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RESUMO

LIMA, F. T. Identificação de um novo conjunto de biomarcadores para
predição do curso da infecção pelo Mycobacterium tuberculosis. 2021. 141f.
Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto –
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021.

O desenvolvimento de alternativas para conter a tuberculose (TB)
aliado à necessidade de ampla compreensão de mecanismos de ação da
resposta imune à infecção impulsionam a investigação de novas vias
intracelulares,

as

quais

poderiam

estar

associadas

com

novos

biomarcadores de prognóstico da doença. Estudos mostram que dentre os
possíveis órgãos afetados na infecção experimental em camundongos, com
Mycobacterium tuberculosis (Mtb), o fígado apresenta uma resposta
eficiente contra a infecção quando comparado ao pulmão e baço. Nossa
hipótese é que no fígado, mecanismos efetores da resposta imune são
eficazes para o controle da infecção e poderiam não ser ativados nos
órgãos onde o bacilo subverte à resposta efetora. Nosso objetivo foi
analisar in silico dados já obtidos do transcriptoma em busca de genes e
enzimas epigenéticas diferencialmente expressas em células totais do
fígado e do pulmão de camundongos com TB experimental, que estivessem
associados à regulação da resposta imune em ambos os órgãos, de forma
a permitir a disseminação do bacilo no pulmão, enquanto promovem o seu
controle no fígado. Na análise in silico, foi identificado um grupo de genes
que foram diferencialmente expressos e relacionados ao controle ou
suscetibilidade. O objetivo seguinte foi validar in vitro os alvos identificados,
através da infecção de monócitos humanos com Mtb, para que novos
biomarcadores sejam propostos. Por meio da utilização de RNA de
interferência, observamos que o perfil transcricional pôde ser revertido, o
que induziu inibição nas funções efetoras de monócitos. Demonstramos que
a modulação do perfil transcricional pode induzir a produção de citocinas e
como consequência ocorrer a indução da apoptose e resistência à infecção,
como também pode induzir a morte celular por necrose, o que resulta na
persistência da micobactéria e consequente perfil de suscetibilidade. A

expressão destes genes está sobre controle epigenético, podendo ser
modulado in vitro por meio do tratamento com epidrogas. Assim,
concluímos que o conjunto de genes aqui identificados pode integrar uma
bioassinatura de predição do curso da infecção, e a modulação diferencial
destes genes pode favorecer um cenário de resistência ou suscetibilidade
na tuberculose humana.

Palavras-chave: Mycobacterium tuberculosis, RNAseq, epigenética,
transcriptoma, biomarcadores, resistência, susceptibilidade.

1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

1.1 Tuberculose
Até o ano de 2019, a tuberculose (TB) era a principal causa de morte
por infecção endêmica do mundo. Em 2019, foram 1,4 milhões de pessoas
levadas a óbito devido à doença, além de ter sido a principal causa de
morte entre pacientes com HIV (WHO, 2020). Os altos números
relacionados a mortes por tuberculose são em sua totalidade devido à
forma ativa da doença. A infecção pelo Mycobacterium tuberculosis (Mtb)
pode levar a 3 desfechos clínicos: após o contato com o bacilo, 5% dos
infectados não consegue desenvolver uma resposta imune eficiente em
contê-lo e desenvolve a tuberculose primária. Outros 5% dos indivíduos
desenvolvem a tuberculose pós-primária ou secundária, pois conseguem
conter o bacilo na fase inicial da infecção, mas sofrem uma reativação
endógena dos bacilos que resistiram ao sistema imune ou porque são
expostos à nova fonte de infecção.
Cerca de 90% dos infectados, no entanto, tem uma resposta imune
eficaz contra o bacilo e desenvolvem a tuberculose latente. Pacientes
infectados pela forma latente, podem ser potenciais sintomáticos e
transmissores se a doença for reativada ou até mesmo manterem-se
assintomáticos e não diagnosticados por toda a vida (COLANGELI et al.,
2020). De maneira preocupante, estima-se que 1/3 da população mundial
está infectada com a forma latente da TB, tornando-a junto com AIDS e
malária, doenças endêmicas mundiais (WHO, 2020). Com o surgimento da
pandemia da COVID-19, causada pela infecção pelo novo Coronavírus em
2019, a TB deixou de ser a infecção mais prevalente no mundo, no entanto,
a relação entre essas duas doenças tem sido relatada na literatura e,
apesar dos poucos dados, existem motivos que justifiquem estudos sobre a
relação entre ambas, uma vez que a mesma pode resultar em
consequências drásticas (YANG; LU, ; CRISAN-DABIJA et al., 2020).
Existem alguns fatores de risco envolvidos na reativação da bactéria
até então em estado latente, como principalmente a infecção pelo HIV, mas

também ter o sistema imune comprometido, ser fumante, ter diabetes ou
falha renal crônica, entre outros (LODDENKEMPER; LIPMAN; ZUMLA,
2016). A reativação do patógeno culmina naquilo que clinicamente é
caracterizado como tuberculose ativa, que induz no paciente alguns
sintomas clássicos, dentre eles, tosse crônica, produção de expectoração,
as vezes com presença de sangue, falta de apetite e consequente perda de
peso,

febre

em

alguns

casos,

sudorese

noturna

e

hemoptise

(LODDENKEMPER; LIPMAN; ZUMLA, 2016).
O diagnóstico é realizado associando-se a clínica aos exames
laboratoriais e raio X de tórax. O diagnóstico da tuberculose e o
consequente início do tratamento estão diretamente ligados à prevalência e
também probabilidade de transmissão (CHENG et al., 2013; HARRIS;
SULLIVAN MEISSNER; PROOPS, 2013). Os métodos convencionais de
diagnósticos de tuberculose ativa são baseados em técnicas de esfregaço e
cultura de escarro, um processo que pode levar semanas, necessita de
técnicos especializadas e ainda assim é pouco sensível. A prova
tuberculínica ou TST (Tuberculin skin test) também é utilizada em algumas
situações, inclusive na pesquisa de TB latente, e se baseia num teste de
hipersensibilidade tardia cutânea, no qual um derivado concentrado de
proteínas derivadas de cultura de 7 cepas Mtb é injetado por via
intradérmica e a sensibilidade é observada entre 48 e 72 horas.
O IGRA (Interferon-gamma Release Assay) é um teste que mensura
a citocina INF-γ produzida por leucócitos do paciente quando colocados em
contato com um concentrado de peptídeos exclusivos do complexo
Mycobacterium tuberculosis. A citocina é avaliada por ELISA no
sobrenadante das células cultivadas na presença do antígeno-específico, e
por isso esse método é considerado mais sensível que o TST, os resultados
são quantitativos e objetivos e não dependem da interpretação do técnico.
O resultado também não é afetado pela vacinação com BCG ou infecção
por micobactérias ambientais.
Ainda há o GeneXpert MTB/RIF que é, até o momento, o único teste
molecular indicado pela OMS para diagnóstico rápido da TB. Este teste tem
a sua eficácia baseada na capacidade de detectar a presença de Mtb e

simultaneamente avaliar a resistência à rifampicina, principal fármaco
utilizado no tratamento da tuberculose (MECHAL et al., 2019). De maneira a
complementar os testes laboratoriais, a radiografia do tórax é usada para
confirmação do diagnóstico, é fundamental na identificação da TB em sua
fase aguda e também na forma latente dessa doença o que torna esse
método mais sensível, porém menos especifico, pois pode não identificar
casos de tuberculose extrapulmonar (SUDHA, 2016).
Apesar das diferentes formas de diagnóstico da tuberculose, deve-se
dar atenção à transmissibilidade dessa doença, pois assim como
CHURCHYARD et al., 2017 relatou em seu trabalho, há uma espécie de
cascata de eventos que tornam possível a transmissão da TB. Os principais
pontos nessa cascata têm por início um caso fonte de tuberculose, ao
expelir aerossol pela fala, tosse ou espirro, são geradas partículas contendo
o bacilo que sobrevivem no ar por até uma hora e, ao serem inaladas por
um indivíduo suscetível, consequentemente pode infectá-lo e causar a
tuberculose (CHURCHYARD et al., 2017; ID et al., 2021).
Há aspectos que contribuem diretamente para o sucesso da
transmissão

da

tuberculose,

dentre

eles fatores

ambientais,

mais

precisamente lugares que oferecerem pouca luminosidade, espaço fechado
e consequentemente dificuldades de circulação do ar. Razões ligadas ao
hospedeiro também estão diretamente ligadas ao desenvolvimento da
forma ativa da doença, como má nutrição, fumo, diabetes, consumo
excessivo de álcool, co-infecção pelo HIV, entre outros (IBRAHIM;
ZAMBRUNI; MELBY, 2017; SILVA et al., 2018; IBRAHIM; MULAT, 2020).
Ao associar-se às comorbidades, a tuberculose pode apresentar-se de uma
forma bem mais grave da doença, tornando o paciente um potencial
transmissor (MATHEMA et al., 2017).

1.2 Tuberculose no Brasil
Com o intuito de controlar a disseminação e melhorar os índices de
cura da tuberculose, a OMS definiu o tratamento supervisionado ou
tratamento diretamente observado (TDO) como a principal estratégia para

tal. Essa estratégia é caracterizada pelos seguintes componentes:
compromisso político, tratamento padronizado, detecção de casos por
baciloscopia, tratamento diretamente observado (DOTS), fornecimento
regular e ininterrupto de medicamentos padronizados e sistema de
notificação de casos. Diante disso, e do aumento no orçamento nacional, a
TB tem sido citada em instrumentos de convênios entre governo federal,
estados e municípios, proporcionando maior destaque à TB, envolvendo
aspectos técnicos e políticos (OLIVEIRA et al., 2015).
A tuberculose é uma doença muitas vezes relacionada a questões
comportamentais

e

também

sociodemográficas,

por

isso,

países

considerados de média renda, como o Brasil são citados como exemplos
dessa relação (HARLING; CASTRO, 2014). E estudos como o de REISSANTOS et al., 2019, mostram que no Brasil há relação direta entre renda
advinda de programas sociais do governo federal e taxas de curas da TB.
Desde 2003 a tuberculose tem sido discutida como uma das
principais pautas do Ministério da Saúde do Brasil, uma vez que o país
apresenta em média 70.000 casos de tuberculose por ano, o que o
caracteriza como um dos principais países relacionados a essa doença no
mundo (REIS-SANTOS et al., 2019; BARROS; DONALISIO, 2020).
Diversos

estados,

principalmente

São

Paulo,

já

tiveram

estudos

relacionados a tuberculose realizados relacionando índices econômicos,
casos de HIV+ e as taxas de incidência de TB (ZILLE et al., 2019).
HIV é também um dos principais fatores envolvidos no índices de
tuberculose extrapulmonar (GOMES et al., 2014). Em relação aos índices
de tuberculose extrapulmonar no Brasil aumentaram de 6.8 por 100,000
pessoas em 1981 para 7.0 por 100,000 pessoas em 1991, e um estudo
utilizando dados do município de Campinas no estado de São Paulo
mostrou que entre 2001 e 2009 houve redução de aproximadamente de
23% em casos de tuberculose pulmonar, mas apenas 5,9% nos casos de
tuberculose extrapulmonar (GOMES et al., 2014). Um outro fator envolvido
na distribuição da TB no Brasil e no mundo, são as linhagens e diferentes
genótipos da espécie do complexo Mycobacterium tuberculosis, o agente
etiológico da TB (VERZA et al., 2020).

1.3 Complexo Mtb(MTBC)
O complexo Mtb(MTBC) é integrado por espécies geneticamente
próximas e que causam tuberculose em humanos e animais (FORRELLAD
et al., 2013). Constituem o complexo: Mtb(Mtb) que é o agente etiológico da
tuberculose em humanos; M. bovis, M. pinnipedii e M. caprae que causam
tuberculose em mamíferos domésticos ou selvagens; M. microti causadora
da tuberculose em ratos e por fim M. africanum e M. canettii responsáveis
pela causa de tuberculose em humanos residentes em regiões específicas
do continente africano (DELOGU; SALI; FADDA, 2013; MIGGIANO; RIZZI;
FERRARIS, 2020).
As diferenças na patogenicidade causada por cada membro do
MTBC são resultantes das mudanças no material genético adquiridas ao
longo do processo de evolução de cada espécie (LAMICHHANE; MILIC,
2018). A Mtbcontém 14 regiões em seu genoma, mais conhecidas como
RD1–14, que codificam genes relacionados a sua capacidade de induzir a
tuberculose em humanos, mais precisamente genes codificantes de fatores
de virulência e antígenos imunogênicos como ESAT-6 e CFP-10 (ETNA et
al., 2015).
O Mycobacterium bovis atenuado - bacilo Calmette-Guerin (BCG) –
é, atualmente, a única vacina disponível relacionada à imunização contra a
TB (WHITLOW; MUSTAFA; HANIF, 2020). O BCG não possui a RD1-14 e
esse fato está ligado à eficácia limitada e variável dessa vacina contra a
forma pulmonar da doença. Além disso, não é bem compreendido a
eficiência da BCG na proteção de indivíduos infectados pela forma latente
(SHERMAN et al., 2004; ETNA et al., 2015). A importância da RD1 fica
evidenciada em trabalhos como os de PYM et al., 2002 e SHERMAN et al.,
2004 que mostram que a resposta imune é desenvolvida de formas
diferentes frente a bactérias que expressam genes inseridos nessa região.
Por esse motivo, a cepa de Mtb(MTB) identificada como H37Rv é o modelo
mais apropriado para mimetizar infecções que causam TB em humanos.
Essa cepa laboratorial contém inserido em seu genoma as 14 regiões
ligadas a patogenicidade, o que faz da H37Rv um elemento fundamental
para estudos voltados à compreensão do desenvolvimento da infecção, pois

mimetiza a tuberculose nos aspectos imunológicos, genéticos, bioquímicos
e fisiológicos (COLE, 1999; GEORGE SEBASTIAN, V.K CHALLU, 2015).
Apesar dos estudos voltados à compreensão da TB terem sido
iniciados há mais de 100 anos, com trabalhos que se destacam como o
publicado por R. Koch descrevendo inicialmente o bacilo, (KOCH, 1982), e
milhares de outros trabalhos descrevendo aspectos moleculares do bacilo
ou do hospedeiro e da fisiopatologia da doença, ainda há questões a serem
respondidas acerca da patogênese da Mtb. Atualmente, dentre os assuntos
mais discutidos está o surgimento e disseminação de cepas resistentes a
multidrogas (MDR), caracterizadas pela resistência a pelo menos a
isoniazida e rifampicina, dois dos principais medicamentos utilizados no
tratamento da TB, e das cepas extensivamente resiste a drogas (XDR),
essas caracterizadas por serem resistentes a fluoroquinolona (FQ) e
medicamentos de segunda linha como canamicina (KM), amicacina (AM),
capreomicina (CM), (PRASANNA; NIRANJAN, 2019).
A antibioticoterapia é feita em esquema complexo, algumas vezes
com combinação de medicamentos por 6 meses. Por este motivo, a adesão
terapêutica pode ser prejudicada e a interrupção precoce do tratamento de
pacientes diagnosticados com tuberculose é a principal causa do
surgimento de cepas MDR e XDR. Porém, há alguns fatores intrínsecos às
bactérias envolvidos com a resistência, como a impermeabilidade da parede
celular aos antibióticos (MAITRA et al., 2019), além de desenvolvimento de
mecanismos como “bombas de efluxo”, no qual o antibiótico pode ser
expelido pela bactéria e mutações que induzam o aumento da expressão de
proteínas envolvidas nesse sistema, que auxiliam a sobrevivência da Mtb
(NGUYEN, 2017). O metabolismo lento também é um fator que auxilia a
sobrevivência de Mtb, já que bactérias que se multiplicam rapidamente são
alvos fáceis para a ação de antibióticos (PANDEY; SASSETTI, 2008).
O controle do metabolismo central e da replicação por parte dos
microrganismos faz com que a bactéria não só sobreviva à ação de
antibióticos, mas também à ação da resposta imune do hospedeiro.
Resposta essa que tem como um dos principais destaques a formação do
granuloma, que em alguns casos permite a convivência entre patógeno e

hospedeiro. Nessa condição é caracterizado o principal ponto que relaciona
a Mtb com o hospedeiro humano, que é a reprogramação de macrófagos
alveolares após o primeiro contato com o bacilo, influenciando na
montagem da resposta imune e tendo como consequência a sobrevivência
do patógeno e o desenvolvimento da tuberculose (MIGGIANO; RIZZI;
FERRARIS, 2020).

1.3 Imunologia da tuberculose
Um

indivíduo

que,

quando

exposto,

inala

Mycobacterium

tuberculosis, tem nas respostas iniciais que ocorrem no pulmão um fator
decisivo para o decorrer da infecção. O encontro entre a Mtb e o hospedeiro
tem como consequência a resposta imune complexa e multivariada, que
pode resultar em eliminação total da bactéria, infecção latente ou doença
tubercular.
De maneira resumida o curso para o estabelecimento da infecção por
Mtb é: após inalação e superação das barreiras naturais do corpo (ex,
muco, cílios, epitélio), a micobactéria chega ao pulmão pelas vias aéreas e
encontra os macrófagos residentes do tecido, os macrófagos alveolares; a
bactéria pode ser eliminada já nesse momento, mas caso isso não ocorra,
devido a seus mecanismos de escape da fagocitose, elas se proliferam no
interior dos macrófagos e podem ser disseminadas ao tecido intersticial
pulmonar. À partir do reconhecimento dos PAMP (padrão molecular
associado à patógenos) pelos receptores de padrão molecular (PRR) das
células residentes, a resposta inflamatória é iniciada e outros leucócitos são
atraídos para o sítio da infecção. Assim, macrófagos e células dendríticas
derivadas de monócitos e também os neutrófilos amplificam a resposta
inflamatória fagocitando os bacilos. Células dendríticas que fagocitaram a
micobactéria migram para os linfonodos para apresentação de antígenos e
ativação da imunidade adaptativa; as células T CD4 e CD8 ativadas são
então recrutadas ao pulmão. As células T juntam-se então aos neutrófilos e
macrófagos constantemente recrutados ao sitio inflamatório, e ao redor dos
macrófagos alveolares infectados, forma-se o granuloma (PAI et al., 2016).

Essa estrutura composta por diversos tipos de células imunes produzindo
mediadores inflamatórios e microbicidas tem como principal função impedir
que a bactéria se dissemine e eliminar o foco de bactérias do centro do
granuloma (PAI et al., 2016).
Os monócitos são uma das principais células imunes que compõem o
granuloma, e migram ao sitio de infecção em resposta às citocinas e
quimiocinas liberadas pelas células residentes que reconhecem as
bactérias (FLYNN; CHAN; LIN, 2011; ORME; BASARABA, 2014). Os
monócitos são elementos fundamentais da resposta imune inata primária, e
sua

importância

é

relatada

em

estudos

relacionados

ao

câncer

(CAMPBELL; KUO, 2020), ao HIV (DE PABLO-BERNAL et al., 2020),
infarto agudo do miocárdio (CHEN et al., 2021), Covid-19 (JAFARZADEH et
al., 2020), infecções helmínticas (BEWKET et al., 2021), dentre outros.
Na tuberculose, os monócitos são descritos como tendo papel
antagônico. Sua principal função é a defesa antimicrobiana por meio de
ativação dos mecanismos microbicidas inatos e a indução da imunidade
adquirida contra o Mtb (PAHARI et al., 2018). Mas, por outro lado, podem
contribuir para a disseminação do patógeno através da indução do dano
tecidual por meio da liberação de MMP (metaloproteinases), mais
precisamente MMP1 e MMP9 (ELKINGTON; UGARTE-GIL; FRIEDLAND,
2011), e também o excesso de IL-1β, TNF- α, óxido nítrico e reativos do
oxigênio, que destroem células saudáveis do interstício pulmonar (KOLB et
al., 2001; ROSANNA; SALVATORE, 2012).
Em experimentos in vitro que utilizam PBMCs, os monócitos são as
primeiras células a serem infectadas pela Mtb, e de maneira semelhante, ao
se tratar de estudos in vivo ou em pacientes, monócitos e macrófagos são
os primeiros alvos da micobactéria, além disso, há um aumento no número
de monócitos no sangue periférico quando a infecção está estabelecida e
esse fato está diretamente ligado à resistência ou suscetibilidade à doença
(IQBAL et al., 2014; LIANA; BRESTILOVA; RAHADIYANTO, 2019).
O aumento de monócitos no sangue periférico está relacionado à
assinatura transcricional baseada em interferon do tipo I (NARANBHAI et

al., 2015). Outras citocinas como, IL-1β, IL-1α, IL-6, IL-8 e TNF-α, são
essenciais ao controle da infecção por Mtb, no entanto, há a necessidade
de equilíbrio na produção das mesmas afim de evitar inflamação exagerada
(CREVEL; OTTENHOFF; MEER, 2002; MARTINEZ; MEHRA; KAUSHAL,
2013; KRUPA et al., 2015; THOBAKGALE et al., 2018). Por isso, na
infecção por Mtb, são produzidas não apenas citocinas de caráter
inflamatório, mas também citocinas com perfil anti-inflamatório como IL-10,
que equilibram o excesso de inflamação (LASTRUCCI et al., 2015;
DUPONT et al., 2019). Os monócitos podem ser classificados de acordo
com o tipo de citocinas que produzem e tipo de resposta aos patógenos, em
subgrupos, a saber, clássicos (CD14++, CD16−), intermediário (CD14+,
CD16+) e não-classicos (CD14+, CD16++), e a proporção destes subgrupos
pode definir o curso da infecção (BALBOA et al., 2015).
Pelo fato de serem 3 populações bem definidas (CASTAÑO;
GARCÍA; ROJAS, 2011), os subgrupos de monócitos apresentam
diferenças fenotípicas e funcionais que podem induzir a diferenciação em
variados tipos de macrófagos, nos quais podem apresentar subgrupos
relacionados a um perfil pró e anti-inflamatório baseados na polilarização
(OREKHOV et al., 2019). Os macrófagos apresentam um papel importante
no curso da tuberculose, pois são a primeira linha de defesa contra o
patógeno podendo, inclusive, eliminá-lo rapidamente, no entanto, em alguns
casos isso não ocorre, o que se deve aos vários meios de evasão da
resposta imune característicos à Mtb.
A evasão da resposta imune pela Mtb tem seu início já na etapa de
reconhecimento da bactéria pelas células do sistema imune através dos
receptores de reconhecimento padrão (PRR). Entre os principais receptores
envolvidos destacam-se os receptores do tipo Toll (TLRs), receptores do
tipo Nod (NLRs) e receptores de Lectina tipo C (CLRs), todos são
responsáveis pela ativação de várias funções celulares relacionadas à
defesa do hospedeiro, incluindo vias relacionadas à fagocitose, apoptose e
piroptose (VAN CREVEL et al., 2011).
Sobre os receptores do tipo Toll, os membros TLR4 e o TLR9
possuem vias de transdução de sinais que dependem do fator de

diferenciação mielóide da molécula adaptadora-88 (MyD88), e a literatura
mostra que a baixa expressão desse fator está diretamente relacionada à
maior suscetibilidade à infecção por micobactéria (SCANGA et al., 2004).
TLR2, outro importante membro da classe, que tem a lipoarabinomannan
(LAM) como seu agonista, é descrito na literatura sob diferentes óticas na
tuberculose, seu papel está envolvido desde a comprometida ativação de
células T CD4+ devido a indução da expressão de IL-10, até ativação de
macrófagos e formação de granulomas. Ainda, polimorfismos do gene do
TLR2 estão associados ao aumento da suscetibilidade ao desenvolvimento
da forma ativa da tuberculose. Portanto, baseados nessas informações
sugere-se que o reconhecimento da Mtb pelo TLR2 pode ter dois diferentes
desfechos, favorecendo ou prejudicando a resposta (PRADOS-ROSALES
et al., 2011; SHAH et al., 2012).
Os receptores de lectina tipo C, assim como os receptores tipo Toll,
também estão envolvidos na formação de granulomas. Uma vez
reconhecida a trealose 6,6-dimicolato (TDM) da Mtb pelos receptores,
ocorre a produção de citocinas como (TNF)-a, IL-6, IL-1b, IL-12, IL-10 e IL17 induzindo respostas inatas de macrófagos / células dendríticas
resultando no desenvolvimento da resposta adaptativa das células T.
(DONNACHIE; FEDOTOVA; HWANG, 2016). Apesar da indução de
inflamação e formação do granuloma a Mtb consegue persistir (DAVIS;
RAMAKRISHNAN, 2009).
Mais um importante exemplo de PRR relacionados à TB, são os
receptores tipo NOD (NLR), que tratam-se de uma família com mais de 20
membros que compartilham uma estrutura conservada e são capazes de
reconhecer

peptidoglicano

de

bactérias

gram

positivo

e

negativo

(FERWERDA et al., 2007). A ausência desse tipo receptor em células
imunes tornam o hospedeiro mais suscetível à infecção por Mtb
(DIVANGAHI et al., 2008). Essa interdependência é justificada pelo fato de
NLR estar envolvido na ativação de vias de sinalização do inflamassoma,
além de fazerem parte da indução da autofagia por meio do NOD2
(DIVANGAHI et al., 2008).

A autofagia é uma função celular relacionada à homeostase, que
atua degradando elementos citoplasmáticos não funcionais via lisossomos
(LAMB; YOSHIMORI; TOOZE, 2013). Além disso, a autofagia também
auxilia a resposta imune inata e adaptativa, inclusive durante a infecção por
Mtb (GUTIERREZ et al., 2004). Uma das mais notórias características da
patogenicidade da Mtbé a sua capacidade de sobreviver mesmo após
fagocitada por macrófagos do hospedeiro, e isso se deve principalmente à
sua interferência nas vias de maturação de fagossomo (GUTIERREZ et al.,
2004). A Mtb conta com algumas estratégias para impedir a maturação dos
fagossomos, dentre elas a inibição da acidificação através da interrupção do
acúmulo de enzimas vacuolares, ATP e GTP, que ocorre devido à interação
de proteínas bacterianas como ESAT-6 e ATP1/2 (ROHDE et al., 2007).
Uma outra estratégia já relatada na literatura é a indução da expressão da
proteína coronina 1 na membrana do fagócito do hospedeiro (NEEFJES;
THOLE; YOUNG, 2001). O desequilíbrio na produção de citocinas também
está envolvido na persistência do patógeno fagocitado, como por exemplo a
indução da produção de IL-10 inibe a maturação de fagossomos por meio
da ativação do fator de transcrição STAT3 e MAPKp38 e ERK1/2 (LEARY;
SULLIVAN; KEANE, ).
Um dos mais importantes mecanismos de inibição da maturação de
fagossomos por parte da Mtb é a inibição da fusão dos fagossomos com
lisossomos. Essa inibição pode ocorrer através de interferência na
sinalização celular causada pela proteína secretada pela micobactéria,
PknG (PRADHAN; SHRIVASTVA; ALERTS, 2021). A inibição farmacológica
do fator de transcrição NF-κB demonstra a importância desse fator de
transcrição para a resposta imune, uma vez que a ausência das suas
funções impede a ativação da resposta pró inflamatória para controle da
infecção por Mtb, o que justifica o fato da micobacteria, através da através
de interação proteica, impedir a ativação de vias relacionadas a apoptose
(BAI et al., 2013).
A Mtbé um dos mais bem-sucedidos patógenos existentes e a sua
adaptação ao sistema imune humano é a prova disso. Parte desse sucesso
se deve ao sistema de secreção ESX-1, que está diretamente envolvida na

indução de danos a membrana fagossomica resultando em liberação e
consequente interação entre proteínas da Mtb e do hospedeiro resultando
em alteração funcional. Além disso, o sistema ESX-1 está envolvido em
diversos outros mecanismos de escape da micobactéria como interrupção
da maturação do fagossomo, reprogramação da morte celular e inibição da
autofagia (CHAI; WANG; LIU, 2020). Diante de todas essas possibilidades
de evasão da resposta imune, caso a Mtb tenha sucesso o resultado será a
sua disseminação linfática e/ou hematogênica podendo chegar a outros
órgãos.

1.4 Tuberculose extrapulmonar (TBEP)
Segundo a OMS, a tuberculose extrapulmonar é caracterizada como
uma infecção de tecidos e órgãos fora do parênquima pulmonar causada
por Mycobaterium tuberculosis (WHO, 2020). Esse tipo de infecção ocorre
em aproximadamente 20 – 25% dos casos de TB e pode chegar a 50% em
situações que envolvem pacientes vivendo com HIV (ONIX J CANTRESFONSECA, WILLIAM RODRIGUEZ-CINTRÓN, 2013). O diagnóstico da
tuberculose extrapulmonar é mais complexo, pois nem sempre é
considerada uma possibilidade diagnóstica devido ao conjunto de sinais e
sintomas diversificados, que podem variar de acordo com cada organismo e
com os órgãos afetados (SANCHES; CARVALHO; DUARTE, 2015).
A TB extrapulmonar afeta aproximadamente 20% dos pacientes
infectados, podendo chegar a 50% em pacientes com co-infecção pelo HIV
(RAJ et al., 2016). Esses números mostram que os métodos atuais que
envolvem o diagnóstico das formas clínicas da tuberculose podem ser
aprimorados, o que também justifica a necessidade de aumentar o
conhecimento sobre essa doença (KUMAR; KON, 2017). A tuberculose
pode afetar praticamente todos os órgãos do corpo humano (GUPTA;
KUMAR, 2011; VERMA; PATIL; LALLA, 2012; POLLARD; KITCHEN, 2017;
ARSHAD et al., 2020; ESPOSITO et al., 2020), sendo o fígado, um dos
possíveis órgão afetados (PARSAK et al., 2008; MANOJ; SRIGRISHNA;
RAGUNATHAN, 2012; MEENA et al., 2015). John Bristowe relatou o

primeiro caso de tuberculose hepática em meados de 1858, na Inglaterra
(HICKEY et al., 2015), e desde então, com os avanços da medicina e a
consequente melhoria em autopsias, tem se observado o aumento do
número de casos ao longo dos anos, principalmente após a epidemia da
AIDS (MCMULLAN; LEWIS, 2017).
O envolvimento do fígado em casos de tuberculose disseminada é
observado em aproximadamente 50-80% dos pacientes (WU et al., 2013).
As características clinicas da tuberculose hepática são inespecíficas, e os
sintomas mais comuns são febre alta, hepatomegalia e dores abdominais,
assim, o diagnóstico é baseado demonstração de granuloma epitelial ou
análises de biópsia (VINCENT R. TATCO, 2015). Pacientes recém
transplantados de fígado possuem alta suscetibilidade de desenvolvimento
de tuberculose, além disso a tuberculose hepática em si impede que o
fígado realize suas funções vitais tornando assim o hospedeiro mais
suscetível a infecções (LIU et al., 2014a; GOUNDER et al., 2017).
Há formação de granulomas hepáticos na grande maioria de
pacientes diagnosticados com tuberculose hepática, além disso, é
observado também que quanto maior e mais caseosos esses granulomas
maiores eram as anormalidades bioquímicas e, consequentemente, as
disfunções do órgão (MCMULLAN; LEWIS, 2017).

1.5 O fígado como órgão linfoide
O fígado é um órgão vital, devido às funções relacionadas ao
metabolismo de nutrientes e excreção de metabólitos residuais. Sua
principal atividade está relacionada ao controle do fluxo de substâncias
originadas de processos digestivos antes das mesmas serem distribuídas
ao sistema circulatório (WAKIM, 2017). Além disso, o fígado possui papel
fundamental frente a infecções devido a dois importantes elementos, sendo
eles, determinadas populações de células sinusoidais e hepatócitos que
modulam ativamente as respostas imunes localmente e, assim, determinam
o resultado das respostas imunes hepáticas, e o microambiente hepático,

que pelo fato estrutural e de receber considerável quantidade do sangue
circulante, é algo único (MINEMURA; TAJIRI; SHIMIZU, 2014).
O sangue da circulação sistêmica e do intestino passa pelo fígado
(30% do sangue total/minuto), o que faz com que esse órgão esteja sujeito
à exposição de antígenos e produtos microbianos derivados de bactérias
intestinais, que tem como consequência um microambiente distinto
(GERSHWIN; VIERLING; MANNS, 2014). A alta eficiência do fígado diante
de infecções bacterianas é explicada principalmente pela ação de
macrófagos hepáticos residentes, ou células de Kupffer (KC). No decorrer
de uma infecção essas células atuam na primeira linha de defesa
produzindo um conjunto de citocinas que desencadeiam várias funções
imunes, como o recrutamento e atividade antimicrobicida dos neutrófilos por
meio da produção de citocinas como IL-1β, IL-6, TNF-α e leucotrienos, além
de ativar células NK, através da produção de IL-12 e IL-18.
Células NK são um dos mais abundantes leucócitos no fígado,
representando cerca de 50% da população linfocitária local e atuam,
principalmente, na resposta imune inicial produzindo citocinas próinflamatórias, como IFN-γ, e lisando as células infectadas através de
perforinas e granzimas, no entanto essas células podem ser polarizadas a
um perfil anti-inflamatório dependendo do microambiente (MIKULAK et al.,
2019). Células NKT também são encontradas em grande quantidade no
fígado, inclusive, é nesse órgão o local com maior número desse tipo de
célula. Quando ativadas por IL-12, as NKT começam a produzir IFN-γ, TNFα e também induzem o mecanismo de lise celular mediada por Faz/FazL. A
depender do estimulo, as células NKT também podem ser induzidas a
produzir citocinas anti-inflamatórias como IL-4, IL-10 e IL-13 (BEHAR et al.,
1999; BANDYOPADHYAY; MARRERO; KUMAR, 2016).
Os linfócitos não convencionais Tγδ, principais produtores de IL-17,
são mais um dos subtipos celulares presentes no fígado e compreendem
cerca de 25% do total de linfócitos T intra-hepáticos (HUNTER et al., 2018).
Diante disso, é possível notar que no fígado é encontrado uma frequência
maior de células que participam na resposta imune já no início da infecção,
o que o torna diferente quando comparado a outros órgãos linfóides,

caracterizando assim a sua capacidade de conter diversas infecções
(RACANELLI; REHERMANN, 2006). Portanto, o fígado é uma fonte
promissora de biomarcadores imunes que estão ligados à suscetibilidade e
ou resistência a infecções como a que caracteriza a tuberculose, e a
bioinformática tem se mostrado uma ferramenta útil na identificação dos
mesmos.
A prospecção biomarcadores que podem auxiliar no diagnóstico e /
ou tratamento parece ser um método bastante promissor para aperfeiçoar
conhecimentos sobre diagnóstico e prognóstico (GOLETTI et al., 2016;
SIGAL et al., 2017; CORREIA-NEVES et al., 2019; MACLEAN et al., 2019;
AHMED et al., 2020). O fígado pode ser considerado uma fonte promissora
na busca de biomarcadores para o prognóstico, pois sua eficiência no
controle da infecção por Mtb já foi observada (MUSTAFA et al., 1999;
SEILER et al., 2001). Além de sua já conhecida importância nos casos de
tuberculose extrapulmonar (RAJAGOPALA et al., 2011; BARRIOS-PAYÁN
et al., 2012; SHARMA; KC; JAISI, 2018).
Em trabalho realizado anteriormente em nosso grupo de pesquisa
(dados não publicados), com modelo experimental de tuberculose,
utilizando camundongos suscetíveis (BALB/c) infectados com a cepa H37Rv
de Mtbobservamos que o crescimento da bactéria no fígado dos animais
era mais controlado do que no baço e pulmão. Outros trabalhos tem
mostrado esta mesma evidência (MILLS et al., 2001; SEILER et al., 2001;
KORF et al., 2009; FATTORINI et al., 2015). Isto indicava que existiam
fatores neste tecido, envolvidos no controle da infecção. Para definir quais
eram estes fatores e em qual momento estes fatores eram definidores do
controle bacteriano, foi realizada uma cinética de infecção. Nessa cinética
foram extraídos pulmão, baço e o fígado em diferentes tempos conforme
indica a figura 1.
Foi observado que no 14° dia após a infecção, os 3 órgãos avaliados
apresentaram aumento de CFU, no entanto no 19° dia o fígado, diferente
dos outros dois órgãos, apresentou controle da infecção atingindo um platô
de crescimento bacteriano. Baseado nesses resultados, levantamos a
hipótese de que genes relacionados à susceptibilidade e à resistência

poderiam ser diferencialmente identificados entre os dois órgãos nestes
períodos. Estes marcadores poderiam ser utilizados na determinação de
uma bioassinatura para prognóstico da apresentação clínica da tuberculose.
Para avaliarmos estas diferenças, o perfil transcriptômico de células do
pulmão, principal órgão afetado pela tuberculose, e fígado, órgão que
apresentou resposta mais eficiente, em animais infectados entre os dias 14
e 19 pós-infecção, foi obtido pela tecnologia de sequenciamento de RNA
(resultados não publicados).
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Figura 1. Cinética de infecção comparando CFU de diferentes órgãos.
Camundongos BALB/c foram infectados pela via intratraqueal com 105 CFU/animal. A

Tempo (dias)

cada time-point, 5 animais foram mortos de acordo com a cinética acima, para extração

1

dos órgãos Pulmão, Baço e Fígado. O gráfico representa a média ± SEM da contagem
de CFU. **p<0.01 e ***p<0.001 (dados não publicados).

1.6 Epigenética
O termo epignética significa "além da genética", e isso se deve ao o
que se aplica esse termo, no caso se trata de mudanças hereditárias na
expressão gênica que não alteram a estrutura primária do DNA (PERRI et
al., 2017). A epigenética é caracterizada principalmente por 3 mecanismos,
sendo eles: metilação do DNA, que se trata da reação que catalisa a
transferência covalente de um grupo metil de S-andenosil metionina (SAM)
para o quinto carbono das citosinas. A citosina metilada, em sua grande
maioria, encontra-se em regiões especificas do DNA, conhecidas como
regiões de CpG, essa transferência do grupo metil para citosinas é
realizada através da ação de um grupo especifico de enzimas epigenéticas
identificadas como DNA-metil transferase (DNMT). A família de enzimas
envolvidas na metilação do DNA é dividida em 3 classes, sendo elas
DNMT1, DNMT2, e as DNMT3A/3B/3L. A metilação do DNA está presente
na regulação de expressão gênica em diversos mecanismos e processos
biológicos como por exemplo desenvolvimento embrionário, inativação do
cromossomo X, origem do câncer etc. (HERVOUET et al., 2018).
Um outro mecanismo de regulação epigenética são as modificações
covalentes da histona. Essas modificações são a metilação, acetilação,
fosforilação e ubiquitinação. A adição ou remoção desses grupos químicos
induzem

a

modificação

conformacional

da

cromatina,

no

qual

o

“relaxamento” da mesma está relacionada à indução da expressão gênica,
enquanto que a compactação está envolvida à repressão transcricional
(RAJAN et al., 2020).
Enzimas também estão envolvidas na adição dos grupamentos
químicos nas caldas N-terminais das histonas, destacam-se a histona acetiltransferase (HAT) e hitona desacetilase (HDAC) envolvidas na adição ou
remoção de grupos acetil respectivamente. Histonas metil-transferase

(HMT) e histonas demetilases (HDM) são responsáveis pela adição ou
remoção de grupos metil (LU, 2013; QIN et al., 2020).
Por fim, a regulação da expressão gênica através da ação de
microRNAs (miRNAs) é mais um importante mecanismo epigenético. Micro
RNAs são moléculas não codificantes constituído por cerca de até 20
nucleotídeos. Seu mecanismo efetor é, resumidamente, se ligar diretamente
à molécula de RNA mensageiro (mRNA) induzindo a degradação do mesmo
e assim caracterizando o silenciamento gênico pós-transcricional. Esse
mecanismo epigenético está envolvido em processos biológicos como ciclo
celular, apoptose entre outros (PERRI et al., 2017).
A epigenética está envolvida em diversos aspectos de uma grande
variedade de doenças como o câncer (GARCIA-MARTINEZ et al., 2021),
arteriosclerose (KHYZHA et al., 2017),

inflamação e imunometabolismo

(RAGHURAMAN et al., 2016), hipertensão (LIU; LIANG, 2019), infecções
viral (LI et al., 2010), tuberculose (KAHARI et al., 2019) inclusive como
potenciais alvos terapêuticos (COLE et al., 2016).
As funções imunes efetoras são em sua grande maioria controladas
por mecanismos epigenéticos (WIECZOREK et al., 2009). Importantes
citocinas produzidas durante a infecção bacteriana como IFN-γ, IL-1β, TNFα e IL-6, polarização de células T entre outros mecanismos imunes também
são modulados epigeneticamente (ESTERHUYSE; LINHART; KAUFMANN,
2012).
Algumas proteínas virulentas da Mtb atuam interferindo em
mecanismos epigenéticos do hospedeiro, como o fator antigênico 6
secretado precocemente (ESAT-6), proteína de sobrevivência intracelular
(Eis) e a lipoproteína micobacteriana de 19 kDa, todas possuem capacidade
de agir direta ou indiretamente com componentes envolvidos com a
maquinaria de transcrição do hospedeiro, tendo como consequência
regulação da resposta imune, buscando inibir a resposta do hospedeiro e
consequentemente persistir. Desta forma, entender se genes relacionados à
susceptibilidade ou resistência estão sob controle epigenético pode ser uma

ferramenta importante na identificação de bioassinaturas associadas ao
prognóstico da doença.

8. CONCLUSÃO
Baseado em dados de transcriptômica de células de pulmão e fígado
de camundongos infectados com Mtb e dados públicos de pacientes com a
forma ativa e latente da tuberculose, foram identificados 7 genes
diferencialmente expressos e relacionados ao controle da infecção: os
genes, Creb3l1, Trim17, Cyyr1 e Myo7b foram upregulados e Cbs, Krt23 e
Cyp3A43 foram downregulados.
Com a validação in vitro, mostramos que a indução da expressão dos
genes Creb3l1, Trim17, Cyyr1, Myo7b e Hdac9, e a repressão de Cbs,
Krt23 e Cyp3A43, em monócitos humanos infectados por Mtb está
relacionada à maior produção de citocinas como IFN-γ, IL-2 e CCL5/Rantes,
maior número de bactérias fagocitadas e indução da apoptose e resistência
à infecção.
Demonstramos também que a inibição da expressão dos genes
Creb3l1, Trim17, Cyyr1, Myo7b e a upregulação de Cbs, Krt23 e Cyp3A43
correlaciona-se à redução na fagocitose, ao aumento de IL-4 e provável
indução de necrose, o que resultaria na persistência da micobactéria e
consequente perfil de suscetibilidade.
.
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