikon, Melville, EUA). Setas em vermelho: indicando 

formação de vacúolos; Setas em amarelo: indicando bacilos fagocitados. 

 

Analisando-se as lâminas preparadas, foi possível determinar o número e a 

média de bacilos fagocitados nos tempos 0h, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min e 1h após 

infecção (Tabela 4 e Figura 9) em microscópio de fluorescência, segundo 

metodologia descrita no item 3.8. 

 

Tabela 4: Número de bacilos fagocitados após infecção de células THP-1 

diferenciadas para macrófagos nos tempos 0h, 5 min., 10 min., 15 min., 30 min., 1h., por três 

diferentes isolados clínicos (2 resistentes e 1 sensível).  

 

Isolado 31 Tempo de infecção 
Macrófagos 

infectados 
Média p = 0,05 

 0h 18 3,27 <0,0001* 

 5 min. 21 3,81 0,0002* 

 10 min. 16 2,91 <0,0001* 

 15 min. 16 2,91 <0,0001* 

 30 min. 19 3,45 <0,0001* 

 1h 20 3,63 <0,0001* 

Isolado 13 Tempo de infecção 
Macrófagos 

infectados 
Média p = 0,05 

 0h 0 0 0 

 5 min. 14 2,54 0,0001* 

 10 min. 19 3,45 <0,0001* 

 15 min. 3 0,54 0,1934* 

 30 min. 4 0,36 0,1679* 

 1h 11 2 0,0002* 

Isolado 5 Tempo de infecção 
Macrófagos 

infectados 
Média p = 0,05 

 0h 20 3,63 0,0007* 

 5 min. 16 2,91 <0,0001* 

 10 min. 16 2,91 <0,0001* 
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 15 min. 26 4,72 <0,0001* 

 30 min. 24 4,36 0,0005* 

 1h 21 3,81 0,0004* 

 

Nota: Isolado 31: H – r ≥1ug/mL; R – r ≥1ug/mL; S – r ≥8ug/mL; E – r ≥16ug/mL – 4 

resistências; Isolado 13: H – r ≥1ug/mL; R – r 1ug/mL; S – s; E – s – 2 resistências; Isolado 5: 

H – s; R – s; S – s; E – s – sensível; * Teste t; 

 

 
 

Figura 9: Média de bacilos fagocitados nos tempos 0h, 5 min., 10 min., 15 min., 30 

min. e 1h após infecção por Mycobacterium tuberculosis transfectadas com o plasmídeo 

pFPCAGFP. Contagem feita em aumento de 400x, Microscópio de fluorescência (Nikon, 

Melville, EUA). 

 

A partir da Tabela 4 foi possível constatar que a fagocitose ocorreu a partir do 

momento 0 hora, ou seja, a partir do momento em que o bacilo entrou em contato 

com as células. Com o isolado clínico 13 ocorreu somente 5 minutos após o início da 

infecção. 

 

Das lâminas analisadas foi possível verificar que houve uma maior variação de 

bacilos fagocitados do isolado 5, o que não se pode observar no isolado 13 que foi 

mais constante. Fazendo-se uma análise de variância (ANOVA) entre os isolados 

clínicos, foi possível verificar que entre o isolado 31 (4 resistências) e o isolado 13 (2 

resistências) e entre o isolado 13 e o isolado 5 (sensível) houve uma diferença 

estatisticamente significante, p = 0,015 e p = 0,006, respectivamente. Em relação a 
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análise feita entre os isolados 31 e 5, não houve uma diferença estatisticamente 

significante, p = 0,272. 

 

Para exemplificar os bacilos englobados pelas células THP-1 diferenciadas 

para macrófagos foram tiradas microfotografias em microscópio de fluorescência 

(Nikon, Melville, EUA) das lâminas preparadas. A Figura 10 demonstra células com 

formações de vacúolos no tempo de 1 hora de infecção pelo isolado clínico 31 (4 

resistências) sugerindo que o bacilo é fagocitado no momento em que entra em 

contato com as células do sistema fagocitário. 

 

 
 

 
 

Figura 10: Microfotografia de células THP-1 diferenciadas para macrófagos 1 hora 

após infecção por Mycobacterium tuberculosis transfectadas com o plasmídeo pFPCAGFP. 

Aumento de 400x. Microscópio de fluorescência (Nikon, Melville, EUA). Foto A: setas em 

vermelho: bacilos fagocitados; c – células (macrófagos); n – núcleo. Foto B: setas em 
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vermelho: bacilos fagocitados; c – células (macrófagos). Foto C: setas em vermelho: bacilos 

fagocitados; setas em amarelo: bacilos não fagocitados; n – núcleo; c – células (macrófagos). 

Foto D: setas em vermelho: bacilos fagocitados; setas em amarelo: bacilos não fagocitados; n 

– núcleo; c – células (macrófagos). 

 

Ao mesmo tempo em que as lâminas eram preparadas, as amostras contendo 

células diferenciadas e Mycobacterium tuberculosis transfectados com o plasmídeo 

fagocitadas, foram preparadas para a extração do RNA, feita a partir do kit RNAse 

Plus Mini Kit (Qiagen, Strasse, Hilden, Germany), de acordo com protocolo fornecido 

pelo fabricante, como descrito no item 3.8. Nesta etapa, somente o RNA celular foi 

extraído e a análise em eletroforese em gel de agarose demonstra a integridade do 

material. As bandas ribossomais 28S e 18S podem ser visualizadas na Figura 11.  

 

MV     31     13     25     23      5

28S

18S

28S

18S

A B

28S

18S

28S

18S

C D

MV     31     13     25     23      5

MV    31    13     25     23      5

MV     31     13     25     23      5

 

 

Figura 11: Gel de integridade das amostras de RNA: Eletroforese em gel de agarose a 

1%, corados com brometo de etídeo. Géis A – D amostras após 1, 4, 12 e 24 horas de 

infecção pelos isolados de Mycobacterium tuberculosis, respectivamente. (MV) macrófago 

vazio – controle da infecção, (31) isolado clínico 31 – quatro resistências; (13) isolado clínico 

13 – 2 resistências (H e R); (25) isolado clínico 25 – 3 resistências (H, R e S); (23) isolado 

clínico 23 – 2 resistências (S e E); (5) isolado clínico 5 – sensível. 

 

 

A partir do RNAm obtido pela extração através da metodologia descrita no item 

3.9, foi avaliada a expressão gênica dos genes listados na Tabela 1, juntamente com 
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a expressão do gene gliceraldeído 3-fostato desidrogenase (GAPD), como referência 

endógena, pela transcrição reversa (RT) seguida da PCR em tempo real.  Os valores 

da quantificação dos RNAm, feitos no NanoDrop (A260/A280) (ND-3300, NanoDrop 

Technologies, EUA), nos diferentes tempos de infecção estão listados na Tabela 5 

abaixo. 

 

Tabela 5: valores dos RNAm nos diferentes tempos dos isolados clínicos e do controle 

MV (macrófago vazio). 

 
    0 h 1 h 2 h 4 h 12 h 24 h 

MV        

 ng/mL  181,62 94,5 711,78 138,6 736,01 513,11 

 260/280 1,91 2,09 2,06 2,01 2,05 2,03 

Isolado clínico 31               

 ng/mL  1143,2 383,54 653,14 728,62 860,48 424,53 

 260/280 2,15 1,93 2,05 2,05 2,09 1,98 

Isolado clínico 13               

 ng/mL  147,96 165,83 528,88 707,52 1647,4 641,26 

 260/280 2,13 2,12 2,03 2,08 2,05 1,98 

Isolado clínico 25               

 ng/mL  329,36 415,13 855,22 136,05 715,95 679,14 

 260/280 1,86 1,9 1,99 2,04 2,04 2,02 

Isolado clínico 23               

 ng/mL  880,36 613,05 562,03 715,54 829,18 523,97 

 260/280 1,72 1,78 2,04 2,05 1,94 1,99 

Isolado clínico 5               

 ng/mL  388,33 348,15 372,32 898,02 426,07 472,6 

 260/280 1,87 1,89 1,95 2,02 1,96 1,97 

 

De acordo com os resultados da Tabela 5 foi possível verificar, com os valores 

dos RNAs extraídos durante os experimentos, houve um aumento da expressão entre 

2 e 12 horas após infecção. Com essas amostras foram gerados os cDNAs e testados 

através da curva de eficiência (slope) dos genes estudados. Os resultados das curvas 

de eficiências estão descritos na Tabela 6, e a partir destas curvas, foram feitas as 

análises da expressão dos genes envolvidos no estudo. 
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Tabela 6: Valores de inclinação da curva de eficiência dos ensaios da PCR em tempo 

real. 

 

Gene 
Inclinação da curva 

(slope) 
Eficiência 

GAPD -3,15 107% 

IL-1β -3,30 100% 

IL-6 -3,16 107% 

TNF-α -3,43 96% 

TLR2 -3,48 93% 

 

Nota: GAPD - Ggliceraldeído 3-Fostato Desidrogenase; IL-1β – Interleucina 1 beta; IL-

6 – Interleucina 6; TNF-α – Fator de Necrose Tumoral alfa; TLR2 – Receptor Toll-Like 2. 

 

A expressão dos genes foi realizada analisando-se isolados clínicos dos 4 

perfis de resistência mais a cepa controle H37Rv. A expressão relativa de RNAm de 

cada gene em relação à do GAPD (controle endógeno) foi analisado a partir dos Cts 

obtidos nos ensaios em relação aos Cts controle (MV) denominado de Delta Delta Ct 

(∆∆Ct) Tabela 7. 

 

Tabela 7: Variação do RNAm dos genes IL-1β, IL-6, TNF-α, TLR2, TLR4 e GAPD em 

células THP-1 diferenciadas para macrófagos após infecção por diferentes isolados clínicos 

de M.tuberculosis. 
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Nota: Amostras utilizadas no estudo – RNAm de células THP-1 diferenciadas para macrófagos, 

após infecção por M.tuberculosis em tempos diferentes: 0h,1h, 2h, 4h,12h, 24h. ∆∆Ct: 2(-Ct do 

gene alvo – Ct GAPD da amostra). Valores de expressão apresentados como mediana (25% - 75%). 

Resultados comparados por: *Wilcoxon Signed Rank Test;** Test T. 

 

De acordo com os resultados da mediana em cada tempo do experimento 

nas diferentes amostras (Tabela 7) foi possível comparar a variação da 

expressão dos genes IL-1β, IL-6, TNF-α, TLR2, TLR4, de acordo com o perfil de 

resistência de cada isolado clínico (Tabela 8a-e).  

 

Tabela 8: Variação da expressão dos genes pró-inflamatórios e receptores Toll-

Like quando comparado os resultados dos isolados clínicos. 
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Tabela 8a: Análise da variação da expressão dos genes pró-inflamatórios e 

receptores Toll-Like em relação ao isolado clínico 31. 

 
 IL-1β IL-6 TNF-α 

0h 1h 2h 4h 12h 24h 0h 1h 2h 4h 12h 24h 0h 1h 2h 4h 12h 24h

25* ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ 

13* ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ 

23* ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ 

5* ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ 

                   

 TLR2 TLR4       

 0h 1h 2h 4h 12h 24h 0h 1h 2h 4h 12h 24h       

25* ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑       

13* ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑       

23* ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑       

5* ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑       

 

Nota: * isolados clínicos;  Genes Estudados; ↑ - aumento da expressão em relação 

ao isolado clínico 31; ↓ - diminuição da expressão em relação ao isolado clínico 31; h – tempo 

do experimento em horas. 

 

 

Quando comparado os isolados clínicos em relação ao multi-resistente 

(isolado 31 – 4 resistências), observou-se que não houve aumento da 

expressão de IL-1β. Também foi possível verificar que durante as 24 horas do 

experimento, o gene TLR2, aumentou sua expressão. 
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Tabela 8b: Análise da variação da expressão dos genes pró-inflamatórios e 

receptores Toll-Like em relação ao isolado clínico 25. 

 
 IL-1β IL-6 TNF-α 

0h 1h 2h 4h 12h 24h 0h 1h 2h 4h 12h 24h 0h 1h 2h 4h 12h 24h

31* ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑  ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

13* ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ 

23* ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ 

5* ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ 

                   

 TLR2 TLR4       

 0h 1h 2h 4h 12h 24h 0h 1h 2h 4h 12h 24h       

31* ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓       

13* ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓       

23* ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑       

5* ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓       

 

Nota: * isolados clínicos;  Genes Estudados; ↑ - aumento da expressão em relação 

ao isolado clínico 25; ↓ - diminuição da expressão em relação ao isolado clínico 25; h – tempo 

do experimento em horas. 

 

 

Comparando-se os isolados clínicos com o também multi-resistente (25 – 

3 resistências) foi possível verificar que houve uma diminuição da expressão do 

gene TLR4, e que ocorreu um aumento da expressão das interleucinas pró-

inflamatórias durante as 24 horas do experimento. 
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Tabela 8c: Análise da variação da expressão dos genes pró-inflamatórios e 

receptores Toll-Like em relação ao isolado clínico 13. 

 
 IL-1β IL-6 TNF-α 

0h 1h 2h 4h 12h 24h 0h 1h 2h 4h 12h 24h 0h 1h 2h 4h 12h 24h

31* ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

25* ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

23* ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

5* ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ 

                   

 TLR2 TLR4       

 0h 1h 2h 4h 12h 24h 0h 1h 2h 4h 12h 24h       

31* ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓       

25* ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑       

23* ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑       

5* ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓       

 

Nota: * isolados clínicos;  Genes Estudados; ↑ - aumento da expressão em relação 

ao isolado clínico 13; ↓ - diminuição da expressão em relação ao isolado clínico 13; h – tempo 

do experimento em horas. 

 
 

O isolado clínico 13 possui duas resistências (H - ≥ 1ug/mL, R - ≥1ug/mL) e 

segundo a Tabela 8c, pode-se observar que a expressão de TLR2 e TLR4 aumentou 

em relação a este isolado clínico. 
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Tabela 8d: Análise da variação da expressão dos genes pró-inflamatórios e 
receptores Toll-Like em relação ao isolado clínico 23. 
 

 IL-1β IL-6 TNF-α 

0h 1h 2h 4h 12h 24h 0h 1h 2h 4h 12h 24h 0h 1h 2h 4h 12h 24h

31* ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ 

25* ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ 

13* ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

5* ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

                   

 TLR2 TLR4       

 0h 1h 2h 4h 12h 24h 0h 1h 2h 4h 12h 24h       

31* ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓       

25* ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓       

13* ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑       

5* ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑       

 

Nota: * isolados clínicos;  Genes Estudados; ↑ - aumento da expressão em relação 

ao isolado clínico 23; ↓ - diminuição da expressão em relação ao isolado clínico 23; h – tempo 

do experimento em horas. 

 
 

O isolado clínico 23 também com duas resistências (S – 1ug/mL; E – 

8ug/mL), assim como em relação ao isolado clínico 25, houve aumento da expressão 

dos genes pró-inflamatórios e diminuição da expressão dos receptores Toll-Like. 
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Tabela 8d: Análise da variação da expressão dos genes pró-inflamatórios e 

receptores Toll-Like em relação ao isolado clínico 5. 

 
 IL-1β IL-6 TNF-α 

0h 1h 2h 4h 12h 24h 0h 1h 2h 4h 12h 24h 0h 1h 2h 4h 12h 24h

31* ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ 

25* ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ 

13* ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ 

23* ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

                   

 TLR2 TLR4       

 0h 1h 2h 4h 12h 24h 0h 1h 2h 4h 12h 24h       

31* ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓       

25* ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑       

13* ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑       

23* ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑       

 

Nota: * isolados clínicos;  Genes Estudados; ↑ - aumento da expressão em relação 

ao isolado clínico 5; ↓ - diminuição da expressão em relação ao isolado clínico 5; h – tempo 

do experimento em horas. 

 

Na cepa sensível (5) quando comparada com os demais isolados, observou-se 

que houve uma diminuição na expressão de IL-6 e TNF-α e aumento da expressão de 

IL-1β, demonstrando uma possível relação entre a cepa sensível com o seu aumento 

da virulência. 
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5 – Discussão 

 

O presente estudo foi realizado com 30 isolados clínicos caracterizados através 

do REMA e genotipadas pelo MIRU (CARBONE, 2007), mais a cepa padrão H37Rv e 

um controle da resistência (CR), pertencentes em nossa micobacteriotéca. 

 

A TB continua sendo um grave problema de saúde pública e o tratamento com 

quimioterápicos específicos está sendo dificultado devido à presença das cepas 

multidrogas resistentes (COKER, R.J., 2004). 

 

A virulência de alguns patógenos é determinada pela habilidade de adaptação 

no hospedeiro (CHANGSEN, C., et al., 2003). O diagnóstico da TB é realizado 

empregando a cultura do espécime clínico, caracterização bioquímica e identificação 

do bacilo. O teste de sensibilidade aos fármacos empregados no tratamento dessa 

infecção é também realizado nos centros de referência que possuem condições 

adequadas de manipulação de culturas de micobactérias (BRASIL, 2004). 

 

Segundo FIÚZA DE MELO & AFIÚNE, 1993, o tratamento atual é eficaz na 

cura da doença. Os principais responsáveis pelo surgimento ou seleção de cepas 

resistentes aos fármacos utilizados, são as falhas significativas e o abandono no 

tratamento. Na população brasileira, as resistências aos fármacos antituberculose 

estão relacionados ao uso irregular da medicação, a alta taxa de abandono do 

tratamento de muitos pacientes ainda com a doença ativa e também pelas 

prescrições inadequadas (FIUZA DE MELO, F.A.,  et al., 2000). 

 

Estes isolados clínicos foram transfectados com plasmideo pFPCAGFP o qual 

possui o gene da proteína verde fluorescente (GFP) com o promotor da Acetamidase 

que sob a luz ultra-violeta (UV) emite a fluorescência, servindo como marcador de 

infecção micobacteriana. Trabalhos realizados anteriormente usaram esta proteína 

em infecção por M.tuberculosis, na expressão gênica, em estudos de cultura 

micobacteriana e resistência a quimioterápicos.    

 

Os resultados do REMA antes e após a transfecção com o plasmídeo 

pFPCAGFP (Tabela 2) demonstram que a utilização deste plasmideo com o gene da 
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proteína verde fluorescente não altera o resultado do CIM dos isolados clínicos em 

questão, o que é corroborado com estudos feitos por CHANGSEN, C., et al., 2003, 

cujos resultados de isolados clínicos de M.tuberculosis transfectados com o gene da 

GFP e submetidos ao CIM, são coerentes aos obtidos antes da recombinação.  

 

O gene da GFP (Aequorea Victoria) tem sido estudado em procariontes 

(DHANDAYUTHAPANI, S., et al., 1995; KAIN, S. R., et al., 1995; KREMER, L., et al., 

1995; VALDIVIA, R. H., & S. FALKOW., 1996). Devido as suas propriedades, como 

baixa toxicidade, produção contínua de fluorescência, pode ser usada como marcador 

de viabilidade e crescimento bacteriano.  

 

Avaliando-se a distribuição dos CIMs entre os isolados clínicos de 

M.tuberculosis (Tabela 3), observou-se que 8 (25%) apresentaram-se sensíveis a 

todos os fármacos empregados nesta técnica assim como a cepa padrão H37Rv, e 

que dentre as resistências, o fármaco mais freqüente foi isoniazida. A TB resistente a 

múltiplas drogas é internacionalmente definida como resistência a pelo menos, H e R, 

podendo não haver resistência a outros fármacos (COUSINS, D.V., et al., 2003). No 

Brasil, o conceito de multidroga resistente refere-se aos casos que apresentam 

falência no tratamento com a utilização do esquema III, preconizado pelo Programa 

Nacional de Controle da Tuberculose, ou quando o bacilo é resistente a H e R e ainda 

um ou mais fármacos componentes dos esquemas I, II e III (FIUZA DE MELO, F.A., et 

al., 2003). 

 

No presente estudo foi utilizada cultura celular de THP-1, linhagem de leucemia 

humana em monócitos. Elas se tornam aderentes após estimulação com acetato de 

forbol miristado (PMA – 10 nM/mL). Estas células possuem características 

morfológicas similares aos macrófagos humanos (LIU, G. et al., 2006). Segundo o 

estudos feitos por LIU, G. et al., 2006, as THP-1 induzidas com sobrenadante de 

córion IV e análise por transcriptase reversa demonstrou que houve a indução da 

expressão do receptor Scavenger A, sugerindo que esta linhagem celular também é 

morfológica e funcionalmente diferenciadas em macrófagos. 

 

A imunidade inata é mais do que fagocitose, que compreende diferentes tipos 

celulares, e tem seu próprio sistema de reconhecimento de patógenos sendo 
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importante para o desenvolvimento da resposta imune adaptativa do hospedeiro. 

Patógenos evoluíram maneiras bem sucedidas para escapar deste sistema inato, 

para continuar seu desenvolvimento no hospedeiro, como M.tuberculosis (BHATT, K., 

& SALGAME, P., 2007). 

 

Macrófagos alveolares representam a primeira linha de defesa do organismo 

durante a infecção por M.tuberculosis. Segundo SCHLESINGER, L.S., et al., 1990, 

demonstraram que em estudos “in vitro”, o receptor 3 (CR3) do sistema complemento 

é o mais importante durante a fagocitose do bacilo. Outros receptores também são 

importantes, como receptores 1 (CR1, CR4) do sistema complemento, manose, e 

receptores Scavenger também podem reconhecer M.tuberculosis, “in vitro” (BHATT, 

K., & SALGAME, P., 2007). 

 

A resposta imune na infecção por micobactérias envolve principalmente 

linfócitos T e suas funções microbicidas através da expressão de IFN-γ importante na 

formação dos granulomas, crucial para a contenção dos bacilos, e macrófagos 

ativados. Macrófagos e células dendríticas são encontradas no centro desses 

granulomas, juntamente com micobactérias cercadas por linfócitos T (NICOD, L.P., 

2007). 

 

A infecção por M.tuberculosis resulta na indução de uma série de citocinas, 

algumas delas desempenhando um papel fundamental na resistência (FERRAZ, J.C., 

et al., 2006). Para a infecção das células THP-1 diferenciadas para macrófagos, cinco 

isolados clínicos com diferentes perfis de CIM foram usados nos experimentos. O 

número de bacilos fagocitados não foi estatisticamente significante para a diferença 

de expressão dos genes em estudo (Tabela 3). 

 

A caracterização dos determinantes da virulência de M. tuberculosis relevantes 

para a patogenia da tuberculose humana é importante. Embora estudos sejam feitos 

em modelos animais, como cobaias e camundongos para a caracterização da 

infecção por micobactérias, a avaliação da capacidade em persistir nos macrófagos 

humanos é essencial para a determinação da virulência micobacteriana. O pulmão é a 

principal portal para a entrada dos bacilos, a causa do quadro pulmonar tuberculose. 

Cepas virulentas podem escapar do sistema imune do hospedeiro dentro dos 
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pulmões, podendo atingir outros órgãos e causar uma forma mais grave da doença, 

tais como tuberculose extrapulmonar ou tuberculose miliar. Portanto, a identificação 

específica de cepas virulentas pode ajudar na elucidação da patogenia do bacilo 

(WONG, K.C et al., 2007). 

 

Monócitos/macrófagos não podem destruir ou inibir o crescimento de algumas 

micobactérias. Sua ativação exige a libertação de um número de citocinas pelos 

linfócitos, tais como interleucina 2 (IL-2), IFN-γ, TNF-α. IFN-γ exerce uma variedade 

de funções sobre o macrófago, incluindo a produção de TNF-α, radicais livres e a 

síntese de óxido nítrico. A produção de radicais livres parece estar parcialmente 

correlacionada com a capacidade bactericida dos macrófagos. O óxido nítrico parece 

ser mais importante, pelo menos em ratos, embora não se possa deixar de lado o 

papel das lisozimas, proteases, e hidrolases (QURESH, S.T. & MEDZHITOV, R., 

2003).  

 

A Tabela 6 demonstra os resultados das medianas (25% - 75%) na avaliação 

da expressão de citocinas pró-inflamatórias e TLRs.  

 

Uma constatação importante neste estudo foi o estabelecimento de uma 

expressão significativa das citocinas pró-inflamatórias, IL-1β, IL-6 e TNF-α nos 

isolados clínicos 31 e 23 de M.tuberculosis com diferentes perfis de sensibilidades 

(resistência a quatro e dois fármacos, respectivamente). 

  

Pôde-se observar também que a expressão das citocinas pró-inflamatórias e 

TLRs nestes mesmos isolados clínicos de M.tuberculosis 31 e 23, com perfis de 

resistência diferentes, foram estatisticamente significantes sugerindo maior virulência 

destas amostras.  

 

Segundo (POVEDA, F., et al., 1999) estudos recentes têm incluido TNF-α e 

outras citocinas pró-inflamatórias na resposta imune na infecção por micobactérias 

em humanos, sugerindo sua importância na proteção contra M.tuberculosis. 

 

TNF-α, por si só não consegue inibir o crescimento de micobactérias, mas 

parece ser mais importante do que IFN-γ na indução bactericida dos macrófagos 
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humanos. Modelos de estudos experimentais e clínicos têm demonstrado TNF-α 

como um dos principais fatores de defesa contra infecções por micobactérias. 

Também funciona como um segundo sinal de ativação das células T bem como na 

ativação dos macrófagos (NICOD, L.P., 2007).  

 

ROBINSON, C.M., & NAU, G.J., 2008, estudando a regulação da expressão de 

IL-12 e IL-27 no controle de M.tuberculosis observaram a indução da expressão de 

TNF-α e IL-6 durante infecção, aumentando ainda mais a expressão de IL-12 e, após 

adição de sIL-27R (receptor solúvel) em 2 h, 8 h houve aumento de TNF-α, e 24 h 

aumento de IL-6. As células infectadas continuaram a produzir TNF-α e IL-6, mesmo 

após 48 h de infecção. A combinação de IL-12 e sIL-27R estimulou a produção mais 

IL-1β nas células infectadas, após 48 h de infecção.  

 

Em estudo realizado por LIEN, E., et al., 1999, IL-12 e sIL-27R influenciaram 

quimiocinas e citocinas pró-inflamatórias produzidas por macrófagos. IL-12 também 

aumentou a expressão de IFN-γ e IL-6 pelas células infectadas. Os autores salientam 

que IL-27 aumentou os níveis de TNF-α numa fase precoce da infecção, IFN-γ às 24 

h e que a expressão de IL-1β ocorreu durante todo o período da infecção. 

 

TLRs de mamíferos é uma família de receptores transmembranicos. 

Extracelularmente é rico em leucina com um grupo carboxi terminal, o domínio 

intracelular possui um receptor Toll/interleucina 1 (TIR) essencial para transmitir o 

sinal para iniciar a resposta (QURESH, S.T. & MEDZHITOV, R., 2003).  

 

O domínio citoplasmático de TLR4, o primeiro TLR identificado em mamíferos, 

exibe um maior grau de conservação da seqüência em relação ao seu homólogo em 

ratos. Todos os TLRs de mamíferos são reconhecidos pelo sinal feito através do 

MyD88, uma proteína citoplasmática, que quando recrutado para o TIR, ativa os 

TLRs, sinalizando uma cascata de eventos, facilitando a translocação de NF-κB, 

resultando na transcrição de genes com funções imunorregulatórios, incluindo 

citocinas e moléculas coestimulatórias (RÖLLINGHOFF, M. & STENGER, S., 2001) 

nucleares, bem como ativação de MAP kinases (QURESH, S.T. & MEDZHITOV, R., 

2003). 
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TLR2 pode ser um potencial candidato na resistência à infecção por 

M.tuberculosis. (YANG, T.J, et al., 2001) realizaram estudos em um grupo de 86 

indivíduos coreanos infectados com Mycobacterium leprae, o agente causador da 

lepra. Neste estudo, os doentes foram classificados como tendo um dos dois padrões 

das principais doenças, tuberculoide (caracterizada por algumas bactérias e uma 

acentuada resposta imune celular) e lepromatosa (caracterizada por apresentar alta 

carga bacilar e baixa resposta imune). Dez indivíduos, dos 45 (22%) classificados 

como lepromatosos, apresentaram uma mutação na posição 2029 (C-T), resultando 

na substituição de uma arginina por triptofano no aminoácido 677, enquanto que 

nenhum paciente classificado como tuberculoide e do grupo controle apresentaram 

esta mutação. Estudos funcionais não foram realizados nestes pacientes, no entanto, 

os autores sugeriram que esta mutação no TLR2 poderia dar origem a uma fagocitose 

de micobactérias defeituosa pelos macrófagos, resultando em uma imparidade na 

resposta imune característica de pacientes com lepra. 

 

No presente estudo a expressão de TLR2 e TLR4 foi estatisticamente 

significante nos macrófagos vazios e nos isolados clínicos de M.tuberculosis 31, 25 e 

23. A expressão desses mesmos genes não foi significante nos isolados clínicos de 

M.tuberculosis 13 e 5, respectivamente. Estudos “in vitro” demonstraram que TLR2, 

TLR4, e IL-1R são importantes para regular a expressão de IL-1β e a sinalização de 

TLRs (QURESH, S.T. & MEDZHITOV, R., 2003). 

 

Modelos experimentais específicos analisam a contribuição de TLRs na defesa 

do hospedeiro na infecção por micobactérias ainda não estão elucidados. No entanto, 

estudos “in vitro” demonstram que TLR2 está relacionado no reconhecimento da 

lipoarabinose presente na membrana celular micobacteriana (QURESH, S.T. & 

MEDZHITOV, R., 2003). LIEN, E., et al., 1999, sugerem que um ou mais de TLR 

participe no reconhecimento do bacilo. 

 

Todos estes estudos sugerem que as citocinas pró-inflamatórias 

desempenham um papel importante na proteção durante a infecção por 

M.tuberculosis a qual juntamente com linfócitos T, fazem parte da formação dos 

granulomas, potencializando a capacidade bactericida de macrófagos na proteção do 

organismo. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Com os resultados do presente trabalho, pode-se concluir que: 

 

1. A proteína verde fluorescente pode ser usada como marcador celular no 

modelo proposto; 

 

2. Citocinas pró-inflamatórias são expressas pelas células THP-1 diferenciadas 

para macrófagos quando são infectadas por M.tuberculosis; 

 

3. Os experimentos sugerem que os bacilos são fagocitados a partir do momento 

em que entram em contato com as células do sistema fagocítico.  

 

4. TLRs são expressos pelas células THP-1 diferenciadas em macrófagos quando 

infectadas por M.tuberculosis; 

 

5. TLR2 é o receptor que regula a expressão de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, 

IL-6 e TNF-α); 

 

6. O isolado clínico sensível aos quatro fármacos utilizados no tratamento da 

tuberculose sinaliza melhor a expressão das citocinas pró-inflamatórias e 

TLRs, ao passo que isolados clínicos resistentes, possuem uma fraca 

sinalização; 
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