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Introdução 2

1. INTRODUÇÃO 

 

A tuberculose é uma doença infecciosa potencialmente fatal que 

constitui um grave problema de saúde pública principalmente nos países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento, onde ocorre maior prevalência de 

miséria e desnutrição. Ela acomete indivíduos aparentemente saudáveis, 

sendo extremamente grave naqueles que apresentam algum tipo de 

imunodepressão, sobretudo nos pacientes portadores da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS) (MIMS et al., 1999). 

O complexo Mycobacterium tuberculosis contém as micobactérias 

responsáveis por causar a doença, M. tuberculosis, M. bovis, M. microti, M. 

africanum (SHINNICK & GOOD, 1994; SNIDER et al., 1994), M. canetti 

(SOOLINGEN et al., 1997; PFYFFER et al., 1998) e M. pinnipedii (COUSINS et 

al., 2003), das quais somente M. tuberculosis e M. bovis são encontradas em 

nosso país. 

As micobactérias apresentam-se como bacilos finos e retos (0,2 – 

0,6 µm de largura por 1 – 10 µm de comprimento), aeróbios estritos, imóveis 

e não esporulados. Possuem a propriedade de álccol-ácido resistência, ou 

seja, 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, 

1999). 
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O M. tuberculosis, principal agente etiológico da doença, é 

considerado o patógeno que mais freqüentemente infecta o humano, sendo 

responsável por aproximadamente 3 milhões de mortes e 8 milhões de casos 

novos de tuberculose por ano no mundo (DYE et al., 1999). 

O Brasil ocupa o 15° lugar entre os 22 países responsáveis por 

80% do total de casos de tuberculose no mundo. Estima-se que cerca de 50 

milhões de brasileiros sejam portadores do bacilo com aproximadamente 

111.000 casos novos e 6000 óbitos ocorrendo anualmente. Porém, a média 

brasileira de casos novos nos últimos cinco anos é de 85 mil notificações, 

observando-se um déficit entre os casos notificados e o número real de 

casos novos, o que pode ser explicado pela subnotificação decorrente das 

deficiências da rede de saúde pública, das dificuldades no diagnóstico ou até 

mesmo na identificação dos enfermos que não procuram os postos de saúde. 

Atualmente o país apresenta 70% de índice de cura dos casos tratados e 

cerca de 12% de abandono do tratamento (BRASIL, 2004). Entre os anos de 

1981 e 2001 foram registrados no Brasil 1.818.501 casos confirmados de 

tuberculose, sendo o maior número de casos na região sudeste (810.875 

casos) (BRASIL, 2003). 

Segundo dados disponíveis no Centro de Vigilância Epidemiológica 

da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (2000), o coeficiente de 

incidência da tuberculose nos anos de 1998 e 1999 no Estado de São Paulo 

foi de 51,4 e 52,5 por 100 mil habitantes, respectivamente, e o coeficiente 

de mortalidade para os mesmos anos foi de 4,6 e 4,3 por 100 mil habitantes. 
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E no ano de 2002 foram registrados 20.477 casos de tuberculose sendo que 

destes, 17.840 eram casos novos (Centro de Vigilância Epidemiológica, 

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 2004). 

No Brasil, a tuberculose em humanos pode ser causada pelas 

espécies M. tuberculosis e M. bovis, e, apesar das doenças serem 

clinicamente muito similares, há diferenças importantes na epidemiologia, 

tratamento e medidas de controle em saúde pública (COSIVI et al., 1998; 

O’REILLY & DABORN, 1995). Em áreas onde a doença bovina e a humana 

coexistem e são endêmicas, a distinção entre M. bovis e M. tuberculosis é 

importante no monitoramento da propagação de M. bovis em humanos e na 

necessidade de melhorar as medidas de saúde veterinária (DANKNER et al., 

1993). 

A principal via de entrada do M. tuberculosis é a respiratória, 

através da qual ele alcança os alvéolos pulmonares, onde se implanta. Os 

doentes expelem ao tossir, falar, espirrar, grandes quantidades do bacilo que 

permanecem viáveis por algum tempo no ar e na poeira doméstica (SIMONE 

& DOOLEY, 1994; MIMS, et al., 1999). A transmissão se dá, então, quando 

há exposição direta dos indivíduos aos aerossóis contendo partículas 

infectantes (RILEY, 1957; RILEY et al., 1959). Outros modos de transmissão 

do bacilo - como a congênita, por ferimentos, fômites - são excepcionais, 

porém cabe ressaltar a demonstração da transmissão sexual de M. 

tuberculosis comprovada por meio de genotipagem através da técnica de 

Polimorfismo do Tamanho do Fragmento de Restrição (RFLP) baseada na 
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seqüência de inserção IS6110. Neste caso, um ano após o diagnóstico de 

infecção peniana por M. tuberculosis no marido, a esposa apresentou 

tuberculose endometrial causada pela mesma cepa (ANGUS et al., 2001).  

A infecção por M. bovis é essencialmente uma zoonose que afeta 

o gado bovino, além de muitos animais selvagens e domésticos, mas que 

pode ser transmitida ao homem seja por exposição direta ou indiretamente 

através da ingestão de leite e derivados contaminados (O’REILLY & DABORN, 

1995).  

Desde o desenvolvimento das técnicas de coloração para bacilos 

álcool-ácido resistentes (BAAR) em 1882 por Robert Koch, os princípios do 

diagnóstico microscópico da tuberculose têm mudado muito pouco, e o 

escarro contendo BAAR é ainda o método mais rápido para a detecção de M. 

tuberculosis. Porém, a baixa sensibilidade desta técnica (cerca de 5x103 

bacilos por mililitro) fez necessário o surgimento de técnicas mais sensíveis 

para o diagnóstico e detecção de resistência do bacilo de Kock (CAWS & 

DROBNIEWSKI, 2001). 

O seqüenciamento completo do genoma de M. tuberculosis em 

1998 possibilitou a identificação de várias características singulares do bacilo 

que podem contribuir no entendimento tanto de sua patogenicidade, quanto 

dos mecanismos que levam à resistência a drogas, bem como no 

desenvolvimento de técnicas de diagnóstico mais rápidas e sensíveis. As 

principais características fenotípicas do M. tuberculosis incluem a 

complexidade do envelope celular, a capacidade de permanecer dormente, o 
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fato de ser patógeno intracelular e o crescimento lento. O tempo de geração 

do bacilo, em meio sintético ou em animais infectados, é de 

aproximadamente 24 horas (CHAN & KAUFMANN, 1994). Algumas das 

principais características genotípicas fornecidas pelo genoma são que o M. 

tuberculosis possui um único cromossomo circular que contém 4.411.529 

pares de bases (pb), das quais 65,6% são constituídas de Guanina (G) e 

Citosina (C). As conseqüências diretas do grande conteúdo de G + C no 

genoma são a grande freqüência com que o códon de iniciação GTG (35%) é 

encontrado (COLE et al., 1998) e a composição do proteoma, onde há 

prevalência de aminoácidos codificados por códons ricos em G + C, como 

Glicina, Alanina, Prolina e Arginina (COLE, 1999). O conteúdo de G + C é 

relativamente constante por todo o genoma indicando que a transferência 

horizontal de ilhas de patogenicidade de composição de bases atípica é 

provavelmente ausente (COLE et al., 1998). No bacilo da tuberculose o grau 

de conservação da seqüência de genes duplicados é muito maior que em 

outras bactérias podendo indicar que há uma extensiva redundância 

funcional, o que leva a crer que M. tuberculosis é de recente ascendência 

evolucionária (COLE, 1999). 

A resistência às drogas utilizadas no tratamento da tuberculose foi 

reconhecida desde a implantação da quimioterapia (ISEMAN & MADSEN, 

1989) e é decorrente de mutação natural dos bacilos. Uma grande população 

bacilar, quando exposta aos tuberculostáticos, terá microrganismos 

resistentes a uma ou outra droga, por mutação espontânea, e a 
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administração incorreta destes fármacos induz a seleção da população de 

bacilos resistentes, dando origem à, até então, chamada resistência 

adquirida, secundária ou pós-primária. Em decorrência da resistência 

adquirida surge a resistência primária, que ocorre em indivíduos que se 

contaminam com M. tuberculosis já resistentes (BARRERA, 1994; PALACI et 

al. 1997). Entretanto, alguns autores argumentam que o termo resistência 

adquirida inclui tanto pacientes infectados com cepas que realmente 

adquiriram resistência durante o tratamento como pacientes que foram 

inicialmente infectados ou reinfectados com uma cepa já resistente a drogas. 

Esta definição poderia levar a uma interpretação errada nos estudos de 

epidemiologia, a uma avaliação incorreta dos programas de controle da 

tuberculose, e ao atraso no diagnóstico e tratamento de pacientes com 

doença resistente a múltiplas drogas (Van RIE et al., 2000; SOMOSKOVI et 

al., 2001). Assim, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recentemente 

recomendou uma mudança na terminologia dos diferentes tipos de 

resistência a drogas antituberculose. O isolamento de M. tuberculosis 

resistente a drogas de pacientes sem história prévia de tratamento deve ser 

referido como “resistência a drogas entre casos novos”, ao invés de 

resistência primária, e o isolamento de cepas resistentes de pacientes que 

tenham sido tratados para tuberculose por pelo menos um mês deve ser 

referido como “resistência a drogas entre pacientes previamente tratados”, 

ao invés de resistência adquirida ou pós-primária (OMS, 2000). 



Introdução 8

A tuberculose resistente a múltiplas drogas ou Multi-Droga-

Resistente (MDR-TB) é internacionalmente definida como resistência a, pelo 

menos, Isoniazida (H) e Rifampicina (R), podendo ou não haver resistência a 

outras drogas (DAVIES, 1999). No Brasil, no entanto, o conceito de MDR-TB 

refere-se aos casos que apresentam falência no tratamento com a utilização 

do esquema III, preconizado pelo Programa Nacional de Controle da 

Tuberculose (PNCT), ou quando o bacilo é resistente a H e R e ainda a mais 

uma das drogas normatizadas (FIÚZA de MELO et al., 2003). 

As principais causas da resistência às drogas, além da 

deterioração das ações dos programas de controle da tuberculose, são a 

prescrição inadequada e as falhas, tanto no suprimento de medicamentos, 

quanto nas ações que asseguram a aderência do paciente ao tratamento 

(WHO, 1997; COHN et al., 1997); além disto, alterações inadequadas dos 

esquemas terapêuticos em pacientes não responsivos ao tratamento e a não 

identificação da resistência em tempo oportuno podem desencadear ou 

agravar a resistência a múltiplas drogas (MAHMOUDI & ISEMAN, 1993). 

No caso brasileiro, a resistência às drogas antituberculose está 

relacionada principalmente ao uso irregular de medicação, a alta taxa de 

abandono de tratamento de muitos pacientes ainda com doença ativa, e 

também devido a prescrições inadequadas (FIÚZA de MELO et al., 1993). 

A prevalência da tuberculose resistente tem aumentado 

significativamente nos últimos anos e, segundo dados da Sociedade 

Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (2000), é possível que 50 milhões de 
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pessoas no mundo estejam infectadas com M. tuberculosis resistente. Em 

um levantamento feito nos Estados Unidos (EUA), verificou-se que a 

freqüência de isolamento de M. tuberculosis resistente a um ou mais 

fármacos aumentou de 7% para 14,2% na última década. Em Nova Iorque, 

3% das cepas isoladas eram resistentes a um fármaco, e 19% a dois dos 

fármacos mais importantes utilizados no tratamento da tuberculose, 

isoniazida e rifampicina (MORRIS & ROUSE, 1996).  

No Brasil, segundo levantamento realizado pela Coordenação 

Nacional de Pneumologia Sanitária e Centro de Referência Prof. Hélio Fraga – 

Rio de Janeiro, a taxa de resistência primária, ou resistência a drogas entre 

casos novos, é de 3,8% para Isoniazida, 0,2% para Rifampicina 

isoladamente, e de 0,9% para essas duas drogas simultaneamente. Quanto 

à resistência secundária, ou resistência a drogas entre pacientes previamente 

tratados, registrou-se 4,2% para Isoniazida, 0,6% para Rifampicina e 5,9% 

para as duas simultaneamente (ROSEMBERG, 1999). Em um estudo 

realizado nos anos de 1999 e 2000 no Instituto Adolfo Lutz de Campinas e 

laboratórios de sua abrangência das Diretorias Regionais de Saúde XII, XV e 

XX que atendem 93 municípios, foram encontrados 22% de isolados clínicos 

de M. tuberculosis resistentes a pelo menos uma droga testada (AILY et al., 

2003). FIÚZA de MELO et al., (2000) comparando as taxas de resistência a 

drogas entre casos novos nas décadas de 60, 70, 80 e 90 verificaram um 

aumento na taxa total na década de 90, passando de 7,4% na década de 80 

para 17,1% na década de 90, observando-se um retorno às taxas obtidas na 
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década de 60. O perfil de resistência entre pacientes previamente tratados 

também foi avaliado em um Centro de Referência da cidade de São Paulo 

nos anos de 1995, 1996 e 1997. Neste estudo, a resistência entre pacientes 

previamente tratados apresentou taxa de 69%, sendo encontrada em 38% 

dos pacientes que retornaram após abandono do tratamento, em 41% dos 

pacientes que tiveram recidiva após a cura, em 71% dos pacientes com 

falência do esquema inicial ou ao retratamento, reforçado ou não com droga 

adicional, e em 100% dos pacientes que apresentaram falência ao esquema 

de segunda linha. Este estudo observou ainda que a resistência entre 

pacientes previamente tratados foi de 15% para um antimicrobiano e 54% 

para dois ou mais (FIÚZA de MELO et al., 2002). Durante o período de 1999 

e 2001 foi realizado um estudo que visava analisar os casos de tuberculose 

entre residentes do município de São Paulo atendidos pelo Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Neste estudo verificou-se que a 

prevalência de M. tuberculosis multidroga-resistente foi de 2,2% (OKAMURA, 

2003). 

Algumas características epidemiológicas de pacientes com 

tuberculose pulmonar multirresistente selecionados pela recuperação do M. 

tuberculosis no escarro, resistência à rifampicina, isoniazida e mais uma 

droga ou falência do esquema de reserva, foram avaliadas em um Centro de 

Referência da cidade de São Paulo. O estudo observou que 6% dos 

pacientes apresentavam multirresistência primária (com teste de 

sensibilidade inicial), 74% apresentavam multirresistência pós-primária 
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(irregularidade no tratamento anterior) e 20% apresentavam 

multirresistência indeterminada (falência após uso regular informado dos 

esquemas usuais). O abandono do tratamento foi a condição associada a 

multirresistência mais freqüentemente encontrada (45%), seguida do 

etilismo (27%), falência seqüencial aos esquemas de tratamento (23%), 

contágio com bacilo multirresistente (15%), reações adversas às drogas 

(6%), HIV-positivo (4%), diabetes (3%) e gastrectomia (2%). Todos os 

pacientes incluídos no estudo apresentaram resistência a Rifampicina e a 

Isoniazida, 83% à Estreptomicina e 47% ao Etambutol (FIÚZA de MELO et 

al., 2003). 

A resistência aos tuberculostáticos assume grande importância no 

programa de controle da tuberculose, uma vez que a disponibilidade de 

drogas eficazes para o tratamento é reduzida (RIEDER et al., 1989). Além 

das repercussões epidemiológicas, o prognóstico para o doente portador de 

M. tuberculosis resistente é desfavorável, principalmente em se tratando da 

MDR-TB, uma vez que as opções terapêuticas são de baixa eficácia, de maior 

toxicidade e de maior custo quando comparadas com as disponíveis para os 

doentes portadores de M. tuberculosis sensíveis. As taxas de cura dos 

doentes portadores de MDR-TB são inferiores a 60%, e, em alguns estudos, 

estes resultados são semelhantes aos da era pré-quimioterápica 

(MITCHISON & NUNN, 1986). 

A pandemia da AIDS vem agravando tal situação. A experiência 

norte-americana demonstrou que, nas populações em que houver aumento 
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da resistência adquirida aos tuberculostáticos e conseqüente aumento da 

resistência primária, a magnitude desta será ampliada na medida em que 

coexistir com infecção por HIV; e que, na ausência de um programa efetivo 

de controle da tuberculose e presença do HIV, a MDR-TB pode se disseminar 

rapidamente, resultando em altos custos para o sistema de saúde e em 

elevadas taxas de morbidade e mortalidade (FRIEDEN et al., 1993). A 

tuberculose influencia o curso da infecção por HIV através da produção de 

citocinas estimulatórias e pela diminuição nas células CD4 (SCHAUF et al., 

1993; WALLIS et al., 1993), portanto, a co-infecção com HIV e M. 

tuberculosis pode ter um efeito devastador tanto nos indivíduos infectados 

como na população em geral. FISCHL et al. (1992), citam curso fulminante, 

forma disseminada, com tratamento difícil e substancial mortalidade 

associada com MDR-TB entre pacientes infectados por HIV.  

As micobactérias são intrinsecamente resistentes a uma gama de 

antibióticos, como penicilinas, cefalosporinas e tetraciclina. Muitos fatores 

estão associados a esta resistência, dentre os quais cita-se a estrutura não 

usual de sua parede celular, onde 60% do peso seco é ocupado por lipídeos 

que consistem principalmente de ácidos graxos de cadeia longa contendo de 

60 a 90 carbonos, os ácidos micólicos. Esta composição não usual acarreta 

na baixa permeabilidade da parede celular, o que constitui fator essencial, 

porém não suficiente, para o alto grau de resistência destas bactérias 

(JARLIER & NIKAIDO, 1994). Um outro conhecido mecanismo de resistência 

das micobactérias é a produção da enzima Beta-lactamase, responsável pela 



Introdução 13

inativação de antibióticos beta-lactâmicos. A principal beta-lactamase de M. 

tuberculosis pertence à classe A e é responsável por mais de 80% do total 

de atividade de Beta-lactamase do bacilo. Esta enzima, a Beta-lactamase 

Y49, é inibida por ácido clavulânico e tem atividade predominante de 

penicilinase (HACKBARTH et al., 1997; VOLADRI et al., 1998). 

Recentemente foi descoberto em Mycobacterium fortuitum, 

patógeno oportunista, o gene tap que codifica uma provável bomba de 

efluxo de múltiplas drogas que confere certa resistência a aminoglicosídeos e 

tetraciclina. O gene homólogo em M. tuberculosis, que codifica a proteína 

Tap, tem especificidade mais restrita, conferindo resistência somente à 

tetraciclina. A diferença na seqüência de nucleotídeos dos genes tap de M. 

tuberculosis e M. fortuitum (29%) poderia explicar a diferença na 

especificidade das proteínas Tap. Especula-se que a produção da proteína 

Tap poderia alterar a permeabilidade ou a estrutura da membrana, 

resultando em níveis diferentes de resistência a antibióticos (AÍNSA et al., 

1998). Uma outra bomba de efluxo de múltiplas drogas, a P55, foi 

caracterizada em M. tuberculosis. Ela está envolvida com o efluxo de 

aminoglicosídeos e tetraciclina em micobactérias (SILVA et al., 2001). 

Analisando a seqüência do genoma de M. tuberculosis, MIZRAHI & 

ANDERSEN (1998) notaram a ausência do sistema de reparo de bases mal 

emparelhadas (mismatch repair – MMR) baseado nas proteínas MutS, MutH e 

MutL, o que tem implicações potencialmente importantes com respeito a 

estabilidade do genoma, a variabilidade das cepas e a ocorrência de 
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mutações codificadas no cromossoma que levam a resistência a drogas. 

Outra característica importante é que M. tuberculosis contém duas cópias de 

DNA polimerase replicativa com função aparentemente redundante, 

designadas de DnaE1 e DnaE2. Uma possível explicação para esta 

redundância é que o reparo de DNA sujeito a erro (Error Prone DNA Repair) 

pode ser a principal função de uma destas enzimas.   BOSHOFF et al. (2003), 

em recente estudo, relataram que a irradiação de M. tuberculosis com luz UV 

resultou no aumento da freqüência de mutação da porção de bacilos que 

sobrevive. Eles identificaram dnaE2 como o gene que está superexpresso in 

vitro por vários agentes que causam dano ao DNA, bem como durante 

infecção em camundongo. A perda desta proteína reduz tanto a 

sobrevivência do bacilo após irradiação com luz UV como a virulência do 

organismo em camundongo. Estes achados sugerem que a DnaE2, e não um 

membro da família Y de DNA polimerases sujeitas a erro, é a principal 

mediadora de sobrevivência através de mutagênese induzida e pode 

contribuir diretamente para a emergência de resistência a drogas in vivo. 

Estes resultados indicam que este pode ser um novo alvo para intervenção 

terapêutica. 

As drogas de primeira linha usadas no tratamento da tuberculose 

incluem a isoniazida (H), a rifampicina (R) e a pirazinamida (Z), além de 

etambutol (E) e estreptomicina (S). A H e a R, as duas drogas 

antituberculose mais potentes, matam mais de 99% dos bacilos dentro de 2 

meses do início da terapia. Juntamente com estas duas drogas, a Z, que tem 
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um efeito esterilizante, parece agir nos bacilos semidormentes não afetados 

por nenhuma outra droga antituberculose (RATTAN et al., 1998). 

A isoniazida, hidrazida do ácido isonicotínico, foi descrita pela 

primeira vez em 1912 e é provavelmente o mais antigo agente 

antituberculose sintético, porém, sua poderosa atividade contra M. 

tuberculosis e outros bacilos da tuberculose, M. bovis, M. africanum e M. 

microti, foi reconhecida somente em 1951. As cepas susceptíveis têm uma 

concentração inibitória mínima menor que 0,05 µg/mL. Virtualmente todas as 

outras micobactérias e procariotos são resistentes à H e, consequentemente, 

esta droga é usada principalmente para tratar infecções causadas por 

membros do complexo M. tuberculosis (RAMASWAMY & MUSSER, 1998). A H 

é previamente ativada pela enzima bacteriana catalase-peroxidase (katG), 

codificada pelo gene katG,  e então atua inibindo a biossíntese dos ácidos 

micólicos presentes na parede celular micobacteriana através da inibição da 

enzima Enoil-ACP redutase (InhA), o que torna o bacilo sensível aos 

oxigênios reativos e a outros fatores ambientais, que acarretam na morte 

celular (LEI et al., 2000; VILCHÈZE et al., 2000).  

Vários genes têm sido envolvidos com o desenvolvimento de 

resistência à H pelas cepas de M. tuberculosis. O gene katG, que codifica a 

enzima catalase-peroxidase, responsável pela ativação da droga, é o mais 

comumente alterado, com a maioria das mutações ocorrendo no códon 315 

(ZHANG & YOUNG, 1994; HEYM et al., 1995; ROUSE et al., 1995; MUSSER et 

al., 1996; CARDOSO et al., 2004). O mutante S315T (troca de Serina para 
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Treonina na posição 315) mantém certa atividade de catalase-peroxidase, 

mas com habilidade reduzida para metabolizar a H, consequentemente, 

substituições de aminoácidos na posição 315 parecem atingir um balanço 

entre a necessidade de manter atividade catalase-peroxidase para detoxificar 

os radicais do hospedeiro que lesam a bactéria, e de reduzir a conversão da 

pró-droga para o metabólito ativo de H, um processo que normalmente 

mataria o bacilo (RAMASWAMY & MUSSER, 1998). 

Já foi proposto o envolvimento de mutações no códon 463 do 

gene katG com resistência à H, mas hoje se sabe que a substituição de 

arginina por leucina, comum neste códon, trata-se de um polimorfismo, uma 

vez que esta troca já foi detectada tanto em cepas sensíveis quanto em 

cepas resistentes (LEE et al., 1997; MUSSER et al., 1996). A resistência à H 

também tem sido relacionada com mutações no gene inhA, que codifica a 

enzima enoil-ACP redutase (InhA), responsável por catalisar as primeiras 

etapas da biossíntese dos ácidos micólicos, provável alvo da droga 

(BANERJEE et al., 1994; DESSEN et al., 1995; KAPUR et al., 1995; MORRIS 

et al., 1995; CARDOSO et al., 2004). Dentre as mutações, as mais 

freqüentes são encontradas nos códons 16 (KAPUR et al., 1995) e 94 

(BANERJEE et al., 1994) do gene inhA e na sua região promotora (DESSEN 

et al. 1995; MORRIS et al., 1995). 

A enzima alquil hidroperóxido-redutase (AhpC), codificada pelo 

gene ahpC, parece apresentar atividade análoga a outras peroxidases 

bacterianas, ou seja, capacidade de detoxificar peróxidos orgânicos, e sua 
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expressão estaria aumentada na ausência da enzima KatG (SHERMAN et al., 

1996). Mutações na região intergênica oxyR-ahpC, que contém a região 

promotora do gene ahpC, parecem estar envolvidas com aquisição de 

resistência à  H (WILSON & COLLINS, 1996; HEYM et al., 1997; KELLEY et 

al., 1997; SREEVATSON et al., 1996; FANG et al., 1999). Porém, as 

mutações na região intergênica oxyR-ahpC seriam apenas compensatórias, e 

a expressão aumentada de AhpC restauraria a capacidade de detoxificação 

do bacilo parcialmente perdida em decorrência das mutações no gene katG 

(COHEN et al., 2003). Já foi proposta também a participação do gene kasA, 

que codifica a enzima β-cetoacetil ACP sintase (KasA), envolvida na síntese 

de ácidos micólicos, no mecanismo de resistência à H (MDLULI et al., 1998), 

porém, outros trabalhos mostraram que mutações neste gene também são 

encontradas em cepas sensíveis à droga (LEE et al., 1999; PIATEK et al., 

2000; CARDOSO et al., 2004). 

As arilamina N-acetiltransferases (NATs) são enzimas citosólicas 

que acetilam arilaminas e hidrazinas pela transferência do grupo acetil da 

acetil coenzima A para os 3 grupos amino, formando uma acetilamida. Esta 

enzima é amplamente distribuída entre os eucariotos (WEBER & HEIN, 

1985), e a sua existência em procariotos era, até recentemente, restrita a 

Salmonella typhimurium, onde se sabe, a enzima tem a habilidade de N-

acetilar a H, inativando-a (WATANABE et al., 1992). As NAT já foram 

caracterizadas em M. tuberculosis, e a inativação da H mediante acetilação 

pela NAT compete com a ativação da droga através da oxidação pela enzima 
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katG. Por este motivo, supõe-se que uma superexpressão do gene nat, que 

codifica a enzima NAT, aliada ou não a outras alterações gênicas, levaria ao 

desenvolvimento de resistência da micobactéria à H (PAYTON et al., 1999).  

Estudos utilizando cristalografia e espectrometria de massa 

revelaram que o mecanismo de ação da H depende da ligação covalente do 

seu metabólito ativo com a nicotinamida adenina dinucleotídio (NADH) 

localizada no interior do sítio ativo da enzima InhA, gerando o complexo H-

NAD (ROZWARSKI et al., 1998). A análise de várias cepas de Mycobacterium 

smegmatis resistentes à H mostrou que pelo menos metade destas 

apresentava a enzima NADH desidrogenase (Ndh tipo II) defeituosa em 

decorrência de mutações no gene ndh, que a codifica. Esta enzima catalisa a 

oxidação do NADH e a transferência dos elétrons para as quinonas na cadeia 

respiratória, e um defeito na sua estrutura leva ao aumento da concentração 

intracelular de NADH. A alta concentração de NADH pode impedir a ação da 

H através do deslocamento do complexo H-NAD do sítio ativo da InhA, ou 

através da inibição competitiva com a peroxidação da droga pela enzima 

katG (MIESEL et al., 1998). Um estudo recente demonstrou a participação 

deste mecanismo de resistência à H em M. tuberculosis. Neste estudo, foram 

incluídos 84 isolados clínicos de M. tuberculosis resistentes à H, dentre os 

quais 8 (9,5%) apresentaram mutações no gene ndh. Destes, 7 isolados não 

apresentaram mutações em nenhum dos outros genes analisados (codon 

315 do gene katG, região promotora dos genes inhA e ahpC e o gene kasA) 
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(LEE et al., 2001a). Estes dados sugerem que este é um mecanismo 

molecular adicional de resistência à H. 

A rifampicina, uma ansamicina lipofílica, foi introduzida na terapia 

antituberculose no início dos anos 1965 e é altamente ativa contra 

micobactéria uma vez que se difunde rapidamente através do envelope 

celular hidrofóbico. Ela age ligando-se à enzima essencial RNA polimerase 

bacteriana ocasionando uma mudança conformacional que leva à interrupção 

da síntese de RNA mensageiro (RNAm). A RNA polimerase é um oligômero 

complexo composto por quatro subunidades diferentes α, β, β’ e σ, 

codificadas pelos genes rpoA, rpoB, rpoC e rpoD, respectivamente. De forma 

diferente do que ocorre com a H, o mecanismo molecular que leva a 

resistência à R resume-se quase que exclusivamente a mutações no gene 

rpoB, que codifica a subunidade beta da RNA polimerase bacteriana. Estas 

mutações localizam-se em uma área restrita de 81 nucleotídeos próxima ao 

centro do gene, e consistem predominantemente de mutações pontuais, 

apesar de deleções e inserções também ocorrerem (COLE, 1994). A maioria 

das substituições de aminoácidos afetam a Histidina da posição 526 ou a 

Serina da posição 531. A resistência a R, apesar de rara (aproximadamente 

10-8), rapidamente resulta na seleção de mutantes resistentes a outros 

componentes da terapia de curta duração (COHEN et al., 2003). A maioria 

das mutações selecionadas in vivo em M. tuberculosis parece não conferir 

uma desvantagem significativa no crescimento, fato este que pode estar 

relacionado ao crescimento lento do bacilo, que acarretaria em tolerância à 
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redução na atividade do aparato de transcrição, uma vez que a sua taxa de 

crescimento é limitada em outro nível, como a septação, a partição do 

cromossomo e a divisão da célula (COLE, 1994). 

A estreptomicina é um antibiótico glicosídeo aminociclitol 

amplamente usado na terapia contra tuberculose. Como outros 

aminoglicosídeos, age unindo-se à subunidade 16S do RNA ribossômico 

(RNAr) inibindo o início da tradução e perturbando a síntese protéica. Apesar 

de a maioria  das eubactérias possuírem múltiplas cópias do operon RNAr, as 

micobactérias de crescimento lento, como M. tuberculosis e M. leprae, têm 

apenas uma cópia. A implicação prática desta observação é que a mudança 

de um único nucleotídeo pode resultar em resistência. As mutações 

relacionadas com resistência a S em M. tuberculosis têm sido identificadas 

em dois alvos, o gene que codifica a subunidade 16S do RNAr (rrs) e o gene 

que codifica a proteína ribossomal 12S (rpsL). Essas mutações foram 

detectadas em aproximadamente um terço das cepas de M. tuberculosis 

resistentes à S, o que sugere que haja pelo menos mais um mecanismo 

conferindo resistência a este fármaco (MUSSER, 1995).  

O etambutol é uma droga bactericida de primeira linha usada no 

tratamento da tuberculose que tem a característica de exercer um efeito 

sinérgico quando usado com outras drogas, uma vez que aumenta a 

permeabilidade da parede celular micobacteriana. O E atua inibindo 

especificamente a síntese de arabinogalactano (RATTAN et al., 1998), com 

isso, sugere-se que seu alvo seja uma arabinosil transferase. Três genes 
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organizados em operon foram identificados como prováveis alvos de E e 

designados embCAB. Sabe-se que mutações no gene embB estão associadas 

com resistência ao E em 70% dos isolados de M. tuberculosis resistentes, 

porém acredita-se que a base molecular para resistência ao E envolva a 

interação alterada da droga com um ou mais produtos do operon EmbCAB 

(RAMASWAMY & MUSSER, 1998). 

A ciprofloxacina e a ofloxacina, derivados sintéticos do ácido 

nalidíxico, são correntemente usadas como segunda linha ou drogas 

alternativas para tratar tuberculose. Estas fluoroquinolonas têm efeito 

bactericida sobre M. tuberculosis. Seu alvo é a DNA girase, uma DNA 

topoisomerase tipo II dependente de ATP, que catalisa o superenrolamento 

negativo do DNA. A DNA girase é um heterotetrâmero composto por duas 

subunidades A e duas B, codificadas pelos genes gyrA e gyrB, 

respectivamente. A resistência às fluoroquinolonas em 42 - 85% dos isolados 

clínicos de M. tuberculosis está relacionada com mutações localizadas em 

uma pequena região de 40 aminoácidos na proteína GyrA referida como a 

região de determinação de resistência a quinolonas (QRDR). Outros 

mecanismos potenciais de resistência incluem mutações em outros locais de 

gyrA ou em gyrB, diminuição da permeabilidade à droga, e efluxo ativo da 

droga (RAMASWAMY & MUSSER, 1998; TELENTI, 1998). 

A pirazinamida, um análogo estrutural da nicotinamida, que é um 

precursor da Vitamina B3 (ácido nicotínico, também chamado de niacina), 

teve sua atividade contra o bacilo da tuberculose comprovada em 1952, mas 
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somente se tornou um componente importante da quimioterapia de curta 

duração em meados dos anos 1980 (HEIFETS & LINDHOLM-LEVY, 1992). Ela 

atua no microambiente ácido encontrado na inflamação aguda e mata pelo 

menos 95% dos bacilos semidormentes durante as duas primeiras semanas 

de tratamento. Esta atuação desempenha um papel chave na terapia de 

curta duração, uma vez que nenhuma outra droga utilizada no tratamento da 

tuberculose é capaz de agir em ambiente ácido (MITCHISON, 1985; HEIFETS 

e LINDHOLM-LEVY, 1992). A atividade de esterilização da Z, juntamente com 

a ação da H e da R, permite que o tempo de tratamento da tuberculose seja 

reduzido de 9 a 12 para 6 meses (SNIDER, 1982; RATTAN et al., 1998). 

In vivo, a Z é extensivamente metabolizada, e os seus principais 

metabólitos encontrados no plasma são o ácido pirazinóico (POA), a 5-

hidroxipirazinamida (5-OH-Z) e o ácido 5-hidroxipirazinóico (5-OH-POA) 

(KRAEMER et al., 1998). O POA é produzido pela ação da deamidase 

microssomal do fígado, sendo então hidroxilado a 5-OH-POA pela enzima 

xantina oxidase (XO). A hidroxilação da Z a 5-OH-Z é também mediada pela 

XO, mas nunca foi demonstrado se este metabólito é produzido 

exclusivamente por esta enzima. Uma menor parte da via metabólica da Z 

consiste na conjugação do POA com glicina, resultando no ácido 

pirazinpúrico (PU) (MEHMEDAGIC et al., 1997). 

ACOCELLA et al. (1985) demonstraram que a Z penetra 

rapidamente nos macrófagos, independentemente do seu estado metabólico, 

e que esta penetração é quase completa a baixas concentrações. O 
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transporte através da membrana do macrófago parece ser somente por 

difusão, já que o grau de penetração foi similar em macrófagos vivos e 

mortos. HEIFETS et al. (2000a), avaliaram a atividade antimicrobiana da Z 

contra M. tuberculosis em cultura macrófagos derivados de monócitos 

humanos em estado normal ou ativado. Várias concentrações de Z, 

morfazinamida (MZA) e H foram adicionadas à cultura de macrófagos 

infectados com M. tuberculosis e foi realizada contagem de bactérias 

intracelulares viáveis. Neste estudo, nenhuma atividade inibitória de Z a 

nenhuma concentração foi detectada, enquanto que uma clara atividade 

bacteriostática e bactericida dose-dependente foi demonstrada por MZA e H 

no mesmo modelo experimental. Com isso, pode-se concluir que a Z não tem 

atividade bacteriostática ou bactericida contra M. tuberculosis que persistem 

ou se multiplicam em cultura de macrófagos derivados de monócitos 

humanos, e pode ser que a conhecida efetividade desta droga em pacientes 

com tuberculose não esteja relacionada com sua suposta atividade contra 

subpopulações intracelulares de bactérias. Estes resultados vêm corroborar 

com os dados obtidos por RASTOGI et al. (1988), que dizem que a Z não é 

efetiva contra bacilos que estejam crescendo intracelularmente. 

A Z é uma pró-droga que requer ativação através de hidrólise 

catalisada pela enzima pirazinamidase (PZase) bacteriana, para formação do 

metabólito ativo, o ácido pirazinóico (POA) (SUN e ZHANG, 1999; BOSHOFF 

e MIZRAHI, 2000).  
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Há ainda muita controvérsia no que diz respeito ao mecanismo de 

ação da Z. Na tentativa de se determinar uma função micobacteriana 

específica inibida pelo POA, ZIMHONY et al. (2000) introduziram em M. 

smegmatis vários genes, provenientes de bibliotecas genômicas de M. bovis 

BCG e Mycobacterium avium, clonados em vetores multi-cópia. Com este 

procedimento, eles descobriram que a superexpressão do gene fas I de M. 

avium, que codifica uma enzima ácido graxo sintase I multifuncional 

semelhante a de eucariotos (FAS I) (FERNANDES & KOLATTUKUDY, 1996), 

confere em M. smegmatis o fenótipo de resistência à 5-cloro-pirazinamida 

(5-Cl-Z), um análogo de Z ativo contra M. tuberculosis, M. bovis, M. avium e 

M. smegmatis (CYNAMON et al., 1998). Os autores observaram ainda que o 

gene fas I tanto de M. tuberculosis quanto de M. bovis BCG é suficiente para 

conferir resistência a 5-Cl-Z em M. smegmatis quando clonado em vetor 

multi-cópia. O achado de que a superexpressão do gene fas1 leva a 

resistência à 5-Cl-Z em M. smegmatis sugere que a proteína FAS I seja o 

alvo da 5-Cl-Z, e por analogia, da Z em M. tuberculosis. Com base nestes 

dados, os autores concluíram que FAS I é o alvo de POA. As micobactérias 

são os únicos procariotos que possuem tanto a FAS I, normalmente 

encontrada somente em eucariotos, exceto em plantas, quanto a FAS II, 

encontrada em procariotos (KOLATTUKUDY et al., 1997; COLE et al., 1998). 

A FAS I micobacteriana produz cadeias com 16 átomos de Carbono (C) a 

partir de iniciadores de acetil-CoA e pode também elongá-los até 24 a 26 

átomos de C derivados de acil-CoA graxos (BRINDLEY et al., 1969; KIKUCHI 
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et al., 1992). A FAS II elonga os produtos de FAS I até precursores de 

meromicolatos que são modificados e condensados com cadeias de 24 a 26 

átomos de C para formar os ácidos micólicos, com 74 a 90 átomos de C 

(KOLATTUKUDY et al., 1997; COLE et al., 1998). 

Contradizendo ZIMHONY et al. (2000), BOSHOFF et al. (2002) 

concluíram que FAS I não é o alvo da Z. Os autores comparam o efeito do 

baixo pH extracelular com o efeito do acúmulo intracelular de ânions 

aromáticos - produzidos pela hidrólise das amidas correspondentes - na 

síntese de ácidos graxos. Os resultados mostraram que o efeito das amidas 

foi indistinguível do efeito do baixo pH extracelular requerido para a 

atividade inibitória destas drogas. Eles mostraram também que POA não 

inibe a FAS I micobacteriana purificada e que a 5-Cl-Z é um inibidor 

irreversível de FAS I. Diante destes achados, os autores sugerem que o 

acúmulo do ânion aromático pirazinoato pode exercer efeito inibitório 

inespecífico no metabolismo celular, o que foi sugerido por BOSHOFF & 

MIZRAHI (2000), que mostraram que o acúmulo tanto de POA, quanto dos 

ácidos nicotínico e benzóico, três ácidos aromáticos com estrutura química 

muito diferente, leva à inibição do bacilo.  

Sabe-se que ácidos fracos são carreadores de prótons em pH 

ácido e podem diminuir o potencial de membrana requerido para o 

transporte de vários nutrientes. Os estudos de ZHANG et al. (2003) 

apresentaram evidências de que o POA pode interromper o potencial de 

membrana do M. tuberculosis e afetar sua função de transporte em pH 
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ácido, sendo este seu mecanismo de ação. Para sustentar sua hipótese, os 

autores mostraram que inibidores da produção do potencial de membrana 

aumentaram a atividade antituberculose da Z. Este estudo tentou ainda 

explicar o fato de a Z ser mais ativa contra bacilos “velhos” semidormentes 

argumentando que estes possuem um menor potencial de membrana 

quando comparados com bacilos “jovens”.  

A Z é altamente específica para M. tuberculosis, tendo escasso ou 

nenhum efeito em outras micobactérias, incluindo o M. bovis, que demonstra 

um alto nível de resistência intrínseca a esta droga (GOOD et al., 1985). A 

resistência à Z em M. bovis está associada somente com a troca de C para G 

na posição 169 do gene pncA, levando à substituição de Histidina (CAC) por 

Ácido Aspártico (GAC) no aminoácido da posição 57 da PZase, tornando-a 

incapaz de hidrolisar a Z. Esta característica, juntamente com o polimorfismo 

de G para A na posição 285 do gene oxyR, têm sido usada, através de 

diferentes técnicas, na diferenciação de M. bovis de outros membros do 

complexo M. tuberculosis (SREEVATSAN et al., 1996; SCORPIO et al., 1997b; 

MONTEROS et al., 1998). Porém, o recente achado de cepas de M. 

tuberculosis apresentando resistência somente à Z (CHENG et al., 2000; 

HANNAN et al., 2001) demonstra que a mono-resistência à Z não é um 

marcador absoluto para a espécie M. bovis. NIEMANN et al. (2000) 

encontraram um grupo de cepas de M. bovis susceptíveis à Z, eles 

propuseram então, devido à importância clínica da resistência a Z, que a 



Introdução 27

espécie M. bovis fosse dividida em dois subtipos: M. bovis subtipo bovis, que 

é resistente à Z, e M. bovis subtipo caprae, que é sensível à Z. 

ZHANG et al. (1999), trabalhando com cepas de M. tuberculosis, 

sensíveis à Z, e com M. smegmatis, naturalmente resistentes, observaram 

que em M. tuberculosis o pH ácido aumenta o acúmulo intracelular de POA, 

ao passo que, em pH neutro ou alcalino, este somente foi encontrado fora da 

célula. As cepas de M. tuberculosis resistentes à Z não a convertem em POA, 

ao contrário, as cepas de M. smegmatis, que são resistentes à Z, têm a 

capacidade de convertê-la em POA, uma vez que possuem duas enzimas 

PZases, a PzaA e a PncA (BOSHOFF & MIZRAHI, 2000; GUO et al., 2000), 

entretanto não o acumulam em seu interior, nem mesmo em pH ácido, 

devido a um mecanismo muito ativo de efluxo de POA. Do mesmo modo, M. 

avium, que possui a enzima PZase ativa, é resistente à Z provavelmente em 

função de um efetivo efluxo de POA (SUN et al., 1997). Já a resistência de 

Mycobacterium kansasii à Z é atribuída à combinação de sua baixa atividade 

de PZase e à fraca atividade de efluxo de POA (SUN & ZHANG, 1999). Em 

vista disso, supõe-se que a sensibilidade de uma micobactéria à Z, sob 

condições ácidas, parece ser determinada pela contribuição de sua PZase e 

da atividade de efluxo de POA.  

Como a PZase não é exposta na superfície bacteriana, a Z precisa 

entrar no bacilo antes de sua ativação. RAYNAUD et al. (1999), 

demonstraram em seu trabalho que um sistema de transporte dependente 

de ATP está envolvido com a captação da droga pela bactéria e que este 
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mecanismo está presente somente em M. tuberculosis, e não nas outras 

micobactérias. Tal fato sugere que um dos mecanismos de resistência à Z 

reside na falha das cepas em captar a droga, indicando que a sensibilidade à 

Z em micobactérias requer a presença de PZase funcional e de um sistema 

de transporte para a Z. Já ZHANG & MITCHISON (2003) afirmam que a Z 

entra no M. tuberculosis por difusão passiva, sendo convertida em POA pela 

enzima PZase e então excretada por uma bomba de efluxo fraca. O POA 

protonado (HPOA) seria então reabsorvido pelo bacilo em condições ácidas e 

acumulado, uma vez que a bomba de efluxo é ineficiente, causando dano 

celular. 

A concentração de Z disponível no plasma após administração de 

dose de 1500 mg é de 22 a 27 µg/mL (PELOQUIN et al., 1997), porém, um 

estudo mostrou que esta concentração pode alcançar níveis extremamente 

altos (430 ± 220 µg/mL) no fluído do revestimento epitelial no homem 

(CONTE et al., 1999), mimetizando a alta concentração usada em 

experimentos laboratoriais. Talvez esta alta concentração de Z possa ocorrer 

também em outros tecidos não avaliados. Isto poderia expor o bacilo da 

tuberculose à concentrações variadas de Z durante a infecção, favorecendo 

assim o aparecimento de mutantes resistentes, uma vez que já foi sugerido 

que 250 µg/mL de Z pode ser a concentração crítica para o desenvolvimento 

de mutação no gene pncA para resistência a Z em M. tuberculosis (KLEMENS 

et al., 1996; BAMAGA et al., 2002). 
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A PZase, enzima que catalisa a hidrólise da pirazinamida em POA,  

no M. tuberculosis é codificada pelo gene pncA. A determinação da atividade 

de PZase tem sido usada como um método rápido para a detecção de 

resistência do M. tuberculosis  à Z, mas deve-se levar em conta que culturas 

contendo uma mistura de cepas resistentes e susceptíveis podem levar a um 

resultado de Z falsamente sensível, uma vez que pode haver atividade 

residual da enzima proveniente das cepas sensíveis (WAYNE, 1974; 

McCLATCHY et al., 1981; TRIVEDI & DESAI, 1987). O estudo cinético e da 

estrutura tridimensional da enzima PZase sugere que os aminoácidos 

encontrados nas posições 8, 13, 61, 69, 96, 103, 104, 138 e 146 são 

funcional e/ou estruturalmente importantes, e que a diminuição da atividade 

da enzima está bem correlacionada com modificações estruturais na posição 

138, onde se encontra o aminoácido cisteína, regulador ativo (LEMAITRE et 

al., 2001). 

O envolvimento do produto do gene pncA com o modo de ação da 

Z foi demonstrado de forma convincente através de um experimento onde 

cepas de M. bovis BCG, naturalmente resistentes à Z, tornaram-se 

susceptíveis pela utilização de um cosmídeo que expressava a enzima PZase 

funcional de M. tuberculosis (SCORPIO e ZHANG, 1996).  

Vários trabalhos publicados demonstraram, através do 

sequenciamento do gene pncA, a existência de uma grande correlação entre 

mutações neste gene e resistência à Z em M. tuberculosis, sendo este 

considerado o maior mecanismo responsável por tal resistência (CHENG et 
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al, 2000; ENDOH et al., 2002; ESCALANTE et al., 1998; HIRANO et al., 1997; 

HUANG et al., 2003; LEE et al., 2001b; LEMAITRE et al., 1999; MARTTILA et 

al., 1999; MESTDAGH et al., 1999; MIYAGI et al., 2004; SACHAIS et al., 

1998; SCORPIO et al., 1997a; SREEVATSAN et al., 1997; WADE et al., 2004; 

PORTUGAL et al., 2004; TRACEVSKA et al., 2004). Essas mutações são 

geralmente pontuais levando à troca de um aminoácido, podendo haver 

também inserção ou deleção de uma ou mais bases, acarretando em 

mudança na fase aberta de leitura do gene, inclusive já foi relatada a 

inserção de 1355 bp no gene, que posteriormente foi caracterizada como a 

seqüência de inserção IS6110 (LEMAITRE et al., 1999). Ao contrário do que 

foi demonstrado em genes de M. tuberculosis relacionados com resistência a 

outras drogas, como rpoB e katG, as mutações no gene pncA relacionadas 

com resistência à Z, encontram-se dispersas ao longo de todo o gene, bem 

como em sua provável região promotora (HOU et al., 2000; CHENG et al., 

2000). Já foi também demonstrada a deleção completa do gene pncA em M. 

tuberculosis (ESCALANTE et al., 1998). O quadro 1 mostra algumas 

mutações já encontradas no gene pncA de isolados de M. tuberculosis 

resistentes à Z. A figura 1 mostra a distribuição das trocas de aminoácidos 

resultante das 495 mutações no gene pncA descritas na literatura. 
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Quadro 1 – Mutações no gene pncA de M. tuberculosis 
resistentes à Z 

M1I H51Q F94P V139A 
A3P H51Y K96N V139M 
L4W H51P K96E V139G 
L4S D53A K96T V139L 
I5S P54T K96Q R140S 
V7D H57P G97D Q141STOP 
V7F H57D G97S Q141P 
D8G F58L A102V T142M 
D8Y S59P A102T T142L 
V9A Ins. 4 bp (G60) Y103STOP A146T 
V9G T61P Y103S R148S 

Q10STOP P62H Y103C T153N 
Q10R P62R Y103H R154G 
Q10K D63H S104C V155G 
K10P Y64D L116R L159R 
D12A S66P N118T T160P 
D12N S67P W119STOP A161P 
F13S W68STOP W119R T168N 
C14Y W68S R121P A171V 
C14R W68G V125D A171P 
V17G W68L E-V-D129 ins. A171T 
L19P W68R V130G L172A 
G23Vl P69L G132V L172P 
A25E P69R G132D V180F 
A26G H71E G132S L182S 
A28D H71R I133T Del. C 28 
V30A C72R I33N Del. G 71 

Y41STOP G75V A134V Del. C 104 
Y41H T76I T135P Del. G 391 
V45G T76P D136H Del. T e G 416 
A46V G78D D136Y Del. G 443 
A46E H82R D136G Ins. C 475 
T47P H82D D136N Del. 11pb start codon
T47S L85R H137R Del. 8pb 446 
T47A L85P H137P Ins. 5pb 518 
D49G T87M H137D  
D49V S88STOP C138S  
D49A I90S C138Y  

Fonte: SCORPIO & ZHANG, 1996; SREEVATSAN et al., 1997; SCORPIO et al., 1997a; LEMAITRE et al., 1999; 
MESTDAGH  et al., 1999; MARTTILA  et al., 1999; BROWN et al., 2000; CHENG et al., 2000; HOU et al., 2000; LEE 
et al., 2001b; HANNAN et al., 2001; PARK et al., 2001; BAMAGA et al., 2002; SUZUKI et al., 2002. 
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Figura 1. Distribuição das mutações descritas na literatura ao longo 
da enzima PZase. 

 

Enquanto a causa desta diversidade de mutações no gene pncA 

não está clara, tem-se sugerido que possa ser em função de mutagênese 

adaptativa ou em decorrência da deficiência no mecanismo de reparo de 

bases mal emparelhadas (MMR) em M. tuberculosis (MIZRAHI & ANDERSEN, 

1998). Além disso, a possibilidade de que o gene pncA possa estar localizado 

em um “hot spot” para mutação no genoma não pode ser descartada. Uma 

outra explicação seria a natureza não essencial do gene pncA, que poderia 

acumular várias mutações sem afetar a viabilidade do bacilo (CHENG et al., 

2000). 

As posições 3 a 17, 61 a 76, 132 a 142 e a posição –11 na 

provável região regulatória do gene pncA têm sido apontadas como regiões 

de maior freqüência de mutação (SCORPIO et al., 1997a; SREEVATSAN et 
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al., 1997; ESCALANTE et al., 1998; LEMAITRE et al., 1999; MARTILLA et al., 

1999; MESTDAGH et al., 1999; CHENG et al., 2000; MORLOCK et al., 2000; 

PARK et al., 2001). SREEVATSAN et al. (1997) notaram também que 

aproximadamente 40% de todas as substituições de aminoácidos 

encontradas envolvem a troca por um resíduo de prolina. 

MESTDAGH et al. (2000), observaram vários níveis de resistência 

e de atividade da PZase em cepas que não apresentavam mutação no gene 

pncA, o que sugere que deve haver um mecanismo alternativo de resistência 

à Z em M. tuberculosis. Alia-se a isto, o fato de que o grande número de 

diferentes mutações no gene pncA associadas com resistência à Z suporta a 

noção de que a atividade enzimática contra Z possa ser influenciada por mais 

de um mecanismo molecular (SRINAND et al., 1997). 

Estes mecanismos alternativos de resistência à Z poderiam 

envolver mutações em algum gene envolvido na regulação da expressão do 

gene pncA, bem como mutações que levem à modificação ou amplificação de 

um alvo desconhecido de POA, ou ao aumento de efluxo de POA ou à 

diminuição na captação da Z (CHENG et al., 2000). 

Com base nestas informações torna-se clara a necessidade de se 

aumentar o conhecimento acerca das bases moleculares da resistência à Z 

em cepas de M. tuberculosis isoladas no Brasil na tentativa de conhecer o 

mecanismo de resistência mais freqüente. 

Estes conhecimentos fornecerão subsídios para que, em um futuro 

próximo, os métodos moleculares possam ser adequados a fim de que 
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permitam detectar cepas resistentes, de forma rápida e segura, presentes 

nos espécimes clínicos; como também o estudo e desenvolvimento de drogas 

que efetivamente curem o doente tuberculoso de forma definitiva e que 

permitam um declínio acentuado no número de casos da doença. 

 


