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5. DISCUSSÃO 

 

Apesar dos esforços de vários órgãos de saúde, pesquisadores e 

clínicos ao longo dos anos, a tuberculose continua a ser uma das doenças 

infecciosas de maior incidência em todo o mundo, levando ao óbito 32% dos 

indivíduos com a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), o que 

representa nada menos que o triplo das mortes causadas por qualquer outra 

afecção nestes pacientes; além disso, provoca a morte de mais mulheres do 

que todas as causas de mortalidade materna somadas; e leva ao óbito mais 

jovens e adultos do que qualquer outra doença infecciosa (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 2000). 

O desenvolvimento de resistência às drogas utilizadas na 

quimioterapia de curta duração preconizada pelo Ministério da Saúde vem 

agravando o prognóstico dos doentes e dificultando o controle desta 

endemia. A intervenção inadequada nas mutações espontâneas, que podem 

induzir a resistência no M. tuberculosis, leva à seleção dos bacilos resistentes 

e sua conseqüente proliferação. Esta intervenção consiste na terapia 

inadequada resultante da não aderência ao tratamento, da interrupção no 

fornecimento das drogas ou da prescrição inadequada das mesmas. A 

repetição deste processo leva ao desenvolvimento da tuberculose 

multirresistente. A fim de conter o avanço deste mal, se faz necessário, além 

de outras medidas, o desenvolvimento de novas técnicas – rápidas, de baixo 
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custo e comprovada eficácia - para a detecção precoce da resistência, para 

que a terapia correta possa ser de pronto instituída. 

A Z, juntamente com a H e a R, faz parte do esquema de primeira 

escolha para tratamento da tuberculose. Ela é uma pró-droga que necessita 

de ativação através da hidrólise promovida pela enzima bacteriana 

pirazinamidase. Mutações no gene pncA, que codifica esta enzima, têm sido 

relacionadas com o desenvolvimento de resistência do M. tuberculosis à Z. 

Estas mutações levariam à perda da atividade enzimática, permanecendo a Z 

sem atividade antimicrobiana. 

O presente trabalho se propôs a investigar a presença de 

mutações no gene pncA de isolados clínicos de M. tuberculosis de origem 

brasileira e correlacioná-las com o teste de atividade da enzima 

pirazinamidase e com a concentração inibitória mínima para Z. 

 

5.1. Teste de atividade da enzima pirazinamidase 

 

Como podem ser observados na tabela 5, os resultados obtidos 

pelo teste de atividade da enzima pirazinamidase dos isolados clínicos de M. 

tuberculosis susceptíveis à Z mostraram boa associação, uma vez que estes 

se apresentaram positivos. Aqui se inclui também a cepa padrão H37Rv. De 

todos os 25 isolados clínicos de M. tuberculosis resistentes à Z, 

caracterizados em seus locais de origem através do método das proporções 
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em L-J, 6 não obtiveram crescimento e portanto não foi possível a realização 

do teste de atividade enzimática. Dos 19 isolados clínicos de M. tuberculosis 

resistentes à Z dos quais foi possível a determinação da atividade enzimática, 

16 apresentaram resultado negativo, indicando que a causa da resistência 

nestes isolados reside na perda da capacidade de hidrólise da Z. 

Curiosamente, 3 isolados resistentes à Z apresentaram atividade da PZase 

positiva, o que significa dizer que o mecanismo de resistência nestes isolados 

deve estar envolvido com outros fenômenos que não a perda da atividade 

enzimática. Estes achados estão de acordo com os dados obtidos por 

BUTLER & KILBURN (1983), MILLER et al. (1995) e MESTDAGH et al. (1999), 

que mostraram que os isolados resistentes à Z nem sempre têm atividade de 

PZase negativa.  

O teste de atividade da enzima pirazinamidase foi inicialmente 

proposto por WAYNE (1974) para ser utilizado na identificação das 

micobactérias, uma vez que poderia distinguir a espécie M. bovis - que não 

possui atividade enzimática devido a um polimorfismo caracterizado pela 

troca do aminoácido Histidina por Ácido Aspártico na posição 57 da PZase - 

de M. tuberculosis, que possui atividade positiva. Após o desenvolvimento de 

resistência à Z através de mutações no gene pncA pelo M. tuberculosis, este 

teste perdeu a validade na identificação das espécies e passou a ser utilizado 

para a detecção de resistência à Z em M. tuberculosis devido à facilidade na 

realização e rapidez do resultado. A dificuldade em obter a sensibilidade à Z 

para alguns isolados de M. tuberculosis, uma vez que a droga só é ativa em 
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pH ácido, faz da detecção da atividade da PZase uma alternativa interessante 

(BUTLER & KILBURN, 1983). 

Muitos estudos têm tentado correlacionar os resultados fornecidos 

pelo teste de atividade da PZase com o teste de sensibilidade à Z. MILLER et 

al. (1995), comparando os resultados do teste de sensibilidade pelo método 

BACTEC com os resultados do teste de atividade da PZase, observaram uma 

boa correlação entre as duas metodologias, tendo sido detectados apenas 

0,5% de resultados compatíveis com falsa sensibilidade no ensaio 

enzimático.  

CARDOSO et al. (1999) observaram a presença de resultados falso 

positivos em 16,4% das amostras utilizadas no teste de atividade da PZase 

quando da comparação com o teste de sensibilidade à Z pelo método das 

proporções em L-J. No presente estudo, como pode ser verificado na tabela 

6, ocorreram 15,8% de resultados indicando falsa sensibilidade à Z quando 

da utilização do teste de atividade de PZase, uma vez que 3 isolados clínicos 

de M. tuberculosis resistentes à PZase apresentaram atividade enzimática.  

BUTLER & KILBURN (1983) apontaram, com seus estudos, uma 

possível explicação para os resultados falso positivos do teste de PZase 

observando que quando o nível de resistência à Z encontra-se entre 100 a 

150 µg/mL, o bacilo pode reter alguma atividade de PZase, não havendo, 

todavia, correlação entre a perda da atividade de PZase e o nível de 

resistência à Z. 
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Resultados falso positivos também podem ser obtidos em culturas 

contendo um mistura de bacilos susceptíveis e resistentes à Z (cultura mista) 

em decorrência da atividade enzimática exercida pelas cepas susceptíveis, 

que pode fornecer resultado positivo após revelação com sulfato ferroso 

amoniacal mascarando assim a presença de cepas resistentes (McCLATCHY 

et al., 1981; TRIVEDI, 1987). Estas, posteriormente, podem ser selecionadas 

em pacientes sob uso de Z comprometendo o tratamento da tuberculose. O 

isolamento dos mutantes resistentes contidos em uma cultura mista, através 

de seleção em meio de cultivo acidificado contendo Z, eliminaria os 

resultados falso positivos quando o mecanismo de resistência envolve 

mutação no gene pncA (TRIVEDI, 1987). 

Resultados falso negativos podem ser obtidos em decorrência do 

emprego de um inóculo muito pequeno (TRIVEDI, 1987), ou quando colônias 

velhas forem utilizadas na determinação da atividade de PZase. Parece que, 

nas colônias que estão em fase estacionária ou de morte, a atividade 

enzimática é reduzida abaixo dos limites necessários para positivação do 

teste proposto por Wayne (PARK et al., 2001). 

Diante disto, conclui-se que o teste de atividade da PZase deve 

ser realizado criteriosamente utilizando culturas em fase ativa de crescimento 

e com inóculo “pesado”. E ainda, os resultados do teste de PZase devem ser 

interpretados somente em uma direção – um resultado negativo indica 

resistência à Z – enquanto muito cuidado deve ser tomado na interpretação 

de resultados positivos. 
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Um resultado do teste de atividade da enzima PZase após 

revelação com sulfato ferroso amoniacal pode ser observado na figura 4. 

 

5.2. Concentração inibitória mínima para pirazinamida 

 

As dificuldades encontradas no desenvolvimento de um 

procedimento apropriado para testar a sensibilidade à Z estavam associadas, 

inicialmente, com a tentativa de se realizar o teste com as concentrações de 

Z disponíveis no sangue ou tecido, ou seja, 16-60 µg/mL. Estas baixas 

concentrações são ativas in vitro contra M. tuberculosis somente a pH 5,5 - 

5,6 (McDERMOTT & TOMSETT, 1954; KONNO et al., 1967; DICKINSON & 

MITCHISON, 1970; SALFINGER & HEIFETS, 1988; HEIFETS & LINDHOLM-

LEVY, 1992). Sabe-se que o meio ácido é bastante desfavorável para o M. 

tuberculosis, e uma quantidade maior que 10% dos isolados simplesmente 

não cresce em pH 5,5 (STOTTMEIER et al., 1967; SIDDIQI, 1992). 

SALFINGER & HEIFETS (1988) sugeriram que a Z pode exercer o efeito 

inibitório em caldo 7H12 a pH 6,0 – 6,2 quando a concentração da droga é 

aumentada para 300 ou 400 µg/mL. O pH de 6,0 a 6,2 em caldo 7H12 

parece ser uma ótima faixa para o crescimento de M. tuberculosis, e algumas 

cepas crescem melhor neste pH do que em pH 6,8. Há ainda muita 

controvérsia quanto à concentração crítica a ser adotada para realização de 

testes de sensibilidade à Z em pH 6,0. Uma distinção mais confiável entre 
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sensibilidade e resistência à Z foi observada quando 300 µg/mL de Z foram 

usados como concentração crítica (HEIFETS, 1991) ou quando as 

concentrações de 100, 300 e 900 µg/mL foram empregadas para determinar 

a CIM para a droga com as seguintes determinações: sensível, intermediário 

e resistente (HEIFETS, 1996). HEIFETS (2002), afirma ainda que há 

evidências suficientes que mostram que um teste a pH 6,0 – 6,2 com 300 

µg/mL em caldo 7H12 proveria resultados mais confiáveis para distinguir 

cepas susceptíveis de resistentes. 

Sabe-se que atualmente o sistema BACTEC 460TB (Becton-

Dickinson Diagnostic Instrument Systems, Sparks, Md.) é considerado o 

método de referência para testes de sensibilidade à Z (KIEHN et al., 1995; 

WOODS et al., 2000). A sensibilidade à Z neste método é determinada em 

pH 6,0 e a concentração crítica de Z estabelecida é de 100 µg/mL. Esta 

metodologia foi adotada por vários autores em seus trabalhos (MILLER et al., 

1995; MARTTILA et al., 1999; MESTDAGH et al., 1999; DAVIES et al., 2000; 

HUANG et al., 2003). Outros autores, utilizando metodologias diversas, 

adotaram a concentração crítica de 100 µg/mL em pH 6,0 (CHENG et al., 

2000; HOU et al., 2000; LEITE et al., 2000; HANNAN et al., 2001; AONO et 

al., 2002; MIYAGI et al., 2004). 

Outro fator limitante no teste de sensibilidade à Z seria o 

suplemento a ser adicionado ao meio de cultivo. BUTLER & KILBURN (1982) 

observaram que o ácido oléico, na concentração encontrada no OADC 

comercial, apresentou efeito inibitório no crescimento de M. tuberculosis a 
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pH 5,5. Esta inibição pode ser neutralizada pela adição de albumina ou 

carvão vegetal ao meio de cultivo, porém, o carvão vegetal pode interferir no 

exame visual e, na presença de albumina, o ácido oléico tem pobre 

capacidade de auxiliar no crescimento em pH ácido. Os autores observaram 

ainda que a eliminação do ácido oléico pelo uso do suplemento ADC nem 

sempre resultou em crescimento em algumas placas controle. 

Na tentativa de transpor estas limitações, HEIFETS et al. (2000b) 

desenvolveram um novo meio de cultivo a base de ágar para o teste de 

sensibilidade à Z. Inicialmente, eles observaram uma supressão no 

crescimento de M. tuberculosis quando o meio era suplementado com OADC 

ou ADC em pH 6,0 e, por outro lado, esta supressão não foi observada 

quando o suplemento usado era um soro animal (FBS - soro fetal bovino; 

CBS - soro muscular bovino; FES - soro fetal eqüino). Além disso, o 

crescimento do M. tuberculosis no meio a base de ágar suplementado com o 

soro animal a pH 6,0 foi melhor que no meio 7H11 convencional, a pH 6,0 ou 

6,8, suplementado com OADC e, especialmente, ADC. Durante os testes para 

o estabelecimento da concentração crítica de Z, os autores mostraram que o 

crescimento de 25 cepas de M. tuberculosis susceptíveis à Z foi inibido em 

pH 6,0 no meio a base de ágar suplementado com soro animal com 

concentrações da droga de 900 ou 1200 µg/mL, e que um bom crescimento 

ocorreu no controle livre de droga. Ao mesmo tempo, 29 de 30 cepas 

resistentes à Z produziram crescimento suficiente na presença de Z a 900 

µg/mL neste meio. Eles também demonstraram que um teste pelo método 
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das proporções usando pH 6,0 no meio a base de ágar pode dar informações 

claras sobre a proporção de bactérias resistentes à Z no inóculo. Baseando-

se nestes resultados, eles propuseram um novo meio a base de ágar, que 

difere do 7H11 quanto ao pH (6,0 ao invés de 6,8) e quanto ao suplemento 

(soro animal ao invés de OADC). Os melhores resultados foram obtidos com 

CBS (10%) e 900 µg/mL de Z como concentração crítica. Os autores dizem 

ainda que estudos com um grande número de cepas são necessários para 

fazer a escolha final entre 900 e 1200 µg/mL de Z como concentração crítica 

neste meio. 

Como mencionado anteriormente, a concentração inibitória 

mínima da Z para os isolados clínicos de M. tuberculosis foi determinada, 

neste estudo, através da utilização de três metodologias. No método das 

proporções em L-J, foi adotado o pH 5,2 e a concentração crítica de 25 

µg/mL, recomendados pelo CDC (KENT & KUBICA, 1985), e as 

concentrações de Z variam de 800 µg/mL a 12,5 µg/mL. No caso do método 

de Microdiluição em caldo, utilizou-se o pH 6,0, a concentração crítica de 100 

µg/mL, como recomendado pelo autor (LEITE et al., 2000), e foram 

utilizadas concentrações da droga variando entre 1600 µg/mL e 12,5 µg/mL. 

Em nosso estudo foi realizado pela primeira vez o teste de CIM 

para Z pelo método em microplaca utilizando o Alamar Blue como agente 

revelador. O Alamar Blue é um corante de oxidação/redução que serve como 

indicador de crescimento e/ou viabilidade celular, a forma azul oxidada não 

fluorescente torna-se rosa e fluorescente após a redução (AHMED et al., 
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1994). Neste caso, o teste foi realizado utilizando-se pH 6,0 e, como houve 

crescimento, pode-se visualizar a mudança de coloração do meio promovida 

pela redução do corante Alamar Blue, como observado na figura 5. A 

concentração crítica adotada para este método a pH 6,0 foi de 100 µg/mL. 

Esta decisão tomou como base o fato de a maioria dos autores terem usado 

esta mesma concentração quando da realização do teste de sensibilidade à Z 

em pH 6,0, inclusive quando o mesmo meio de cultivo Middlebrook 7H9 foi 

utilizado (AONO et al., 2002; MIYAGI et al., 2004). Aqui, como no método de 

microdiluição em caldo, foram utilizadas concentrações de Z variando entre 

1600 µg/mL e 12,5 µg/mL. 

Os resultados da CIM para Z determinada pelas três metodologias 

utilizadas para os isolados clínicos de M. tuberculosis empregados neste 

estudo podem ser observados na tabela 7. De modo geral, houve uma boa 

associação entre os resultados obtidos pelas três metodologias, com a 

maioria dos isolados clínicos apresentando-se sensíveis ou resistentes 

igualmente nos três métodos. De acordo com as concentrações críticas 

estabelecidas para cada metodologia, puderam ser observados resultados 

divergentes em dois isolados clínicos. O isolado 2075/00 apresentou 

concentração crítica de 200 µg/mL pelos métodos MABA e das proporções, 

portanto resistente à Z; e 100 µg/mL pelo método BMM, indicando 

sensibilidade à Z. O mesmo ocorreu para o isolado 3224, com concentração 

crítica > 1600 µg/mL pelo método MABA e de 800 µg/mL pelo método das 

proporções, portanto resistente à Z; e 100 µg/mL pelo método BMM, 
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mostrando-se sensível à Z. Este fato pode ser explicado pela dificuldade na 

leitura do teste pelo método BMM, que deve ser efetuada visualmente 

através de observação da formação de um botão (crescimento bacteriano) 

nas cavidades das microplacas.  

Através da observação dos resultados obtidos pelo método MABA, 

pode-se concluir que este é perfeitamente aplicável na determinação da CIM 

para Z em isolados clínicos de M. tuberculosis, embora um pequeno número 

de amostras tenha sido utilizado. Isto porque este método mostrou uma boa 

associação com o método padrão das proporções em L-J. Estes resultados 

apontam para o surgimento de uma nova metodologia, mais rápida, para a 

obtenção da CIM para Z em isolados de M. tuberculosis. Neste teste, o 

tempo de incubação para a realização do teste pode ser diminuído para 10 

dias, ao invés de 28, o que pode abreviar o tempo de espera pelo paciente e 

acelerar a implantação da quimioterapia correta, representando um grande 

avanço no controle da transmissão da doença. 

Segundo YAJKO et al. (1995), este tempo de incubação poderia 

ser diminuído ainda mais. Eles observaram em seus estudos que, como o 

tempo de incubação que é necessário para que haja atividade metabólica 

suficiente pode variar de cepa para cepa, 3 tubos controle (sem droga) 

podem ser incluídos em cada teste de sensibilidade. Estes tubos controle 

devem ser testados após 7, 10 e 14 dias de incubação pela adição de Alamar 

Blue a fim de se determinar o dia ideal para a revelação dos testes. Então, 

dependendo do tempo que os tubos controle levaram para ter atividade 
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metabólica suficiente, os resultados do teste de sensibilidade estariam 

disponíveis em 7, 10 ou 14 dias de incubação. STOTTMEIER et al. (1967) 

notaram, ainda, que é importante que os testes de sensibilidade à Z sejam 

realizados em até 20 dias de incubação, uma vez que pequenos grupos de 

bactérias com metabolismo lento têm a capacidade de neutralizar o pH ácido 

no ambiente imediatamente ao seu redor, tornando a Z não efetiva e 

favorecendo o crescimento bacteriano. 

Muito cuidado também deve ser tomado quanto ao tamanho do 

inóculo a ser utilizado para o teste de sensibilidade à Z. ZHANG et al. (2002) 

observaram que uma cepa sensível pode se comportar como resistente 

quando um inóculo muito “pesado” for usado. Um aumento de 10 vezes no 

tamanho do inóculo (107 bacilos /mL) de uma cepa sensível causou um 

significativo aumento na CIM para Z, ocasionando falsa resistência. Os 

autores mostraram ainda que um grande inóculo (107-8 células/mL) 

aumentou o pH do meio de ácido para perto de neutro. Por outro lado, um 

inóculo de ≤ 106 células/mL, comumente usado para o testes de 

sensibilidade à Z, não leva a falsa resistência. Nas metodologias utilizadas 

neste estudo, tomou-se o cuidado de obter inóculos que não ultrapassassem 

106 células/mL. 
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5.3. Caracterização molecular dos isolados clínicos de M. 

tuberculosis por “Spoligotyping” 

 

Com o objetivo de caracterizar molecularmente os isolados clínicos 

utilizados neste estudo como sendo realmente M. tuberculosis, lançou-se 

mão da técnica de “Spoligotyping”, que foi realizada no Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC, Atlanta, Georgia, EUA) pela Dra. Rosilene 

Fressatti Cardoso. Desta maneira, foi possível determinar que os isolados 

testados pertencem à espécie M. tuberculosis, fato este evidenciado pela 

ausência de hibridação com os oligonucleotídeos dos espaçadores 33 a 36, 

como pode ser visto na figura 6. 

A análise dos dados obtidos possibilitou o agrupamento dos 

isolados em 10 perfis diferentes de “Spoligotyping”, como pode ser observado 

na tabela 8. Dentre os isolados caracterizados, observou-se a maior freqüência 

de um padrão de “Spoligotyping”, aqui denominado de padrão A, que ocorreu 

em 36% dos isolados, seguido pelos padrões B e C que foram encontrados, 

ambos, em 16% dos isolados. Estes padrões de “Spoligotyping” estão 

distribuídos nos estados de São Paulo e Paraná, com exceção do padrão C, 

encontrado somente em São Paulo. Apesar de apresentarem o mesmo padrão, 

acredita-se que os isolados sejam provenientes de clones diversos, uma vez 

que as mutações encontradas no gene pncA, em sua maioria, eram diferentes 

(ANEXO 3). Exceções foram encontradas para os isolados 71-C e 44-A e 71-A 

e 72-A, que pertencem ao padrão A e apresentam a mesma mutação no gene 
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pncA (71-C e 44-A apresentaram a inserção de uma C na posição 314; 71-A e 

72-A apresentaram troca de A para G na posição – 11 pb). Estes isolados 

podem ser originários do mesmo clone em função desta coincidência de fatos, 

mas isto só poderá ser comprovado através da aplicação de uma metodologia 

mais sensível de caracterização molecular, como o RFLP. 

 

5.4. Detecção de mutações no gene pncA nos isolados 

clínicos de M. tuberculosis  

 

Tem sido sugerido que o principal mecanismo responsável pelo 

desenvolvimento de resistência à Z em M. tuberculosis seja a alteração na 

seqüência de nucleotídeos do gene pncA introduzida por mutações. Sabe-se 

que o gene pncA codifica a enzima pirazinamidase, responsável por hidrolisar 

a pirazinamida, originando o ácido pirazinóico, que é o metabólito ativo contra 

o bacilo, e amônia. A alteração de um nucleotídeo na seqüência deste gene 

levaria à formação de uma proteína com estrutura diferente da proteína 

nativa, impedindo que a Z seja hidrolisada, e, portanto, tornando o bacilo 

resistente.  

No presente trabalho, foram encontradas mutações em 22 dos 30 

isolados clínicos de M. tuberculosis que tiveram o gene pncA seqüenciado, 

como pode ser observado na tabela 8. Destas 22 mutações encontradas, 9 

ainda não haviam sido descritas na literatura.  
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Como mencionado anteriormente, uma das mutações 

encontradas, a inserção de aproximadamente 1350 pares de bases (IS6110) 

no isolado clínico 1264, não teve qualquer influência no perfil de sensibilidade 

à Z do mesmo, uma vez que ocorreu a – 30 pares de bases do gene pncA, 

sendo, provavelmente, em uma região intergênica e portanto foi 

desconsiderada. A inserção da IS6110 já foi, inclusive, relatada como a causa 

da resistência de isolados de M. tuberculosis à Z por LEMAITRE et al. (1999) 

que a encontraram na posição 341 da seqüência nucleotídica do gene. 

Não foi possível obter a amplificação pela PCR do gene pncA do 

isolado clínico 5505 em nenhuma das inúmeras tentativas. Cabe ressaltar 

aqui a utilização de controle positivo da reação representado pela cepa 

padrão H37Rv, que obteve amplificação, assim como outros isolados clínicos 

resistentes à Z, fato este que se repetiu inúmeras vezes. Sabe-se que o 

isolado 5505 foi identificado, como os demais, como sendo M. tuberculosis, 

pelas provas de detecção de niacina, atividade de catalase e redução do 

nitrito, além do fato de ter crescido bem em meio L-J, onde o M. bovis não 

cresce por não ser capaz de utilizar o glicerol como fonte de Carbono. Diante 

disto, deduziu-se ter havido deleção de uma região do genoma de M. 

tuberculosis que continha todo o gene pncA bem como 410 pares de bases 

“upstream” e 229 pares de bases “downstream”. A suposição foi reforçada 

pelo fato de já ter sido descrita na literatura (ESCALANTE et al., 1998; 

SUZUKI et al., 2002). A confirmação desta suposição só poderá ocorrer de 

fato com a construção de vários pares de oligonucleotídeos iniciadores que 
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flanqueiem regiões de diferentes tamanhos que contenham o gene pncA, 

assim o tamanho da região deletada poderá ser determinado. 

A natureza das mutações no gene pncA encontradas neste estudo 

inclui principalmente a substituição de um nucleotídeo, ocasionando a troca de 

aminoácidos, como pode ser observado na figura 7. Das 22 mutações 

encontradas, 17 foram trocas de aminoácidos, sendo que destas 11 foram 

transições (troca de uma purina por outra purina ou de uma pirimidina por 

outra pirimidina) e 6 foram transversões (troca de uma purina por uma 

pirimidina ou vice-versa). Ocorreram também inserções e deleções de 

nucleotídeos levando à mudança na fase aberta de leitura do gene, mutações 

conhecidas como “frameshift”. Alguns exemplos destas trocas, inserções e 

deleções de nucleotídeos encontradas neste estudo podem ser vistos na figura 

8. 

Através da observação da figura 9, pode-se notar que as 

mutações encontradas estavam dispersas por todo o gene. No entanto, a 

maioria das mutações não ocorreu nas posições 3 a 17, 61 a 76, 132 a 142 e 

na posição -11, provável região promotora do gene, como observado por 

vários autores (SCORPIO et al., 1997; SREEVATSAN et 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). As 

posições de maior freqüência de mutação incluem as regiões 45 a 59 e 155 a 

172. Uma possível explicação para tal fenômeno seria a influência de fatores 

regionais no perfil de mutações no gene pncA que levam à resistência, e 
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também porque este é o primeiro estudo de caracterização molecular de 

resistência à Z realizado no país. Pode-se sugerir, então, que os isolados de 

origem brasileira tenham um perfil diferente de mutações daquele encontrado 

em outros países. 

Como a freqüência das mutações encontradas nas cepas 

resistentes é muito variável, a detecção dos isolados resistentes deve ainda 

se basear em cultura convencional até que o exato mecanismo molecular 

seja estabelecido. A triagem inicial dos isolados através de métodos 

baseados no DNA, seguida de cultura para aqueles que não apresentarem 

mutação no gene pncA parece ser apropriada (LEE et al., 2001b).  

 

5.5. Avaliação da associação entre as mutações no gene 

pncA, resistência à Z e atividade de PZase em isolados 

clínicos de M. tuberculosis 

 

A freqüência de mutações encontradas no gene pncA nos isolados 

clínicos de M. tuberculosis resistentes à Z tem variado entre os estudos 

prévios, indo de 75% a até 100% em alguns casos (CHENG et al., 2000; 

HIRANO et al., 1997; LEMAITRE et al., 1999; MARTTILA et al., 1999; 

MESTDAGH et al., 1999; SCORPIO et al., 1997a; SREEVATSAN et al., 1997; 

LEE et al., 2001b; MIYAGI et al., 2004). No presente trabalho, tal freqüência 

foi de 88% (Tabela 9), ou seja, 22 dos 25 isolados clínicos de M. tuberculosis 

com fenótipo de resistência à Z apresentaram alguma alteração no gene 
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pncA ou em sua provável região promotora. Pode-se dizer, então, que nos 

isolados clínicos de M. tuberculosis de origem brasileira o principal 

mecanismo envolvido com a resistência à Z é a presença de mutações no 

gene pncA, que leva à inatividade da enzima PZase, responsável pela 

ativação da Z em M. tuberculosis.  

Outro fato observado com a análise do seqüenciamento do gene 

pncA foi a ausência de qualquer alteração em 3 (12%) isolados clínicos 

fenotipicamente resistentes à Z. Este achado vem corroborar com o descrito 

previamente por muitos autores (BUTLER & KILBURN, 1983; MESTDAGH et 

al., 1999; BROWN et al., 2000), em que uma porcentagem dos isolados de 

M. tuberculosis resistentes à Z não apresenta mutação no gene pncA, nem 

em sua região promotora. Estes achados são compatíveis com a hipótese de 

que pode existir um outro mecanismo que leva à resistência a Z em M. 

tuberculosis. Estes mecanismos poderiam incluir alterações em algum gene 

envolvido com o controle da expressão do pncA (LEE et al., 2001b), uma 

alteração no sistema de captação da Z pelo bacilo (SPEIRS et al., 1995; 

RAYNAUD et al., 1999), alterações que levem ao efluxo ativo de POA pelo 

bacilo (ZHANG et al., 1999), ou ainda, mutações que levem à modificação ou 

amplificação de um alvo desconhecido de POA (CHENG et al., 2000). 

Quando se avalia a atividade da enzima PZase e sua correlação 

com mutações no gene pncA (Tabela 10), observa-se  que cada mutação 

encontrada mostrou ter efeito deletério na função da PZase, uma vez que 

todos os isolados que apresentaram mutação no gene pncA não tinham 
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atividade enzimática detectável. Isto implica que a função da enzima é muito 

sensível a alterações na seqüência em qualquer região do polipeptídeo.  

 

5.6. Avaliação da presença de isolados clínicos de M. 

tuberculosis resistentes somente à pirazinamida 

 

Entre os isolados de M. tuberculosis resistentes utilizados no 

estudo, cinco (3224, 5505, MGA 1, MGA 2 e MGA 3) apresentaram 

resistência somente à Z, como pode ser observado no anexo 1. Este fato já 

foi observado por CHENG et al. (2000), que identificou a propagação de um 

isolado monorresistente entre 21 pacientes em Quebec, no Canadá; bem 

como por HANNAN et al. (2001) nos Estados Unidos. A importância deste 

achado reside no fato de, até certo tempo atrás, a monorresistência à Z ser 

considerada uma característica exclusiva da espécie M. bovis, sendo inclusive 

explorada na identificação e distinção das outras espécies pertencentes ao 

complexo M. tuberculosis. Faz-se necessário, desta maneira, o abandono de 

tal prática para que não haja erro na identificação das espécies, o que levaria 

à adoção de regime terapêutico equivocado, além de medidas preventivas 

diferentes das recomendadas para cada espécie. Alia-se a isto o fato de já 

ter sido identificada em M. tuberculosis a substituição do aminoácido 

Histidina por Ácido Aspártico no códon 57 do gene pncA (SREEVATSAN et al., 

1997; LEE et al., 2001b), conhecida como a única mutação específica da 

espécie M. bovis, que é naturalmente resistente à Z (SCORPIO & ZHANG, 
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1996). Esta diferença tem sido usada para discriminar M. tuberculosis de M. 

bovis (MONTEROS et al., 1998; SCORPIO et al., 1997b). Como isolados de 

M. tuberculosis apresentando esta mesma mutação já foram encontrados, 

deve ser tomado cuidado especial na discriminação destas duas espécies 

usando somente o polimorfismo no codon 57 do gene pncA. Ao invés de usá-

lo sozinho, vários outros polimorfismos em outros genes, como oxyR, devem 

ser testados simultaneamente (MONTEROS  et al., 1998). 

Dentre os 5 isolados clínicos de M. tuberculosis monorresistentes à 

Z, 4 apresentaram algum tipo de alteração no gene pncA e ausência de 

atividade enzimática, como pode ser observado na tabela 11. Apenas um 

isolado clínico, o 3224, não apresentou qualquer alteração no gene pncA e 

tinha atividade de PZase detectável, indicando que esta monorresistência 

deve estar associada a outro mecanismo, como os citados anteriormente. 


