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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Amostras bacterianas 

 

Os isolados clínicos de M. tuberculosis sensíveis e resistentes a Z 

utilizados nesse estudo foram gentilmente cedidos pelo setor de 

micobactérias do Instituto Adolfo Lutz (IAL) de Sorocaba e do IAL de 

Ribeirão Preto, pelo Laboratório de Microbiologia Clinica da Universidade 

Estadual de Maringá (UEM) e pelo laboratório de Micobactérias do Instituto 

Clemente Ferreira, São Paulo.  Foram analisados 25 isolados de M. 

tuberculosis resistentes à Z e outros fármacos e 5 isolados sensíveis a Z 

(Anexo 1). Todos os isolados foram identificados bioquimicamente nos 

laboratórios de origem como sendo Mycobacterium tuberculosis (KENT & 

KUBICA, 1985). 

O teste de sensibilidade antimicrobiana foi realizado pelo método 

das proporções em meio à base de ovo Lowenstein-Jensen (L-J) (BBLTM – 

Becton Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, USA) com pH 5,2 e 

incubado em estufa a 35ºC durante 30 dias (CANETTI et al., 1963). Neste 

método, a concentração crítica de Z em pH 5,2 é de 25 µg/ml e a proporção 

crítica de cepas resistentes é de 10% (KENT & KUBICA, 1985). 

 A cepa padrão de M. tuberculosis H37Rv foi utilizada como 

controle das avaliações realizadas. 
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3.1.1. Condições de Cultivo 

 

Todos os isolados clínicos de M. tuberculosis sensíveis e resistentes 

à Z foram cultivados em meio L-J (BBLTM – Becton Dickinson Microbiology 

Systems, Sparks, MD, USA), preparado na seção de preparo de meios de 

cultivo do Laboratório de Microbiologia Clínica da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da USP (FCF-USP) e no laboratório de Bacteriologia Clínica da 

UEM, e incubados à temperatura de 35ºC durante 30 a 60 dias. 

Todos os isolados clínicos foram estocados na micobacterioteca do 

Laboratório de Microbiologia Clínica da FCF da USP e do Laboratório de 

Bacteriologia Clínica da UEM, em L-J a 4 - 8°C e também em Middlebrook 

7H9 (BBLTM – Becton Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, USA) com 

20% de glicerol a -80°C para futuros testes microbiológicos e de biologia 

molecular. 

 

3.2. Determinação da atividade da Pirazinamidase (PZase) 

 

A atividade da PZase foi avaliada através do método desenvolvido 

por WAYNE (1974) e modificado por MORLOCK et al. (2000) no laboratório 

de Bacteriologia Clínica da UEM. O meio de cultivo utilizado para o teste 

consiste de 6,5 g da base Dubos (Difco Laboratories, Detroit, Michigan, 

USA), 0,1 g de pirazinamida (Pyrazinoic Acid amide – Sigma-Aldrich Chemie, 

Steinheim, Germany), 2,0 g de piruvato de sódio (Sigma-Aldrich, Steinheim, 
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Germany) e 15,0 g de ágar (OXOID, Basingstoke, Hampshire, England) em 

1000 mL de água destilada. Foi utilizado como inóculo uma quantidade 

visível de crescimento da superfície de uma cultura de três semanas em L-J 

(BBLTM – Becton Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, USA) 

inclinado. Foram inoculados dois tubos com o meio de cultura para cada 

isolado e incubados a 37°C. Um tubo foi examinado após 7 dias de 

incubação e o outro após 14 dias. Um tubo inoculado com uma cepa de 

Mycobacterium avium ATCC 13950 foi incluído como controle positivo, 

segundo recomendações do Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) (KENT & KUBICA, 1985). Um meio que continha 100 µg de ácido 

pirazinóico (2-Pyrazinecarboxylic acid, Aldrich Chemical Company, Inc., 

Milwaukie, USA) por mililitro e não continha Z foi usado como controle 

positivo para o sistema de ensaio. Um meio não inoculado foi usado como 

controle negativo. Após a incubação, 1 mL de uma solução de sulfato ferroso 

amoniacal (Quimibrás Indústrias Químicas S. A., Rio de Janeiro) a 1% foi 

adicionado a cada tubo. Os tubos foram deixados à temperatura ambiente 

por uma hora. O isolado foi considerado positivo para atividade de PZase 

quando uma banda rosa difusa era vista no ágar. Cada isolado foi comparado 

com os controles positivo e negativo.  
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3.3. Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

para pirazinamida 

 

A CIM para Z dos isolados clínicos de M. tuberculosis foi 

determinada utilizando-se três métodos diferentes: técnica em microplaca 

utilizando o Alamar Blue como agente revelador (MABA) (FRANZBLAU et al., 

1998); método de microdiluição em caldo (BMM) (LEITE et al., 2000) e pelo 

método das proporções em meio sólido modificado (MORLOCK et al., 2000). 

 

3.3.1. Técnica em microplaca utilizando o Alamar Blue como 

agente revelador (MABA) 

 

A determinação da CIM para os isolados de M. tuberculosis 

resistentes à Z foi realizada pelo método em microplaca (MABA) utilizando o 

Alamar BlueTM 1X (Accurate Chemical & Scientific Corporation, Westburry, 

NY), um indicador de óxido-redução à base de resazurina, como agente 

revelador de crescimento micobacteriano. Esta metodologia já foi utilizada 

por alguns autores (COLLINS & FRANZBLAU, 1997; FRANZBLAU et al., 1998) 

para a determinação da CIM para outras drogas, como H e R, mas nunca se 

tentou utilizá-la para Z. Este estudo se propôs a padronizar esta metodologia 

para a determinação da CIM para Z. Este teste foi realizado no Laboratório 

de Bacteriologia Clínica da UEM. 
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3.3.1.1. Preparo do meio de cultivo 

 

O meio de cultivo líquido Middlebrook 7H9 (BBLTM – Becton 

Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, USA) foi preparado segundo as 

instruções do rótulo dissolvendo-se 4,7 g da base em 900 mL de água 

destilada contendo 2 mL de glicerol e aquecendo-se até dissolução completa. 

Após resfriamento, o meio foi acidificado através da adição de uma solução 

de HCl 2N até que o pH 6,0 fosse atingido. O meio foi então autoclavado por 

15 minutos a 121°C. 

No momento do uso, foi adicionado 100 mL do enriquecimento 

OADC  (BBLTM – Becton Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, USA) e 

uma alíquota foi retirada para que o pH pudesse ser conferido. 

 

3.3.1.2. Preparo das suspensões bacterianas 

 

As suspensões bacterianas foram preparadas adicionando-se 1 

alçada do crescimento em L-J dos isolados clínicos de M. tuberculosis 

resistentes e sensíveis a Z, e do controle sensível M. tuberculosis H37Rv, em 

tubos de vidro 16 X 150 mm, com tampa de rosca, contendo 2 mL de meio 

de cultivo Middlebrook 7H9 suplementado com OADC (BBLTM – Becton 

Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, USA).  
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As suspensões bacterianas assim preparadas foram agitadas em 

vortex para homogeneização do inóculo, e incubadas em estufa a 35 - 37°C 

durante 8 a 10 dias. 

Após esse período de incubação foi realizada comparação visual da 

turvação ocasionada pelo crescimento bacteriano com escala de McFarland 

nº 1, que equivale a 3 x 108 bactérias/mL. Quando o crescimento bacteriano 

apresentou turvação maior que a escala de McFarland nº1, as culturas foram 

diluídas utilizando-se Middlebrook 7H9 suplementado com OADC (BBLTM – 

Becton Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, USA) com pH 6,0 até 

que atingissem turvação semelhante à escala de McFarland nº1 a olho nu. 

Quando o crescimento bacteriano apresentou turvação menor quando 

comparado com a escala de McFarland nº 1 foram realizados repiques em 

novo meio de cultivo Middlebrook 7H9 suplementado com OADC (BBLTM – 

Becton Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, USA) visando o 

enriquecimento do cultivo bacteriano para realização do CIM com a cultura 

bacteriana em sua fase logarítmica de crescimento. 

Uma vez padronizada a suspensão bacteriana, realizou-se uma 

diluição na proporção 1: 25 em Middlebrook 7H9 suplementado com OADC 

(BBLTM – Becton Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, USA) com pH 

6,0, para inoculação nas microplacas (Falcon 3072, Becton Dickinson, Lincon 

Park), onde foram realizados os testes. A concentração bacteriana inicial nas 

microplacas após a diluição e inoculação era de aproximadamente 6 x 106 

bactérias/mL. 
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Todos os procedimentos foram realizados em câmara de fluxo 

laminar classe 2B2. 

 

3.3.1.3. Preparo das soluções de Z 

 

Soluções de Z com concentração de 10.000 µg/mL (Sigma-Aldrich, 

Steinheim, Germany) foram preparadas em água deionizada estéril, 

esterilizadas por filtração e congeladas a -20°C, sendo denominadas de  

“Soluções estoque ”. 

A “Solução estoque” foi diluída para uma concentração 6.400 

ug/ml em 7H9 suplementado com OADC (BBLTM – Becton Dickinson 

Microbiology Systems, Sparks, MD, USA) com pH 6,0, sendo denominada 

“Solução 1”. 

A partir da “Solução 1”, foi realizada a diluição seriada da droga 

nas microplacas contendo Middlebrook 7H9 suplementado com OADC (BBLTM 

– Becton Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, USA) com pH 6,0.  

As concentrações de Z para realização da CIM foram estabelecidas 

de acordo com ZHANG et al. (2002) em 1600, 800, 400, 200, 100, 50, 25 e 

12,5 µg/mL. 
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3.3.1.4. Esquema de distribuição de amostras nas 

microplacas para realização da CIM pelo método MABA 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

B ⊕           ⊕

C ⊕           ⊕

D ⊕           ⊕

E ⊕           ⊕

F ⊕           ⊕

G ⊕           ⊕

H ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

 

 
        100 µl de 7H9 com OADC pH 6,0 + 100 µl solução de Z 6400 µg/ml na 
primeira cavidade e realizou-se diluição seriada nas cavidades seguintes e 
com descarte de 100 µl da última cavidade (9) + 100 µl da suspensão 
bacteriana padronizada com a escala de McFarland nº 1 e diluída 1:25 
(TESTES – DILUIÇÃO DE 1600 A 12,5 µg/ml). 
 
       100 µL de 7H9 com OADC pH 6,0 + 100 µL da suspensão bacteriana 
padronizada com a escala de McFarland nº 1 e diluída 1:25 (CONTROLE DE 
CRESCIMENTO DA BACTÉRIA) 
 
       200 µL de 7H9 com OADC (CONTROLE DE ESTERILIDADE DO MEIO DE 
CULTIVO) 
 
⊕ 200 µL de água deionizada estéril foi adicionada a todas as cavidades 

mais externas das microplacas (Falcon 3072: Becton Dicinson, lincon 
Park) para minimizar a evaporação do meio de cultura durante a 
incubação. 

 

 

 

A 
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3.3.1.5. Preparo da solução reveladora de Alamar Blue 

 

Inicialmente uma solução de Tween 80 (Sigma St. Louis, MO, USA) 

a 10% foi preparada em água deionizada estéril.  A solução de Alamar Blue 

utilizada para a revelação dos testes foi preparada diluindo-se a solução de 

Alamar BlueTM 1X (Accurate Chemical & Scientific Corporation, Westburry, 

NY) com a solução de Tween 80 (Sigma, St. Louis, MO, USA) a 10% na 

proporção 1:1. Esta solução foi preparada no momento da revelação das 

CIMs. 

 

3.3.1.6. Realização dos testes de determinação da CIM 

para Z pelo método MABA 

 

Após ter sido realizada a diluição seriada da Z nas microplacas, 

adicionou-se 100 µl das suspensões de micobactérias padronizadas com 

escala de MacFarland nº 1 e diluídas a 1:25 nas cavidades de número 2 a 10 

(Esquema). 

A cada coluna de B a G foram adicionados diferentes isolados de 

M. tuberculosis estudados. As microplacas foram fechadas com suas tampas, 

seladas com fita adesiva transparente e incubadas a 35°C por 8 dias. 
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3.3.1.7. Leitura dos resultados da CIM pelo método MABA 

 

No nono dia de incubação, os controles de crescimento bacterianos 

e de esterilidade do meio de cultivo foram revelados pela adição de 25 µL da 

solução de Alamar BlueTM 1X (Accurate Chemical & Scientific Corporation, 

Westburry, NY) e de Tween 80 (Sigma, St Louis, MO, USA) a 10%, na 

proporção 1:1 recém preparada. As placas foram fechadas e seladas 

novamente com fita adesiva e incubadas por mais 24 horas a 35°C. Após 

este período, foram realizadas as leituras dos controles de crescimento 

bacteriano e de esterilidade do meio de cultivo. Quando os controles 

apresentavam resultados de crescimento positivo no controle de cultivo 

bacteriano (cor rósea) e negativo no controle de esterilidade do meio de 

cultivo (cor azul), os testes foram revelados pela adição da mistura recém 

preparada de Alamar BlueTM 1X (Accurate Chemical & Scientific Corporation, 

Westburry, NY) e de Tween 80 a 10% (Sigma, St Louis, MO, USA) e lidos 

após incubação de 24 horas a 35°C (FRANZBLAU et al., 1998). 

Quando os controles apresentaram alteração de crescimento 

micobacteriano ou de contaminação por outras bactérias ou fungos, os 

testes foram descartados e realizados novamente. Em todos os testes, a 

cepa padrão H37Rv foi utilizada como controle.  

A CIM foi definida como a menor concentração de Z capaz de 

impedir a mudança de cor azul para rosa por meio de leitura visual das 

microplacas (SATO, 1998), e os isolados foram considerados sensíveis à Z 
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quando sua CIM era menor ou igual a concentração crítica. A concentração 

crítica adotada nesta metodologia, a partir da qual os isolados são 

considerados resistentes a Z, foi de 100 µg/mL. 

 

 

3.3.2. Método de microdiluição em caldo (BMM) 

 

A CIM para os isolados clínicos de M. tuberculosis resistentes a Z 

foi também determinada pelo método de microdiluição em caldo (BMM) 

utilizando como meio de cultivo o Middlebroock 7H9 suplementado com 

OADC (BBLTM – Becton Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, USA) 

em pH 6,0 (LEITE et al., 2000). Este teste foi realizado no Laboratório de 

Bacteriologia Clínica da UEM. 

 

3.3.2.1. Preparo do meio de cultivo 

 

O meio de cultivo líquido Middlebrook 7H9 (BBLTM – Becton 

Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, USA) foi preparado segundo as 

instruções do rótulo dissolvendo-se 4,7 g da base em 900 mL de água 

destilada contendo 2 mL de glicerol e fervendo-se até dissolução completa. 

Após resfriamento, o meio foi acidificado através da adição de uma solução 

de HCl 2N até que o pH 6,0 fosse atingido. O meio foi então autoclavado por 

15 minutos a 121°C. 
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No momento do uso, foi adicionado 100 mL do enriquecimento 

OADC (BBLTM – Becton Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, USA) e 

uma alíquota foi retirada para que o pH pudesse ser conferido. 

 

3.3.2.2. Preparo das suspensões bacterianas 

 

As suspensões bacterianas foram preparadas adicionando-se 1 

alçada do crescimento em L-J (BBLTM – Becton Dickinson Microbiology 

Systems, Sparks, MD, USA) dos isolados clínicos de M. tuberculosis 

resistentes e sensíveis a Z e do controle sensível M. tuberculosis H37Rv, em 

tubos de vidro 16 X 150 mm, com tampa de rosca, contendo 2 mL de meio 

de cultivo Middlebrook 7H9 suplementado com OADC (BBLTM – Becton 

Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, USA).  

As suspensões bacterianas assim preparadas foram suavemente 

agitadas em vortex para homogeneização do inóculo, e incubadas em estufa 

a 35 - 37°C durante 8 a 10 dias. 

Após a incubação, realizou-se comparação visual da turvação 

ocasionada pelo crescimento bacteriano com escala de McFarland nº 0,5, 

que equivale a 1,5 x 108 bactérias/mL. Quando o crescimento bacteriano 

apresentou maior turvação que a escala de McFarland nº 0,5 as culturas 

foram diluídas utilizando-se Middlebrook 7H9 suplementado com OADC 

(BBLTM – Becton Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, USA) com pH 

6,0. Quando o crescimento bacteriano apresentou turvação menor quando 
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comparado com a escala de McFarland nº 0,5, foram realizados repiques em 

novo meio de cultivo Middlebrook 7H9 suplementado com OADC (BBLTM – 

Becton Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, USA) visando o 

enriquecimento do cultivo bacteriano para realização do CIM com a cultura 

bacteriana em sua fase logarítmica de crescimento. 

Uma vez padronizada a suspensão bacteriana realizou-se uma 

diluição na proporção 1: 100 em Middlebrook 7H9 suplementado com OADC 

(BBLTM – Becton Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, USA) com pH 

6,0, para semeadura no controle das microplacas (Falcon 3072, Becton 

Dickinson, Lincon Park) onde foram realizados os testes. 

Todos os procedimentos foram realizados em câmara de fluxo 

laminar classe 2B2. 

 

3.3.2.3. Preparo das soluções de Z 

 

Soluções de Z com concentração de 10.000 µg/mL (Sigma-Aldrich 

Chemie, Steinheim, Germany) foram preparadas em água deionizada estéril, 

esterilizadas por filtração e congeladas a -20°C, sendo denominadas 

“Soluções estoque ”. 

A partir da “solução estoque” foram preparadas, em tubos de 

ensaio 13 x 100 mm com tampa de rosca, diluições da Z com as seguintes 

concentrações: 3200, 1600, 800, 400, 200, 100, 50 e 25 µg/ml as quais 

foram adicionadas nas microplacas. Para tanto foi utilizado o meio de cultivo 
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Middlebroock 7H9 suplementado com OADC (BBLTM – Becton Dickinson 

Microbiology Systems, Sparks, MD, USA) com pH 6,0. 
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3.3.2.4. Esquema das microplacas utilizadas para 

realização de CIM pelo método BMM 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

B ⊕           ⊕

C ⊕           ⊕

D ⊕           ⊕

E ⊕           ⊕

F ⊕           ⊕

G ⊕           ⊕

H ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

 
 
        100 µl de 7H9 suplementado com OADC pH 6,0 + 100 µl de Z na 
concentração 3200 µg/ml na cavidade 2; 1600 µg/ml na cavidade 3; 800 
µg/ml na cavidade 4; 400 µg/ml na cavidade 5; 200 µg/ml na cavidade 6; 
100 µg/ml na cavidade 7; 50 µg/ml na cavidade 8; e 25 µg/ml na cavidade 9 
+ 5 µl de suspensão bacteriana padronizada com a escala 0,5 de McFarland. 
(TESTES – DILUIÇÃO DE 1600 A 12,5 µg/ml) 
 
       200 µL de 7H9 suplementado com OADC pH 6,0 + 5 µL da suspensão 
bacteriana padronizada com escala de McFarland nº 0,5 + 5 µl da suspensão 
bacteriana padronizada com escala de McFarland nº 0,5 e diluída na 
proporção 1:100 (CONTROLE DE CRESCIMENTO DA BACTÉRIA) 
 
       200 µL de 7H9 suplementado com OADC pH 6,0 (CONTROLE DE 
ESTERILIDADE DO MEIO DE CULTIVO) 
 
⊕    200 µL de água deionizada estéril foi adicionada a todos as cavidades 
mais externas das microplacas (Falcon 3072: Becton Dicinson, lincon Park) 
para minimizar a evaporação do meio de cultura durante a incubação. 
 

 

 

A 
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3.3.2.5. Realização dos testes de determinação da CIM 

para Z pelo método BMM 

 

Após ter sido realizada a diluição da Z nas microplacas, adicionou-

se 5 µL da suspensão bacteriana padronizada com a escala de Mcfarland nº 

0,5 nos orifícios de 2 a 10 (Esquema). Adicionou-se ainda mais 5 µL da 

suspensão bacteriana padronizada com a escala de Mcfarland nº 0,5 e 

diluída na proporção 1:100 nas cavidades de número 10, os quais foram 

utilizados como controle de crescimento. A concentração bacteriana inicial 

nas cavidades 2 a 9 após diluição e inoculação era de aproximadamente 3,8 

x 106 bactérias/mL. 

A cada coluna, de B a G, foram adicionados diferentes isolados de 

M. tuberculosis estudados. As microplacas foram fechadas com suas tampas, 

seladas com fita adesiva transparente e incubadas a 35°C por 28 dias. 

 

3.3.2.6. Leitura dos resultados da CIM pelo método BMM 

 

As leituras foram realizadas com 14, 20 e 28 dias de incubação 

através de observação visual de crescimento caracterizado por formação de 

botão no fundo da microplaca. 

A CIM foi definida como a menor concentração de Z capaz de 

inibir o crescimento dos isolados de M. tuberculosis através de leitura visual 

das microplacas, e os isolados foram considerados sensíveis à Z quando sua 
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CIM era menor ou igual à concentração crítica. A concentração crítica 

adotada nesta metodologia, a partir da qual os isolados são considerados 

resistentes a Z, foi de 100 µg/mL (LEITE et al., 2000). 

 

 

3.3.3. Determinação da CIM pelo método das proporções em 

Lowenstein-Jensen 

 

A determinação da CIM foi ainda realizada através do método das 

proporções em meio sólido descrito por MORLOCK et al. (2000) modificado. 

Utilizou-se, para tanto, o meio de cultura sólido a base de ovo Lowenstein-

Jensen (BBLTM – Becton Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, USA) 

preparado com pH 5,2 segundo instruções do CDC (KENT & KUBICA, 1985). 

Este teste foi realizado no Laboratório de Bacteriologia Clínica da UEM. 

 

3.3.3.1. Preparo do meio de cultivo 

 

Foram preparados 9 frascos com volume final de 120 mL do meio 

de cultivo Lowenstein-Jensen (BBLTM – Becton Dickinson Microbiology 

Systems, Sparks, MD, USA) segundo instruções do rótulo. Destes, 8 frascos 

tiveram seu pH modificado para aproximadamente 5,2 e em um frasco o pH 

original foi mantido. Em 7 dos 8 frascos com pH acidificado, foram 

adicionadas quantidades da solução estoque de Z na concentração 10.000 
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µg/mL suficientes para obter-se as concentrações de 800, 400, 200, 100, 50, 

25 e 12,5 µg/mL em cada tubo.  

Para tanto, 2,79 g da base foram dissolvidos em 45 mL de água 

destilada contendo 0,9 mL de glicerol. Este foi então autoclavado durante 15 

minutos a 121°C. Após resfriamento do meio, foram adicionados 

assepticamente 75 mL de ovo. O pH foi então acidificado retirando-se uma 

alíquota de 20 mL do meio e adicionando-se uma solução de HCl 2N até que 

o pH 5,2 fosse atingido. A quantidade de HCl 2N necessária foi anotada e foi 

calculada através de regra de três a quantidade necessária para acidificar os 

100 mL de meio restantes. Foi acrescentado, então, ao restante do meio, 

solução de HCl 2N estéril e nova alíquota de 20 mL foi retirada e o pH foi 

verificado. Quando a quantidade de solução estoque de Z necessária para 

atingir a concentração final desejada era superior a 1 mL, esta substituía a 

quantidade de água destilada usada na dissolução da base. O meio foi então 

distribuído em tubos de ensaio com tampa de rosca 13 x 100 mm na 

quantidade de 2 mL. Este foi colocado no coagulador na posição inclinada e 

submetido à coagulação por 1 hora a 65°C para solidificação.  

A tabela 1 mostra as quantidades de solução estoque de Z e de 

HCl 2N utilizadas na confecção das diluições a serem usadas no teste da 

CIM. 
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Tabela 1. Fórmula para preparo do meio de cultura Lowenstein-
Jensen com pH 5,2 e várias concentrações de Z. 
 
 

Quantidade de Z (µg/mL)  
sem Z 800 400 200 100 50 25 12,5 

Base 2,79 g 2,79 g 2,79 g 2,79 g 2,79 g 2,79 g 2,79 g 2,79 g 
Glicerol 0,9 mL 0,9 mL 0,9 mL 0,9 mL 0,9 mL 0,9 mL 0,9 mL 0,9 mL 
Água 45 mL 38,6 mL 41,8 mL 43,4 mL 45 mL 45 mL 45 mL 45 mL 
Ovo 75 mL 75 mL 75 mL 75 mL 75 mL 75 mL 75 mL 75 mL 
HCl 2N 2,1 mL 2,2 mL 2,2 mL 2,2 mL 2,0 mL 2,0 mL 1,85 mL 1,75 mL
Z - 6,4 mL 3,2 mL 1,6 mL 0,8 mL 0,4 mL 0,2 mL 0,1 mL 
PH final 5,1 5,1 5,22 5,2 5,21 5,09 5,17 5,29 

 

 

3.3.3.2. Preparo das soluções de Z 

 

Soluções de Z com concentração de 10.000 µg/mL (Sigma-Aldrich 

Chemie, Steinheim, Germany) foram preparadas em água deionizada estéril, 

esterilizadas por filtração e congeladas a -20°C, sendo denominadas “Solução 

estoque”,  a partir das quais obteve-se a concentração desejada de Z em 

cada tubo utilizado no ensaio. 

 

3.3.3.3. Preparo das suspensões bacterianas 

 

As suspensões bacterianas foram preparadas adicionando-se 1 

alçada do crescimento em L-J, dos isolados clínicos de M. tuberculosis 

resistentes e sensíveis a Z e do controle sensível M. tuberculosis H37Rv, em 

tubos de vidro 16 X 150 mm, com tampa de rosca, contendo 2 mL de meio 
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de cultivo Middlebrook 7H9 suplementado com OADC (BBLTM – Becton 

Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, USA).  

As suspensões bacterianas assim preparadas foram agitadas em 

vortex para homogeneização do inóculo, e incubadas em estufa a 35 - 37°C 

durante 8 a 10 dias. 

Após esse período de incubação, comparação visual da turvação 

pelo crescimento bacteriano foi realizada com escala de McFarland nº 1, que 

equivale a 3 x 108 bactérias/mL. Quando o crescimento bacteriano 

apresentou turvação maior que a escala de McFarland nº1 as culturas foram 

diluídas utilizando-se meio de cultivo Middlebrook 7H9 suplementado com 

OADC (BBLTM – Becton Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, USA). 

Quando o crescimento bacteriano apresentou turvação menor comparado 

com a escala de McFarland nº 1 foram realizados repiques em novo meio de 

cultivo Middlebrook 7H9 suplementado com OADC (BBLTM – Becton Dickinson 

Microbiology Systems, Sparks, MD, USA) visando o enriquecimento do cultivo 

bacteriano para realização do CIM com a cultura bacteriana em sua fase 

logarítmica de crescimento. 

Uma vez padronizada a suspensão bacteriana, realizou-se uma 

diluição na proporção 1: 100 em uma solução a 0,1% de Tween 80 (Sigma 

St. Louis, MO, USA), para em seguida fazer sua semeadura nos tubos de 

ensaio. 

Todos os procedimentos foram realizados em câmara de fluxo 

laminar classe 2B2. 
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3.3.3.4. Realização dos testes de determinação da CIM 

para Z pelo método das proporções em L-J 

 

Após a padronização e diluição das suspensões bacterianas, 

adicionou-se 0,1 mL da suspensão diluída a 1:100 em cada tubo de ensaio 

contendo o meio de cultura inclinado L-J (BBLTM – Becton Dickinson 

Microbiology Systems, Sparks, MD, USA). A concentração do inóculo 

bacteriano era de aproximadamente 3 x 106 bactérias/mL. 

Cada isolado de M. tuberculosis foi inoculado em 9 tubos contendo 

o meio de cultivo. Um tubo sem a droga e com pH original, o qual foi 

utilizado como controle de crescimento da bactéria; outro tubo sem a Z, mas 

com pH 5,2 a fim de verificar o potencial de crescimento do isolado em pH 

ácido, e nos 7 tubos restantes contendo as concentrações de Z de 800, 400, 

200, 100, 50, 25 e 12,5 µg/mL em pH ácido para verificar a CIM de cada 

isolado, conforme a figura 2. 

Após a inoculação, os tubos permaneceram na posição inclinada 

em estufa 35°C por 48 horas até que todo o inóculo secasse. Após este 

período, foram colocados em estantes e mantidos a 35°C por 28 dias. 
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Figura 2. Esquema representando a determinação da CIM pelo 
método das proporções em L-J, onde de 1 a 7 estão os tubos 
contendo as concentrações de Z de 800, 400, 200, 100, 50, 25 e 
12,5 µg/mL em pH 5,2; 8 contendo L-J com pH 5,2 sem Z; e 9 
contendo L-J em pH neutro sem Z. 

 

 

3.3.3.5. Leitura dos resultados da CIM pelo método das 

proporções em L-J 

 

Após 28 dias de incubação a 35°C, foi realizada a leitura dos 

testes através de observação visual de crescimento bacteriano na superfície 

do meio de cultivo.  

A CIM foi definida como a menor concentração de Z que inibiu 

mais de 99% do crescimento bacteriano quando comparado com o controle 

sem a droga em pH ácido. 

A concentração crítica de Z recomendada para a determinação de 

resistência por este método em Lowenstein-Jensen é de 25 µg/mL (KENT & 

KUBICA, 1985). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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3.4. Caracterização molecular dos isolados clínicos de 

Mycobacterium tuberculosis 

 

Para a diferenciação molecular dos isolados clínicos de M. 

tuberculosis empregou-se a técnica de “Spoligotyping” (KAMERBEEK et al., 

1997; MOLHUIZEM et al., 1998; SOINI et al., 2000). 

A técnica de “Spoligotyping” baseia-se na amplificação in vitro de 

um locus altamente polimórfico do genoma do bacilo que contém múltiplas 

repetições diretas (DRs). O locus DR de M. bovis BCG consiste de seqüências 

de repetições diretas (DRs) de 36 pares de bases separadas por espaçadores 

de DNA não repetitivo com 35 a 41 pares de bases de comprimento. O 

conjunto de uma DR e seus espaçadores é chamado de DVR (“Direct Variant 

Repeat”). O polimorfismo do DNA no locus DR está associado com deleções 

e/ou inserções de DVRs distintas ou grupos de DVRs adjacentes. Na técnica 

de “Spoligotyping”, a presença ou ausência de um dos 43 espaçadores de 

seqüência conhecida no locus DR é determinada pela hibridização dos 

espaçadores amplificados pela PCR a um grupo de 43 oligonucleotídeos 

imobilizados, cada um representando uma seqüência de DNA espaçador. 

Estas seqüências espaçadoras são derivadas das seqüências de M. 

tuberculosis H37Rv e M. bovis  BCG. Este teste foi realizado pela Dra. 

Rosilene Fressatti Cardoso no Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC), Atlanta, Georgia, EUA. 
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3.4.1. Extração do DNA genômico 

 

Os DNAs genômicos micobacterianos foram extraídos utilizando-se 

a técnica descrita por GONZALEZ-Y-MERCHAND et al. (1996) com a 

introdução de algumas modificações, no Laboratório de Microbiologia Clínica 

da FCF da USP, no Laboratório de Biologia Molecular aplicado ao Diagnóstico 

da FCF da USP, e no Laboratório de Bacteriologia Clínica da UEM. 

Para isso, uma alçada de cada cultivo bacteriano recente, em L-J, 

foi transferida para criotubos (Sigma St. Louis, MO, USA) contendo 200 µL 

de solução de lise Cloridrato de Guanidina 6M (Sigma St. Louis, MO, USA). 

Estes criotubos foram colocados em nitrogênio líquido por 5 minutos e, em 

seguida, em banho de água a 65ºC por 10 minutos. Este procedimento de 

choque térmico foi repetido por mais uma vez. A seguir, para a purificação 

do DNA, as proteínas foram extraídas, inicialmente com uma mistura de 

fenol/clorofórmio/álcool isoamílico na proporção 25:24:1, seguida por duas 

extrações com clorofórmio/álcool isoamílico na proporção 24:1. Os 

sobrenadantes contendo DNA foram precipitados com etanol absoluto, 

lavados com etanol 70% , secos em centrífuga concentradora a vácuo 

modelo 5301 (Eppendorf, Hamburg, Alemanha) e reconstituídos em tampão 

TE (Tris-HCl 10mM; EDTA 1mM, pH 8,0). 

 

 

 



Material e Métodos 63

3.4.2. Avaliação eletroforética do DNA genômico 

 

A integridade das amostras de DNA foi avaliada em gel de agarose 

(Gibco-BRL, Rockville, MD, USA) a 1,5% em tampão TBE (Tris-HCl 90 mM, 

Ácido Bórico 90 mM e EDTA 2 mM) em cuba eletroforética Horizon 58 (Gibco 

BRL, Life Technologies Inc. Rockville, MD, USA) (SAMBROOK et al., 1989a) 

no Laboratório de Biologia Molecular aplicado ao Diagnóstico da FCF da USP. 

O gel foi imerso em tampão TBE (Tris-HCl 90 mM, Ácido Bórico 90 mM e 

EDTA 2 mM) e 5 µL de cada amostra foram aplicados juntamente com 2 µL 

do tampão de amostra (Azul de Bromofenol a 0,25%, Xilenocianol FF a 

0,25% e Glicerol a 30%). Aplicou-se também 5 µL de marcador de tamanho 

molecular de DNA de 1 Kb diluído na proporção 1:6 em tampão de amostra. 

A separação eletroforética foi realizada a 100 V, por 1 hora, utilizando fonte 

modelo EPS 200 (Pharmacia Biosciences, Uppsala, Suécia).   

Após a eletroforese, os géis foram corados com uma solução de 

brometo de etídio (Pharmacia Biotech, Uppsala, Suécia) a 0,5 µg/mL durante 

10 minutos e lavados em água destilada para retirar o excesso de brometo 

de etídio, e as bandas de DNA foram visualizadas sob luz UV e fotografadas 

com o sistema de fotodocumentação AlphaImager 2000 (Alpha-Innotech 

Corporation, San Leandro, CA, USA).  
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3.4.3. Quantificação e análise de pureza do DNA genômico 

 

A quantificação e análise de pureza (relação A260/A280) das 

amostras de DNA extraídas foram realizadas por espectrofotometria em luz 

UV (Beckman DU 640, Fullerton, CA, USA) após diluição (1:10) das amostras 

em tampão TE (Tris-HCl 10mM; EDTA 1mM, pH 8,0) (SAMBROOK et al., 

1989b). As amostras de DNA foram então armazenadas à temperatura de -

20ºC para uso posterior. 

 

3.4.4. Seqüências de oligonucleotídeos específicos da região 

espaçadora do locus DR 

 

Todos os 43 oligonucleotídeos foram selecionados a partir da 

seqüência do locus DR de cepas de M. tuberculosis H37Rv e de M. bovis BCG 

e manufaturados no setor de síntese de oligonucleotídeos (Biotechnology) do 

CDC com um grupo amino na posição terminal 5’ pelo qual estes foram 

covalentemente ligados à membrana Biodyne C (Pall biosuport, Portsmouth, 

UK) ativada com carga negativa (Anexo 2). 
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3.4.5. Preparação da membrana contendo os 

oligonucleotídeos espaçadores para realização da técnica de 

“Spoligotyping” 

 

Inicialmente a membrana de Biodyne C (Pall biosupport, 

Portsmouth, UK) foi ativada por imersão em 10 mL de  1-ethyl-3-(3-

dimethyllaminopropyl) carbodiimide - EDCA 16% (Sigma, St Louis, MO) 

recentemente preparado à temperatura ambiente em frasco de hibridação 

durante 5 minutos. Depois de lavada com água deionizada, a membrana foi 

colocada no sistema Minibloter com 45 canaletas (MN 45, Immunetics, 

Cambridge, MA) para fixação dos oligonucleotídeos. A primeira e última 

canaletas foram preenchidas com tinta de caneta diluída em SSPE 2X (Gibco-

BRL Life Technologies Inc., Gaithersburg, MD). As outras 43 canaletas foram 

preenchidas com 150 µl de cada um dos 43 oligonucleotídeos diferentes 

previamente diluídos (Anexo 2) e incubados durante 2 minutos à 

temperatura ambiente. 

Em seguida, os oligonucleotídeos foram removidos por aspiração e 

a membrana imersa em solução de NaOH 100 mM (Gibco-BRL Life 

Technologies Inc., Gaithersburg, MD) por no máximo 10 minutos. A 

membrana foi então lavada em água deionizada e após em solução de SSPE 

2X (Gibco – BRL Life Technologies Inc., Gaithersburg, MD) com 0,1% de SDS 

(Gibco – BRL Life Technologies Inc., Gaithersburg, MD) por 5 min a 60°C. A 

seguir, a membrana foi lavada em solução de EDTA (Gibco – BRL Life 
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Technologies Inc., Gaithersburg, MD) 20 mM pH 8,0 por 15 minutos a 

temperatura ambiente e estocada em saco plástico a 4°C até o momento do 

uso. 

 

3.4.6. Iniciadores utilizados para amplificação do locus DR 

 

Os iniciadores foram selecionados a partir da seqüência genômica 

do locus DR de M. tuberculosis e manufaturados no setor de síntese de 

oligonucleotídeos (Biotecnology) no CDC de acordo com MOLHUIZEM et al. 

(1998). 

 

3.4.7. Amplificação do locus DR 

 

Foi realizada amplificação do locus DR dos isolados de M. 

tuberculosis, empregando metodologia descrita por MOLHUIZEM et al. 

(1998) e padronizada no Laboratório de Tuberculose (NCID-DAST-

TB/Mycobacteriology) do CDC. 

A PCR foi realizada pela adição de 1 µL de DNA micobacteriano a 

uma mistura de 12,5 µL de Hot Start TaqTM Master Mix (Qiagen Inc. Valencia, 

CA, USA), 2 µL de cada iniciador na concentração 5 µM e 7,5 µL de água 

deionizada estéril (Tabela 2).  O Master Mix contém Taq DNA Polymerase, 

tampão de PCR, MgCl2 e dNTPs. Após o preparo, a solução apresentou uma 

concentração final de 1,5 mM de MgCl2 e 200 µM de cada dNTP. Foi então 
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realizada a amplificação em termociclador GeneAmp PCR System 9700 (PE 

Applied Biosystems) segundo o programa: desnaturação inicial a 95°C por 15 

min; amplificação: 20 ciclos de 95°C por 1 min (desnaturação), 55°C por 1 

min (hibridação) e 72°C por 30 segundos (extensão); extensão final: 72°C 

por 10 minutos. Ao final dos ciclos, a reação foi interrompida por 

resfriamento a 4°C. 

 

Tabela 2. Quantidade dos reagentes empregados para amplificação 
do locus DR para realização de “Spoligotyping”. 
 
 

REAGENTES VOLUME POR REAÇÃO (µL) 

Hot Start Taq Máster Mix 
(Qiagen) 12,5 

Iniciador Dra* (5 µM) 2,0 

Iniciador DRb (5µM) 2,0 

Água deionizada estéril 7,5 

DNA micobacteriano 1,0 

Vol. Total da reação 25,0 

* Iniciador biotinilado na terminação 5’ 

 

3.4.8. Hibridação com produto da PCR 

 

A membrana foi adaptada no minibloter MN 45, (Immunetics, 

Cambridge, MA, USA), após prévia lavagem em solução aquecida a 42ºC de 

SSPE 2X (Gibco – BRL Life Technologies Inc., Gaithersburg, MD) de forma 
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que os oligonucleotídeos fixados ficassem em orientação perpendicular às 

canaletas onde foram aplicados os produtos da PCR. Para a realização da 

hibridação, os produtos da PCR foram desnaturados com 150 µl de SSPE 2X 

(Gibco – BRL Life Technologies Inc., Rockville, MD, USA) contendo 0,1% de 

SDS (Gibco – BRL Life Technologies Inc., Rockville, MD, USA) durante 10 

minutos a 100°C e imersos imediatamente em gelo.  Em seguida 150 µL de 

cada produto de PCR desnaturado foram colocados para hibridar com os 

oligonucleotídeos durante 60 minutos a 60°C em superfície horizontal sem 

agitação. Na seqüência, a membrana foi lavada duas vezes com solução pré-

aquecida de SSPE 2X (Gibco – BRL Life Technologies Inc., Rockville, MD, 

USA) com 0,5% de SDS (Gibco – BRL Life Technologies Inc., Rockville, MD, 

USA D) durante 10 minutos a 60°C. 

A membrana foi colocada a 42ºC durante 60 minutos em tubos de 

hibridação contendo 10 ml de SSPE 2X (Gibco – BRL Life Technologies Inc., 

Rockville, MD, USA) com 0,5% de SDS (Gibco – BRL Life Technologies Inc., 

Rockville, MD, USA) e 3 µl do conjugado Streptavidina-peroxidase 500 U/mL 

(Boehringer Mannheim Biochemiclas, Mannheim, Alemanha). 

Novamente duas lavagens foram realizadas utilizando SSPE 2X 

(Gibco – BRL Life Technologies Inc., Rockville, MD, USA) com 0,5% SDS 

(Gibco – BRL Life Technologies Inc., Rockville, MD, USA) durante 10 minutos 

a 42°C e, posteriormente,  outras 2 lavagens durante 5 minutos cada com 

SSPE 2X ( Gibco – BRL Life Technologies Inc., Rockville, MD, USA) à 

temperatura ambiente. 
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Para detecção por quimiluminescência da hibridação do DNA, a 

membrana foi incubada por 1 minuto em líquido de detecção de 

quimiluminescência ECL (Amersham, Buckinghamshire, UK), envolta em filme 

plástico e exposta em Filme Kodak X-Omat AR (Eastmam Kodak Company) 

durante 20 minutos. O filme foi revelado em sistema semi-automático 

(Eastman Kodak Company). 

 

3.4.9. Leitura e comparação dos perfis de “Spoligotyping” 

 

A leitura dos perfis de “spoligotyping” foi realizada utilizando-se 

sistema de comparação (GROENEN et al., 1993) adotado no laboratório de 

tuberculose (NCID-DAST-TB/Mycobacteriology branch) do CDC. Neste 

sistema, definiu-se um número para cada hibridação que compunham um 

grupo de 3 hibridações, sendo esses números 4, 2, 1.  Para a ausência de 

hibridação foi atribuído o número zero. 

Os perfis de hibridação obtidos com os isolados de M. tuberculosis 

foram comparados com os perfis dos controles utilizados, M. tuberculosis e 

M. bovis BCG. Todos os testes foram realizados com um controle negativo da 

PCR. 
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3.5. Detecção de mutações no gene pncA por 

seqüenciamento semi-automático 

 

O gene pncA dos isolados clínicos de M. tuberculosis resistentes e 

sensíveis à Z, e do controle sensível M. tuberculosis H37Rv foi submetido a 

seqüenciamento semi-automático em toda a sua extensão utilizando o 

seqüenciador ABI PRISM 3100 DNA Analyzer (PE Applied Biosystems, Foster 

City, CA, USA) no Laboratório de Reparo de DNA do Instituto de Ciências 

Biomédicas (ICB) da USP. 

 

3.5.1. Oligonucleotídeos Iniciadores 

 

Para a amplificação do gene pncA a ser utilizado na reação de 

seqüenciamento, um par de iniciadores (pncA S e pncA R) foi escolhido com 

base na seqüência disponível no Gene Bank, cujo número de acesso é 

BX842578, com o auxílio do programa de computador PrimerPremier versão 

5.00 (PREMIER Biosoft International, Palo Alto, CA, USA). Estes iniciadores 

flanqueiam o gene pncA em toda sua extensão incluindo 410 pares de bases 

“upstream” e 229 pares de bases “downstream” e resultam em um produto 

de amplificação de 1200 pares de bases. Este procedimento foi adotado a 

fim de que não fossem perdidas bases nas extremidades do gene e também 

para que a provável região promotora fosse incluída. 
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Em seguida, na reação de seqüenciamento, foram utilizados três 

iniciadores de orientação “sense” e três iniciadores de orientação “antisense” 

a fim de se rastrear todo o gene e permitir subsequente alinhamento e 

sobreposição das seqüências obtidas. Estes iniciadores incluem os já citados 

acima, pncA S (“sense”) e R (“antisense”), e também pncA 1 (“sense”), pncA 

3 (“sense”), pncA 3R (“antisense”) e pncA 4R (“antisense”) cujo número de 

acesso no banco de genes é BX842578. A localização destes iniciadores no 

genoma do M. tuberculosis encontra-se listada na tabela 4. A figura 3 

representa as regiões seqüenciadas por cada iniciador.  

 

Tabela 3. Localização dos iniciadores utilizados no seqüenciamento 
do gene pncA no genoma de M. tuberculosis. 
 
 

Iniciador Localização 
pncA S 209749 - 209769 
pncA 1 209947 - 209966 
pncA 3 210217 - 209236 
pncA 3R 210396 - 210415 
pncA 4R 210539 - 210558 
pncA R 210929 - 210948 

 

3.5.2. Otimização da PCR 

 

A amplificação do gene pncA utilizando os iniciadores pncA S e 

pncA R foi otimizada através de seleção de temperatura de hibridação ideal 

usando o gradiente de temperatura no termociclador PTC 200 (DNA Engine® 
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Peltier Thermal Cycler, MJ Research, Inc., Waltham, MA, USA) no Laboratório 

de Biologia Molecular Aplicada ao Diagnóstico da FCF da USP. 

Em microtubos para PCR, de 0,2 mL, pipetou-se 1 µl de DNA 

genômico, tampão de PCR 1X (Tris-HCl a 75 mM pH 9,0; KCl a 50 mM; MgCl2 

a 2,0 mM), 0,2 mM de cada nucleotídeo (dATP, dCTP, dGTP e dTTP) 

(Pharmacia Biosciences do Brasil Ltda.), 100 nM de cada iniciador, 1 U de 

enzima Taq DNA polimerase (BIOTOOLS do Brasil Ltda., Engenho Novo, RJ) 

e água MilliQ esterilizada para volume final de 50 µL. 

 

3.5.3. Avaliação dos produtos de amplificação para 

realização de seqüenciamento semi-automático 

 

Todos os produtos das reações de amplificação foram avaliados 

quanto à especificidade da reação em gel de agarose 2,0%.  O gel foi 

preparado com agarose (Gibco-BRL, Gaithersburg, MD. USA) em tampão TBE 

(Tris-HCl 0,45 mM, ácido bórico 0,45 mM e EDTA 2,5 mM pH 8,0), aquecido 

em forno microondas durante trinta segundos.   Cinco µL de cada produto de 

amplificação juntamente com 1 µL de tampão de aplicação (Azul de 

bromofenol 0,25%, Xilenicianol FF 0,25% e Glicerol 30%) foram submetidos 

à separação eletroforética por 40 minutos a 100 Volts em sistema 

eletroforético  Horizon 58 (Gibco- BRL, Life Technologies, Inc., Rockville, MD, 

USA) e fonte EPS 200 (Pharmacia Biosciences, Uppsala, Suécia).  Foram 

utilizados 5µL de marcador de DNA, de 100 pares de base (pb) (Amersham 
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Biosciences do Brasil Ltda., SP) diluído em tampão de amostra na proporção 

1:6 como padrão de tamanho molecular. 

Os géis foram corados em solução de brometo de etídio 

(Pharmacia Biotech, Uppsala, Suécia) a 0,5 µg/mL durante 15 minutos, 

lavados em H2O destilada e os fragmentos de DNA foram visualizados sob luz 

UV e fotografados com sistema de fotodocumentação AlphaImager 2000 

Documentation & Analysis System (AlphaInnotech Corporation, San Leandro, 

CA, USA). 

 

3.5.4. Purificação dos produtos da PCR 

 

Os produtos obtidos através da PCR foram submetidos à 

purificação para retirada do excedente de iniciadores, dNTPs e enzima que 

eventualmente poderiam atrapalhar a reação de seqüenciamento. Para tanto, 

utilizou-se o “kit” comercial ConcertTM Rapid Gel Extration (Gibco BRL, Los 

Angeles, CA, USA) que consiste de colunas de purificação contendo 

membranas de sílica para capturar e purificar fragmentos de DNA. O gel de 

agarose é dissolvido por perclorato de sódio e o DNA é adsorvido no suporte 

de sílica (VOGELSTEIN & GILLESPIE, 1979). 

Após a realização da PCR de cada amostra, obtendo-se um 

volume final de 100 µL, e avaliação da especificidade da reação, todo o 

volume da PCR foi submetido à eletroforese em gel de agarose a 1% (Gibco 

BRL, Gaithersburg, MD, USA) em tampão TBE (Tris-HCl 0,45 mM, ácido 
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bórico 0,45 mM e EDTA 2,5 mM pH 8,0) corado com brometo de etídio a 5 

µg/mL. Em seguida, as bandas correspondentes ao produto de amplificação 

utilizando os iniciados pncA S e pncA R (1200 pb) foram cortadas do gel com 

auxílio de bisturi mediante visualização com luz UV. Os fragmentos do gel de 

agarose assim obtidos foram então pesados e dissolvidos através de 

incubação a 50°C por 20 minutos juntamente com o tampão de solubilização 

de gel fornecido pelo “kit” na proporção de 30 µL de tampão para cada 10 

mg de gel. O gel dissolvido contendo o DNA foi então transferido para a 

coluna de purificação, que foi submetida à centrifugação (12000 xg por 1 

minuto), para que o mesmo passasse pela sílica e o DNA fosse adsorvido. O 

DNA adsorvido foi lavado com o tampão de lavagem fornecido pelo “kit” e, 

em seguida, eluído em 50 µL de tampão TE (Tris-HCl 10 mM pH 8.0 e EDTA 

1 mM) aquecido.  

 

3.5.5. Reação de seqüenciamento automático de produtos 

da PCR purificados 

 

As reações de seqüenciamento dos produtos da PCR obtidos 

foram realizadas utilizando “kit” comercial DNA Sequencing kit (Big DyeTM 

Terminator v3.0 Cycle Sequencing Ready Reactions) com AmpliTaq® DNA 

Polimerase (ABI PRISM® Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) em 

termociclador PTC 100 (MJ Research, Inc., Waltham, MA, USA) de acordo 
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com as instruções do fornecedor. A quantidade dos reagentes utilizados está 

descrita na tabela 4. 

 

Tabela 4. Quantidade dos reagentes para a reação de 
seqüenciamento automático de produto de PCR. 
 
 

Reagente Volume por reação (µL) 
Save Money (Tris-HCl 1 M pH 9,0 e MgCl2 1M) 3 µL 
Iniciador 3,2 pMoles 0,5 µL 
Big Dye Terminator (ABI Prism PE Applied 
Biosystem) 

1 µL 

Produto da PCR purificado 6 µL 

 

As microplacas (Thermo-Fast® 96, Abgene® House, Epson, UK) 

contendo os reagentes para a reação de seqüenciamento juntamente com os 

produtos da PCR purificados, foram submetidos a 1 ciclo de desnaturação a 

96°C durante 5 minutos, 40 ciclos a 96°C por 10 segundos, 52°C por 20 

segundos e 60°C por 4 minutos, em seguida, a reação foi interrompida pela 

diminuição da temperatura a 4°C. 

Após a reação de seqüenciamento, os produtos obtidos foram 

precipitados com isopropanol a 75% (Merck KgaA, Darmstadt, Germany), 

lavados duas vezes com etanol a 70% (Merck KgaA, Darmstadt, Germany) e 

secos a 37°C por 30 minutos. Em seguida, os produtos da reação de 

seqüenciamento foram ressuspendidos em 10 µL de Formamida HiDi 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, USA), submetidos a desnaturação em 

termociclador PTC 100 (MJ Research, Inc., Waltham, MA, USA) por 5 

minutos a 94°C e imersos imediatamente em gelo. 
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Após a desnaturação, a microplaca (Thermo-Fast® 96, Abgene® 

House, Epson, UK) contendo os produtos da reação de seqüenciamento foi 

colocada no seqüenciador ABI PRISM 3100 DNA Analyzer (PE Applied 

Biosystems, Foster City, CA, USA) para a leitura e interpretação das 

seqüências obtidas. 

A estratégia utilizada para seqüenciar o gene pncA em  toda a sua 

extensão está representada na figura 3. Inicialmente fez-se uma PCR 

utilizando como iniciadores os oligonucleotídeos pncA S e R, obtendo-se 

assim um produto com 1200 pb. Este produto amplificado serviu como 

amostra na reação de seqüenciamento, que utilizou iniciadores internos, 

juntamente com aqueles usados na reação de PCR, para conseguir produtos 

menos extensos e facilitar o seqüenciamento. 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estratégia utilizada para seqüenciamento do gene pncA 
em toda a sua extensão. 
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pncA 1 
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3.5.6. Análise do eletroferograma para detecção de 

mutações no gene pncA 

 

A análise do eletroferograma para detecção de mutação no gene 

pncA nas amostras estudadas foi realizada usando-se o programa ABI PRISM 

DNA Sequencing Analysis Software version 3.6 NT (PE Applied Biosystems, 

Foster City, USA). Os resultados obtidos foram comparados com as 

seqüências publicadas no “GenBank” (BX 842578) para o gene pncA 

utilizando-se a ferramenta BLAST 2 sequences 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST). As seqüências obtidas foram também 

alinhadas usando-se o programa ClustalX versão 1.81 (HIGGINS & SHARP, 

1988; THOMPSON et al., 1997) disponível da rede mundial de computadores 

no endereço ftp://ftp-igbmc.u-strasbg.fr/pub/ClustalX. A mudança na 

seqüência de aminoácidos da enzima PZase codificada pelo gene pncA 

mutado foi observada através da ferramenta BLASTX 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST). 


