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RESUMO 

No presente estudo realizou-se a triagem para detecção de 

mutações nos genes katG, kasA, inhA, e região intergênica oxyR-ahpC pela 

PCR-SSCP e a confirmação por seqüenciamento semi-automático, em 97 

isolados resistentes e 60 sensíveis a INH, de M. tuberculosis de origem 

brasileira. Foi também, investigado a freqüência destas mutações. A 

determinação da concentração inibitória mínima (CIM) para os isolados 

resistentes foi realizada pela técnica de Alamar Blue (MABA). A caracterização 

molecular dos isolados sensíveis e resistentes a INH, foi feita por 

;uSpoligotyping" da região hipervariável locus DR. Foi obtido 40 diferentes 

padrões de "Spoligotyping" para os 97 isolados clínicos resistentes e um total 

de 30 para os 60 isolados sensíveis de M. tuberculosis. Nenhum isolado 

estudado apresentou o gene katG deletado na integra. No entanto, encontrou

se um isolado com deleção na região 3' neste gene e uma alta porcentagem de 

mutação (85,6%); principalmente no codon 315 (61,9%). Foram detectadas 25 

novas mutações ainda não descritas na literatura entre os isolados resistentes, 

no gene KatG, assim como 25,8% dos isolados resistentes apresentaram 

mutação na região promotora e 5,82% na região estrutural do gene inhA e 

10,3% na região intergênica oxyR-ahpC sendo uma mutação (-48) ainda não 

descrita na literatura. No gene kasA, foram observadas mutações tanto em 

isolados sensíveis como em resistentes a INH. A mutação mais freqüente 

observada nesse gene foi no codon 269 que causou a alteração G269S 

(23,7%). Algumas mutações silenciosas, em menor porcentagem, foram 

detectadas somente nos isolados sensíveis. A técnica de PCR-SSCP 

demonstrou boa sensibilidade, detectando 90,7% das mutações analisando 5 

regiões gênicas (região adjacente ao codon 315 do gene katG, região 

promotora e estrutural do gene inhA e região intergênica oxyR-ahpC). 

Concordância de 100% foi verificado entre as técnicas de PCR-SSCP e de 

seqüenciamento. Portanto pode-se concluir que a triagem por PCR-SSCP pode 

ser utilizada com segurança para essa finalidade. 
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ABSTRACT 

ln the present study the mutations frequencies in the katG, kasA, 

inhA genes and oxyR-ahpC intergenic region of 97 resistant and 60 sensitiva 

Mycobacterium tubercu/osis clinica! isolates from Brazil were investigated. The 

mutations screening were carried out by PCR-SSCP and confirmed by 

automated sequencing. The minimal inhibitory concentration for INH was done 

by the microplate Alamar Blue Assay (MABA). The molecular differentiation of 

INH resistant and sensitive isolates was carried out by Spoligotyping of the 

locus DR. We found 40 different Spoligotyping patterns when analyzing 97 INH 

resistant clinicai isolates and 30 in 60 INH sensitive isolates. Our data showed 

no resistant isolates had a complete deletion of the katG gene. However, one 

resistant isolate that had a deletion at region 3' in katG gene was found anda 

high percentage of mutation in this gene (85,6%) mainly at codon 315 (61,9%). 

Twenty-five new mutations previously not described in the literature, were 

detected in katG gene in all resistant isolates studied and 25,8% had mutation 

in inhA promoter region, 5,82% had mutation in inhA structural region and 

10,3% at oxyR-ahpC intergenic region where one of this is a new mutation (-

48) previously not described in the literatura. lt was observed in kasA gene 

mutation in resistant and sensitiva isolates. The most frequent mutation 

observed in kasA gene was at codon 269 that will cause alteration G269S 

(23,7%). Other silent mutations were detected only in INH sensitive isolates, 

however with a low frequency. PCR-SSCP showed good sensibility (90.7%) to 

detect mutations in INH resistant isolates, analyzing 5 genic regions (315 codon 

region of katG gene, inhA promoter and inhA structural region and oxyR-ahpC 

intergenic region) by PCR-SSCP. PCR-SSCP showed agreement in 100% 

when compared to sequencing. We can thus conclude that mutation screening 

by PCR-SSCP can be used to detect resistance to INH in M. tuberculosis. 
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A tuberculose é um problema de saúde pública em países em 

desenvolvimento e em países industrializados. Ê doença de evolução crônica 

causada por algumas micobactérias pertencentes ao complexo Mycobacterium 

tuberculosís (M. tuberculosís, M. bovís, M. africanum), sendo considerada a 

doença infecto-contagiosa de maior mortalidade isoladamente (SHINNICK & 

GOOD, 1994; SNIDER et ai., 1994). Porém, o principal responsável por essa 

patologia é o M. tubercu/osís. Acomete principalmente pessoas na faixa etária 

correspondente a plena capacidade produtiva, afetando os setores de mais 

baixa renda da população vindo a acarretar enorme prejuízo econômico ao 

país (BRASIL, Ministério da Saúde, 1992). . 

Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), realizada em 

1990, indicam que um terço da população mundial encontra-se infectada pelo 

M. tuberculosís. São descritos oito milhões de casos novos da doença 

anualmente, dos quais 7 ,6 milhões ocorrem em países em desenvolvimento 

acarretando aproximadamente três milhões de óbitos por ano (DUTT & STEAD, 

1999). 

Os dados nacionais apontam que cerca de 25 a 30% da população 

brasileira encontra-se infectada pelo bacilo da tuberculose (aproximadamente 

40 milhões de pessoas). Desses, cerca de 90 mil casos clínicos de tuberculose 

ocorrem anualmente, levando a cinco mil óbitos. Em algumas regiões do Brasil, 

o número de casos notificados e de mortalidade por tuberculose aumentou 

significativamente. No Estado de São Paulo, foram notificados nos anos de 

1998, 1999 e 2000, 18.112, 18.675 e 15792 casos novos respectivamente, 

levando a 1.521 mortes só no ano de 1998 (Centro de Vigilância 

Epidemiológica - Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 2002). 

Uma vez inalado o bacilo, surge um foco inicial da doença nos 

pulmões em decorrência da produção da infecção primária da tuberculose. 

Essa fase passa desapercebida em 90 % dos indivíduos infectados, levando a 

um estado latente, ou a regressão do foco primário e cura espontânea da 

lesão. Em torno de 10% dos indivíduos infectados desenvolvem a doença, seja 
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ela pulmonar ou extra-pulmonar, em algum estágio de sua vida em que as 

defesas orgânicas tomem-se debilitadas (FIÚZA DE MELO & AFIÚNE, 1993; 

SMITH & MOSS, 1994). 

Até a década de 40 a cura dos doentes com tuberculose era 

extremamente limitada, baseando-se principalmente em uma super 

alimentação e repouso. Este quadro apresentava aos pacientes uma difícil 

realidade e perspectiva, onde 50% dos doentes iam a óbito, 25% tomavam-se 

crônicos ativos e o restante apresentava cura espontânea (BRASIL, Ministério 

da Saúde, 1984; PALACI et ai., 1997). 

Com o surgimento dos fánnacos utilizados no tratamento da 

tuberculose, a partir do final dos anos 40, a eficácia do tratamento chegou a 

aproximadamente 100% desde que obedecidos os princípios da moderna 

quimioterapia. Os índices de mortalidade caíram de forma acentuada no 

mundo, porém nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, isto tenha 

continuado com índices acima das expectativas considerando as precárias 

condições sócio-econômicas e programas de controle da tuberculose 

deficientes (ROSEMBERG, 1999). Nos EUA, segundo dados do Centers for 

Disease Contrai and Pevention (CDC) - Atlanta, houve declínio no número de 

casos de tuberculose entre 1953 e 1985, porém a partir de 1986 ocorreu um 

aumento relativo, e alguns, com agravante da presença de cepas resistentes 

aos fármacos usados para o tratamento, elevando os índices de casos fatais 

da doença (SNIDER et ai., 1994; COHN et ai., 1997). 

Nos países do continente americano, vários fatores parecem 

contribuir para o aumento do número de casos de tuberculose. Fazem parte 

desses fatores: a crise econômica, as dificuldades de acesso aos serviços de 

saúde, a aglomeração de indivíduos na periferia dos grandes centros, a 

negligência por parte de autoridades competentes face a um problema que 

vinha diminuindo a três décadas e também a associação da pandemia do vírus 

responsável pela Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS/SIDA 

(OPS/Boletim Epidemiológico, 1998; FÃTKENHEUER et ai., 1999; HIJJAR et 

ai., 2001). 
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A associação da AIDS também veio contribuir a partir de 1981 para 

um crescente número de casos notificados de tuberculose, entre eles os casos 

extra-pulmonares, em países desenvolvidos como nos em desenvolvimento. A 

associação AIDS/Tuberculose constitui atualmente um sério problema de 

saúde pública levando a um aumento da morbidade principalmente dos casos 

resistentes ao tratamento e com elevada mortalidade (PINTO et ai., 1996; 

FÃTKENHEUER et ai., 1999; HIJJAR et ai., 2001; ESPINAL et ai., 2001 ). 

O paciente com tuberculose e sem história de tratamento anterior é 

submetido a uma terapia inicial intensiva de 6 meses (Esquema 1) preconizada 

pelo Programa Nacional de Controle da Tuberculose. Este esquema de 

tratamento compreende o uso combinado de três fármacos: Rifampicina 

(RMP), lsoniazida (INH) e Pirazinamida (PZA), durante 2 meses (fase de 

ataque) a fim de garantir que mutantes a apenas um fármaco não proliferem. 

Nos quatro meses seguintes (fase de manutenção), somente a associação 

RMP e INH é administrada para eliminar a presença de algum bacilo 

persistente não eliminado nos dois primeiros meses de tratamento. Outros 

esquemas terapêuticos estão preconizados, sendo utilizados dependendo da 

forma clínica da doença e da presença de casos de tuberculose resistentes ao 

Esquema 1 (BRASIL-Ministério da Saúde 1992; FIÚZA DE MELO et ai., 1993). 

RMP e INH são os fármacos mais potentes utilizados no tratamento 

da tuberculose, podendo eliminar mais de 99% dos bacilos nos dois primeiros 

meses de tratamento. Porém a resistência a esses fármacos tem aumentado 

significativamente devido à intervenção inadequada na mutação espontânea do 

M. tuberculosis. Normalmente a taxa de mutação espontânea, que resulta na 

presença de . uma pequena proporção de microrganismos resistentes a 

determinado fármaco independentemente de uma exposição prévia, pode 

variar de acordo com a concentração e o tipo do fármaco. Numa população 

selvagem de M. tuberculosis são encontrados mutantes resistentes para INH e 

para RMP na ordem de 10-6 e 10-a respectivamente. Esta proporção não é 

afetada pela presença do fármaco, pois estes não são mutagênicos, nem 

induzem o aparecimento de determinantes de resistência (BARRERA, 1994 ; 

PALACI et ai., 1997). 
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Embora essas mutações sejam eventos quantitativamente raros, 

quando ocorrem em numerosas populações de micobactérias e sobre pressão 

seletiva pelo uso de um único fármaco no tratamento, podem favorecer ao 

predomínio de cepas resistentes sobre as sensíveis. Portanto a administração 

incorreta desses fármacos induz a seleção de população de bacilos resistentes 

(BARRERA, 1994). 

A administração combinada de fármacos permite eliminar os 

mutantes resistentes a um fármaco específico, aumentando a eficácia do 

tratamento (CANETTI, 1995; PALACI et ai., 1997). O tratamento com apenas 

uma droga ou com várias, porém administradas irregularmente, gera a 

resistência adquirida ou secundária. Em decorrência da resistência adquirida 

surge a resistência primária que ocorre em indivíduos que se contaminam com 

M. tuberculosis já resistentes (FIÚZA DE MELO et ai., 1993; MITCHINSON, 

1998). 

No processo de desenvolvimento de resistência aos fármacos 

antituberculose, a epidemia da AIDS vem causando impacto significativo, 

porém até o momento não existem evidências de que o vírus HIV possa 

potencializar biologicamente a resistência aos fármacos, das cepas de M. 

tuberculosis (HIJJAR et ai., 1994). A associação da AIDS com maior 

prevalência e transmissibilidade das formas resistentes da doença se explica 

por fatores epidemiológicos e por certas deficiências no controle dos casos. 

Nos indivíduos aidéticos concentram-se várias circunstâncias favoráveis ao 

aparecimento de uma forma da doença que é a tuberculose 

Multidrogarresistente (TB-MDR), causada por cepas resistentes a mais de uma 

das drogas usadas no tratamento (ROSEMBERG, 1999). 

Na literatura internacional, o conceito de TB-MDR, diz respeito a 

cepas de M. tuberculosis com resistência a INH e RMP (KAYE & FRIEDEN, 

1996). No Brasil este conceito refere-se aos casos que apresentam falência de 

tratamento quando da utilização dos esquemas I e Ili preconizados pelo 

Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT), ou quando a cepa é 

resistente a INH e RMP e ainda a estreptomicina (SM) e/ou etambutol (EMB) 

(FIÚZA DE MELO et ai., 1993). 
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Nos EUA, a freqüência de isolamento de M. tuberculosís resistente a 

um ou mais fármacos aumentou de 7 para 14,2% na última década. Em Nova 

York, 3% dos isolados apresentavam resistência a um dos fármacos e 19% a 

dois dos fármacos mais importantes no tratamento da tuberculose, INH e RMP 

(MORRIS & ROUSE, 1996). 

Segundo levantamento recente, realizado pela Coordenação 

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

Rio de Janeiro, a resistência primária no Brasil é de 3,8% para INH, 0,2% para 

RMP isoladamente, e de 0,9% a esses dois fármacos simultaneamente. 

Quanto à resistência secundária, registrou-se 4,2% para INH, 0,6% para RMP 

e 5,9% para os dois simultaneamente (ROSEMBERG, 1999). 

No Brasil, a resistência aos fármacos antituberculose está 

relacionada principalmente ao uso irregular de medicamentos, alta taxa de 

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

também devido a prescrições inadequadas (FIÚZA DE MELO et ai., 1993). 

Até o momento, foram identificadas algumas das características 

constitutivas que determinam a resistência generalizada, intrínseca das 

micobactérias aos antibióticos de amplo espectro e das micobactérias não 

tuberculosas (MNT) aos fármacos utilizados no tratamento da tuberculose. A 

principal característica é a constituição da parede celular das micobactérias, de 

alto conteúdo lipídico, que dificulta a penetração dos antibióticos no interior do 

bacilo. Também, alguns receptores e enzimas micobacterianas impedem a 

ação de antibióticos beta-lactâmicos e aminoglicosídeos. As espécies do 

complexo Mycobacterium avíum-íntrace/u/are (MAC) possuem beta-lactamases 

e proteínas ligantes de penicilina de baixa afinidade. A resistência do M. 

tuberculosís e de algumas micobactérias de crescimento rápido aos beta

lactâmicos explica-se também pela presença de beta-lactamases constitutivas 

(BARRERA, 1994). Algumas micobactérias apresentam sistemas enzimáticos 

capazes de acetilar aminoglicosídeos, alterando o mecanismo de transporte 

destes antibióticos até os ribossomos, porém nem sempre esse fenômeno se 

constitui em resistência (ZHANG & YOUNG, 1994). 
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O mecanismo de ação da maioria dos fármacos utilizados no 

tratamento da tuberculose não é totalmente conhecido em detalhe até o 

momento (MUSSER, 1995). Porém considerável progresso no sentido de 

entender o mecanismo de ação e as bases moleculares de resistência aos 

fármacos mais potentes no tratamento da tuberculose, que são a INH e RMP, 

vem ocorrendo. De grande interesse as investigações estão mais focadas nas 

bases moleculares e bioquímicas dos mecanismos de ação e de resistência a 

INH (MUSSER, 1995; TELENTI, 1998;). 

INH ou Hidrazida do ácido isonicotínico, que é um fármaco sintético e 

bactericida usado na linha de frente no tratamento e profilaxia da tuberculose 

foi sintetizada em 1912, mas sua poderosa atividade contra o bacilo da 

tuberculose foi descoberta e então introduzida no tratamento clínico da doença 

somente 40 anos após sua descoberta (HEYM et ai., 1999; SLAYDEN & 

BARRY 111, 2000). A INH é altamente específica para M. tuberculosis, 

apresentando concentração inibitória mínima (CIM) variando de 0,02 a 0,2 

µg/ml, sendo que para outras espécies do gênero é da ordem de 1 a 1 O µg/ml 

(HIRATA et ai., 1997; MDLULI et ai., 1998b). 

A estrutura química da INH é relativamente simples, contendo um 

anel de piridina e um grupo hidrazida que são responsáveis pela sua potente 

atividade quimioterápica contra todos os membros do complexo M. tuberculosis 

(M. tuberculosis, M.bovis BCG, M. bovis, M. africanum, M. microti) (HEYM et 

ai., 1999). 

Ao contrário de sua estrutura química, o mecanismo de ação da INH 

parece não ser tão simples e não é totalmente entendido até os dias atuais. 

Segundo ZHANG et ai. (1992) a INH é um pro-fármaco que é transportado para 

dentro da célula micobacteriana que está em crescimento ativo, por difusão 

passiva dependendo das . condições de oxigênio e temperatura. Uma vez no 

interior da célula micobacteriana a INH é ativada pela enzima bacteriana 

catalase-peroxidase (KatG), codificada pelo gene katG, a ácido isonicotínico e 

uma variedade de radicais reativos. Esses radicais incluem radicais de oxigênio 

(peróxido de hidrogênio, superóxido, peroxinitrito e radical hidroxil) e orgânicos 

tal como radical acyl isonicotínico. 
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Durante a ativação da INH, pela enzima KatG, os diversos radicais 

tóxicos formados podem causar danos a vários alvos micobacterianos que 

incluem a síntese do ácido desoxirribonucleico (DNA), carboidratos, lipídeos, 

metabolismo do NADH e os ácidos micólicos (ácidos graxos de cadeia longa a

ramificados e 13-hidroxilados) que são os principais componentes da parede 

celular micobacteriana. Esta alteração na parede celular é que talvez tome a 

micobactéria sensível aos oxigênios reativos e outros fatores ambientais 

podendo levá-la a morte (ZHANG et ai., 1992; BARRERA, 1994; SOMOSKOVI 

et ai., 2001 ). 

A relação direta entre a sensibilidade a INH e a atividade da enzima 

KatG, única enzima no bacilo da tuberculose capaz de ativar este fármaco, foi 

observada desde 1954, por Middlebrook em estudos de requerimento de 

crescimento de cepas resistentes a INH (HIRATA et ai., 1997; JOHNSSON et 

ai., 1997). 

Assim, estudos têm procurado determinar, no genoma do M. 

tuberculosis, as alterações que podem vir a expressar resistência aos fármacos 

convencionalmente utilizados no tratamento da tuberculose. A aplicação 

desses conhecimentos facilitará o desenvolvimento de métodos rápidos que 

permitirão, através de técnicas moleculares, evidenciar genes responsáveis 

pela resistência das micobactérias presentes nos espécimes clínicos e facilitar 

o desenvolvimento de novos quimioterápicos (MORRIS et ai., 1995; COOKSEY 

et ai; 1996b; NACHAMKIM et ai., 1997; TELENTI et ai., 1997; TEMESGEN et 

ai., 1997; COOKSEY et ai; 2000; FLUIT et ai., 2001; SIDDIQI et ai., 2002). 

Em estudos moleculares preliminares verificou-se que o gene da 

catalase-peroxidase (katG) se encontrava deletado no cromossomo de uma 

cepa de Mycobacteriun smegmatis resistente a uma alta concentração de 

isoniazida (CIM maior que 50 µg/ml) e a sua trans·,:ormação com gene katG 

funcional de M. tuberculosis restaurou sua sensibilidade ao fármaco (ZHANG et 

ai., 1992; ZHANG et ai., 1993). 

Análises por Southem blot de cepas resistentes a INH revelaram que 

a deleção completa do gene katG é um evento relativamente raro em M. 
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tuberculosis, observado em 1 O a 20% dos casos isolados com catalase 

negativa, e que pequenas mutações pontuais eram a causa mais freqüente de 

inativação desse gene (STOECKLE et ai., 1993; QUÉMARD et ai., 1995). Estas 

mutações poderiam interromper ou alterar o gene, pennitindo a produção de 

um produto inativo ou com atividade de catalase e peroxidase comprometida. 

Análises iniciais de seqüências nucleotídicas do gene katG de cepas 

com resistência a INH, demonstrou que a alteração mais comum em cepas de 

M. tuberculosis resistentes a INH era a transversão de Guanina (G) para 

Timina (T) no codon 463 (ALTAMIRANO et ai., 1994; HEYM et ai., 1995; 

ROUSE et ai., 1995). Esta mutação que leva a substituição do aminoácido 

Arginina para Leucina (Arg463Leu) na proteína parece não afetar a atividade 

enzimática de KatG, uma vez que foi detectada também em cepas sensíveis a 

INH com atividade de catalase-peroxidase, e não pode ser usado como um 

indicador de resistência a INH (HASS et ai., 1997; LEE et ai., 1997; VAN 

DOORN et ai., 2001) 

A substituição Arg463Leu está presente em várias cepas, 

principalmente em isolados da China, União Soviética e outras áreas da Ásia, 

sendo então considerada um polimorfismo genético em M. tuberculosis 

(RAMASWAMY & MUSSER, 1998). 

Mutações em outras posições do gene katG já foram detectadas em 

isolados de M. tuberculosis resistentes a INH, entre elas a mais freqüente 

ocorre no codon 315, levando na maioria dos casos a troca do aminoácido 

Serina (AGC) para Treonina (ACC) (Ser315Thr) (COCKERILL Ili et ai., 1995; 

HASS et ai., 1997; MARTTILA et ai., 1998; WENGENACK et ai., 1998; VAN 

SOOLINGEN et ai., 2000; VAN RIE et ai., 2001; MOKROUSOV et ai., 2002a; 

MOKROUSOV et ai., 2002b). Outras alterações de bases nesse códon já foram 

observadas: ACA (Treonina), ATC (lsoleucina), AGA (Arginina) e CGC 

(Arginina) (RAMASWAMY & MUSSER, 1998). 

Alguns estudos falharam em detectar mutações no códon 315 do 

gene katG, outros apresentaram baixa freqüência de cepas com essas 

mutações. A razão para tal diferença não está clara até o momento. No 

entanto, alguns autores retratam ocorrência de falhas na técnica de triagem de 
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mutações levando então, a um baixo percentual de isolados com mutações 

(MARTTILA et ai., 1996; MUSSER et ai., 1996; RAMASWAMY & MUSSER, 

1998 ). 

Segundo ZHANG & YOUNG (1994) e WENGENACK et ai. (1998) 

uma explicação provável pela existência de grande número de mutações no 

codon 315, conferindo resistência a INH, é que o gene katG está situado em 

uma região do genoma micobacteriano altamente variável, contendo 

seqüências repetidas de DNA que provavelmente é a causa da alta 

instabilidade desta região. 

WENGENACK et ai. (1998) comparando a atividade de catalase da 

enzima codificada pelo gene sem mutação e da enzima com alteração do 

aminoácido Ser315Thr, observou redução da atividade de catalase de 6 vezes 

e a atividade de peroxidase de somente 2 vezes. Desta forma, a enzima com 

esta mutação provavelmente apresenta uma menor capacidade de converter o 

pro-fármaco INH a ácido isonicotínico e outros radicais, porém mantem ainda 

uma certa atividade de peroxidase. 

Várias outras alterações gênicas em katG foram detectadas em 

diversos trabalhos, que foram compiladas por ZHANG & TELENTI (2000) 

(Quadro 1 ). Algumas dessas alterações, comprovadamente conferiram 

resistência a INH, como Arg104Leu, His108Gln, Asn138Ser, Leu148Arg, 

His270Gln, Thr275Pro, Ser315Thr, Trp321Gly e Asp381Gly, por testes 

moleculares de mutagênese sítio direcionada por alterar o gene katG em cepa 

sensível a INH (ROUSE et ai., 1996). 
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Quadro 1. Relação de mutações encontradas nos gene katG, 

kasA, inhA (regiões promotora e estrutural) e região intergênica oxyR

ahpC em M. tubercu/osis. 

Reaião Aminoécido ou nucleotldeo 
deleçAo completa G125ins v200Itop A350S G593D 

M1A M1261 E217del 1393N L617del 

D63E N138S,H F252L L463R L619P 

A65ins A139P T262R W477stop G629S 

171N S140N,A P275T G485V L634F 

NBBR O142A E289del D511del S700P 

katG (62) O94A L148A W30DG,stop D513del A710V 

G99E L150A S302R R515C A714P 

H108E,Q Y155S S315T,N ,1,R,G L521del A717P 

A110V S160L W328L,C Q525P O735A 

G120del A172T 1334T F567S 

A122del T180C 1335T A574V 

G123del W198stop L336R L587M,P 

Promotora -81 -> g,a -16a->g -24 g -> t 

mab-inhA (6) -15c->t -17g->t -55 a-> g 

116T 1147T 195P 
inhA (6) 

121V,T V78A S94A 

Região -55 -> g --44 t -> a -32 g -> a -10c->a,t +4 e-> t 

intergênica -46 g ->a -42 t -> e -30 e-> t -9 g -> a +33 g -> a 

-46 ins ai -39 e-> t -15c -> t -6 g -> a 
oxyR-ahpC (18) 

-45 e-> t -34 t -> a.e -12 e-> t -4 a-> a 

O66N G269S G387D 
kasA (6) 

R121K G312S F413L 

Fonte: ZHANG & TELENTI (2000) 

Segundo RAMASWAMY & MUSSER (1998) os resultados obtidos 

por ROUSE et ai. (1996) sugerem que os resíduos de aminoácidos 104 e 108 

estão localizados próximos ou no próprio sítio ativo da enzima e que os 

resíduos de aminoácidos 270, 275 e 315 parecem participar da ligação do 

grupo heme na enzima katG e mutações nestas regiões sem dúvida levariam a 

alterações na função da enzima KatG. 

Devido a considerável variação de mutações reportadas em vários 

trabalhos, são necessários estudos adicionais sobre a variação alélica que 
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ocorre no gene katG em cepas de M. tuberculosís resistentes e sensíveis a INH 

para saber o real efeito de cada mutação na atividade de enzima KatG. 

Aproximadamente 20% das cepas de M. tuberculosís resistentes a 

INH não apresentam mutações no gene katG que possam ser 

responsabilizadas por causar resistência a esse fármaco e outros mecanismos 

tem sido estudados e propostos de forrna a explicar esta resistência (HEYM et 

ai., 1999; RATTAN et ai., 1998). A ligação entre resistência a INH e a síntese 

de ácidos micólicos foi estabelecida desde 1953 através das observações 

feitas por KOCH-WESER e colaboradores que, as cepas de M. tuberculosís 

tratadas com INH perdiam a sua propriedade de álcool-ácido resistência 

(SACCHETTINI & BLANCHARD, 1996). 

Esta capacidade peculiar das células micobacterianas em reter o 

corante carbolfucsina, mesmo quando tratada com uma mistura de álcool

ácido, é uma característica dos gêneros Mycobacterium, Nocardía e 

Rhodococcus e muito usada no diagnóstico da tuberculose. Esta propriedade 

se baseia no fato das micobactérias formarem um complexo estável com a 

carbolfucsina e os ácidos micólicos, covalentemente ligados ao polímero de 

arabino galactana na parede celular das micobactérias, e reterem o corante 

não permitindo sua eliminação quando do tratamento com uma mistura de 

etanol 95% e ácido clorídrico 3% (SMITHWICK, 1976; METCHOCK, 1999). 

Somente dezessete anos mais tarde, com os estudos realizados por 

WINDER & COLLINS em 1970, TAKAYAMA e colaboradores em 1972; WANG 

& TAKA YAMA em 1972; TAKA YAMA e colaboradores em 1975 é que 

começaram os trabalhos relacionando a ação da INH com a inibição da síntese 

de ácidos micólicos da parede celular do M. tuberculosís (SACCHETTINI & 

BLANCHARD, 1996) 

A ligação entre resistência a INH, síntese de ácidos micólico e a 

proporção de NAD foi identificada inicialmente pelos trabalhos realizados por 

BANERJEE et ai. (1994) que relacionou a enzima enoyl ACP redutase NADH 

dependente (lnhA), de 32 kDa, que catalisa as primeiras etapas da biossíntese 

de ácidos micólicos, como alvo para a INH já ativada pela enzima KatG 

(MARRAKCHI et ai., 2000). 
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Testes bioquímicos sugerem que um dos radicais tóxicos originado 

da ativação da INH inibe diretamente a enzima lnhA, codificada pelo gene inhA, 

que desempenha importante função na fase inicial da síntese de ácidos 

micólicos (HEYM et ai., 1999). Um aspecto interessante, relacionado com esse 

gene, é que a resistência a INH é algumas vezes acompanhada de resistência 

a etionamida (ETH). A ETH é um fármaco estruturalmente relacionado com 

INH, e parece inibir também, a síntese de ácidos micólicos. Portanto, a enzima 

codificada pelo gene inhA pode representar um alvo comum para ambos os 

fármacos, apesar da resistência cruzada ser observada em uma minoria das 

cepas (BANERJEE et ai., 1994). 

Estudos iniciais da seqüência do gene inhA isolado de M. smegmatis 

e M. bovis resistentes a INH revelou mutação pontual que leva a conversão do 

aminoácido serina em alanina na posição 94 (Ser94Ala) da seqüência 

polipeptídica (BANERJEE et ai., 1994). 

KAPUR et ai. (1995) em estudo com 37 cepas de M. tuberculosis 

resistentes a INH, incluindo algumas com resistência concomitante a INH e 

ETH, observou apenas uma cepa com substituição de uma base no 

nucleotídeo 47 (Timina > Citosina) levando a alteração do aminoácido da 

posição 16 de lsoleucina para Treonina (lso16Thr). 

Estas substituições dos resíduos de aminoácidos nas posições 94 e 

16 da enzima codificada pelo gene inhA podem resultar em diminuição da 

afinidade de ligação do co-fator NADH à enzima, tornando a cepa de M. 

tuberculosis resistente a INH. Mutações no sítio ativo da enzima que podem 

resultar em baixo nível de afinidade ao NADH de forma a não afetar a atividade 

enzimática de lnhA resulta em resistência a INH e Etionamida (ETH) (DESSEN 

et ai., 1995; BARDOU et ai., 1998). 

Segundo BASSO et ai. (1998) e ROZWARSKI et ai. (1998) a troca de 

aminoácidos no sítio de ligação do NADH na enzima lnhA parece resultar em 

certo grau de resistência por impedir a ligação da INH ativada a enzima já 

ligada ao NADH. A INH somente se liga ao complexo lnhA-NADH já formado 

resultando na inativação da enzima, seguida pela inibição da síntese de ácidos 

micólicos. 
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Em estudo semelhante com 42 cepas de M. tuberculosis resistentes 

a INH, MORRIS et ai. (1995) não encontraram alterações na região estrutural 

do gene inhA, porém 5 cepas apresentavam mutações na região regulatória do 

gene inhA. Dados concordantes foram obtidos por DESSEN et ai. (1995) que 

detectaram alterações em nucleotídeos flanqueando um provável sítio de 

ligação ribossomal do operon mabA - inhA. 

Desta forma conclui-se que a resistência a INH relacionada com o 

gene inhA pode ocorrer por mutações na região promotora de inhA, que situa

se a frente do operon mabA-inhA, e na região estrutural de inhA. 

Mutações na região promotora do operon mabA-inhA pode levar a 

uma superexpressão de lnhA, podendo então, causar resistência a INH por um 

mecanismo de titulação, elevando o alvo da droga para ação (HEYM et ai., 

1999). Neste caso, mesmo que ocorra uma inativação parcial da enzima lnhA 

pela INH, haverá níveis de atividade enzimática para que não interrompa ou 

altere a síntese de ácidos micólicos da parede celular micobacteriana. Esta 

alteração pode então resultar na regulação diferenciada da expressão de inhA 

induzindo resistência a INH. Entretanto, a extensão desta regulação pode 

variar consideravelmente com o sítio específico de mutação no operon mabA

inhA (MDLULI et ai., 1996). 

Até o momento não foi encontrada nenhuma mutação no gene 

mabA, que codifica a enzima Mycolic acid biosynthesis A, que está localizado 

geneticamente acima do gene inhA, que possa ser responsabilizada em causar 

resistência a INH (BANERJEE et ai., 1998). 

Em geral mutações em inhA estão associadas com baixos níveis de 

resistência a INH. Em contraste as mutações em katG podem causar baixo ou 

alto nível de resistência dependendo do efeito que cause na atividade da 

enzima (WILSON et ai., 1995; VAN SOOLINGEN et ai., 2000; ZHANG & 

TELENTI, 2000). 

SHERMAN et ai. (1996) demonstraram que cepas de M. tuberculosis 

com mutações no gene katG expressavam altos níveis de uma proteína de 22 

kDa codificada pelo gene ahpC denominada de alquil-hidroperóxido redutase 
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(AhpC). Esta parece apresentar atividade análoga a outras peroxidases 

bacterianas, ou seja com atividade de combater peróxidos orgânicos. 

Em outras bactérias como as pertencentes a família 

Enterobacteriaceae, Escherichia coli e Salmonella typhimurium, os genes katG 

e ahpC fazem parte de um regulon stress oxidativo denominado oxyR que é 

induzido em resposta a ação de peróxidos de hidrogênios e controla a 

expressão dos genes katG e ahpC. Nos membros do complexo M. tuberculosis 

o gene oxyR é inativo por apresentar múltiplas lesões genéticas, inclusive 

várias alterações de fase aberta de leitura e está situado a 105 pares de base 

do gene ahpC sendo ambos transcritos de forma divergente (DERETIC et 

ai., 1995; DERETIC et ai., 1997, RAMASWAMY & MUSSER, 1998). 

Baseando-se em estudos genéticos com M. smegmatis e M. 

tuberculosis, WILSON et ai. (1995), DHANDAYUTHAPANI et ai. (1996), 

WILSON & COLLINS (1996), HEYM et ai. (1997) e WILSON et ai. (1998) 

sugeriram que há um possível envolvimento da expressão aumentada da 

enzima AhpC na aquisição de resistência a INH. Porém, a presença de 

mutações na região regulatória do gene ahpC, situada na região intergênica 

oxyR-ahpC, em algumas cepas de M. tuberculosis resistentes a INH, podendo 

conferir elevada expressão da proteína AhpC, não parece ter relação direta 

com resistência a esse fármaco. A associação de mutações nessa região com 

resistência a INH parece ser mais complicada que a que ocorre com os genes 

katG e inhA. Sugere-se que mutações nessa região tenham ação 

compensatória conferindo certo grau de proteção ao microrganismo contra os 

peróxidos formados durante a ativação da INH, quando a atividade de 

peroxidase da enzima KatG está baixa ou ausente. 

Em estudos realizados por KELLEY et ai. (1997) e SREEVATSAN et 

ai. (1997) analisando a região intergênica oxyR-ahpC, as seqüências dos 

genes ahpC e oxyR de isolados resistente e sensíveis a INH, foram 

encontrados alguns sítios polimórficos. Os autores relatam fato interessante de 

que cepas com mutações no códon 315 do gene katG, que diminui de forma 

significativa a atividade de catalase da enzima KatG e confere um valor de CIM 

'' 
J• 
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alto para INH (VAN SOOLINGEN et ai., 2000), não apresentam alterações em 

ahpC ou na região intergênica oxyR-ahpC. 

As principais mutações encontradas na região intergênica oxyR

ahpC estão localizadas nas posições: -4, --6, -9, -10, -12, -30 -32, -39, -42, -

44, -45, e -46 (KELLEY et ai., 1997 e SREEVATSAN et ai., 1997), em relação 

ao sítio de início da transcrição. O verdadeiro efeito de mutações nesta região 

na aquisição de resistência a INH por algumas cepas de M. tuberculosis não 

está totalmente esclarecida, pois os estudos realizados até o momento são 

todos com cepas resistentes geradas em laboratório ou com pequeno número 

de isolados clínicos, portanto estudos adicionais são necessários (HEYM et ai., 

1997; KELLEY et ai., 1997; SREEVATSAN et ai., 1997; FANG et ai., 1999). 

MDLULI et ai. (1998a) mais recentemente, sugeriram a participação 

do gene kasA, que codifica a enzima í3-cetoacetil ACP sintase (KasA) envolvida 

no processo de elongação da cadeia de ácidos micólicos, no mecanismo de 

resistência a INH e um provável efeito adicional de mutações em katG e kasA 

no valor da concentração inibitória mínima (CIM) para INH. Sugeriu-se a 

participação da enzima KasA no mecanismo de resistência a INH, uma vez que 

ocorre uma expressão aumentada de duas proteínas (12 kDa e de 80 kDa) 

quando da exposição do M. tuberculosis a baixas concentrações de INH (1 

µg/ml). Análise na seqüência de aminoácidos revelou que a proteína de 12 

kDa apresenta homologia com a proteína ACP. Já a de 80 kDa provavelmente 

seja um complexo consistindo de ACP, INH e uma proteína com homologia 

com a í3-cetoacetil ACP sintase (KasA). 

Análise da seqüência nucleotídica do gene kasA, demonstrou que 

entre 28 cepas de M. tuberculosis resistentes a INH, 4 continham mutações na 

seqüência codificadora de KasA (Asp66Asn, Gly269Ser, Gly312Ser e 

Phe413Leu), sendo que 2 das cepas não apresentavam alteração em outros 

genes de conhecido envolvimento com resistência a INH em M. tuberculosis 

MDLULI et ai. (1998a). 

Para LEE et ai. (1999), mutações no gene kasA não parecem ser 

eventos freqüentemente associados com resistência a INH em M. tuberculosis. 
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Nesse estudo, analisando 160 cepas de M. tuberculosis resistente a INH em 

Singapura, foram identificados 4 diferentes sítios polimórficos (Arg121 Lys, 

Gly269Ser, Gly312Ser e Gly387Asp) em 16 cepas resistentes e 1 sítio 

polimórfico (Gly312Ser) em 6 cepas sensíveis. O significado desse 

polimorfismo em kasA não está claro até o momento, necessitando melhores 

esclarecimentos de sua real importância na resistência a INH. 

Mutações em katG e inhA não ocorrem em todas as cepas com 

resistência a INH, sendo encontradas em aproximadamente 60 a 80 % dos 

casos. Portanto, outros mecanismos podem resultar em resistência a INH que 

ainda não estão completamente esclarecidos. Desta forma, existem evidências 

;que alterações em mais que dois genes contribuem como determinantes de 

resistência a INH, pois há relatos de cepas resistentes sem nenhuma aparente 

mutação nos genes katG e inhA. Em adição, mesmo quando existem 

mutações em inhA e katG, o nível de resistência, detectado pela CIM, indicam 

que nem sempre se correlacionam com mutações conhecidas (PRETORIUS et 

ai. , 1995; MUSSER et ai., 1996). 

Um pequeno número de cepas de M. tuberculosis resistentes a INH 

não apresentam mutações em nenhum dos genes relacionados com 

resistência, indicando que um mecanismo ainda não definido até o momento, 

possa estar induzindo resistência nessas cepas. Neste sentido diversos genes 

estão sendo estudados na tentativa de achar o mecanismo responsável pela 

resistência dessas cepas. 

CHEN & BISHAI (1998) e MIESEL et ai. (1998) sugerem o 

envolvimento do gene ndh que codifica a enzima NADH desidrogenase (Ndh) 

da cadeia respiratória, na resistência a INH e co-resistência a ETH em cepas 

de M. smegmatis. Estes estudos sugerem que a presença de mutações neste 

gene gere defeitos de oxidação do NADH e conseqüentemente acúmulo de 

NADH e depleção de NAD+. Existem suposições de que a alteração da 

proporção NADH/NAD+ previna as reações de peroxidação que são requeridas 

para ativação da INH, bem como o deslocamento do complexo NADH-ácido 

isonicotínico da enzima lnhA. 
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No sentido de analisar a contribuição do gene ndh no mecanismo de 

resistência a INH, LEE et ai. (2001) seqüenciaram o gene ndh inteiro em 84 

isolados de M. tuberculosis resistentes e 22 sensíveis a INH. Neste estudo 

foram detectados mutações em 8 isolados resistentes em 2 sítios polimórficos 

diferentes (Thr11 0Ala e Arg268His) e nenhuma mutação nas cepas sensíveis. 

Seus dados levaram a concluir que mutações no gene ndh parecem ser um 

mecanismo molecular adicional para aquisição de resistência a INH. 

Os dados obtidos até o presente momento, tornam expressivo o fato 

de que, a análise do número de regiões gênicas associadas com resistência a 

INH não pode ser feita de forma universal. Os resultados discrepantes entre os 

diversos estudos provavelmente refletem diferenças de genótipos de M. 

tuberculosis geograficamente específicos. 

O que se conclui até o momento é que diferenças geográficas na 

freqüência de mutações específicas associadas com resistência a INH são 

aparentes, necessitando, portanto de um estudo mais acurado para 

confirmação (MARTTILA et ai. , 1996). 

Segundo HIRATA et ai. (1997) para o entendimento da disseminação 

de cepas de M. tuberculosis multirresistentes, é importante determinar as 

diferentes mutações que podem gerar fenômenos diferenciados de resistência 

às drogas e seus efeitos na virulência e patogenicidade das bactérias. 

Diferentes rotas de desenvolvimento da resistência a INH, tais como as 

mutações nos genes KatG e inhA, ou outros, poderiam ter conseqüências 

distintas em relação aos seus efeitos na fisiopatologia e na virulência das 

cepas resistentes resultantes. 

A aplicação destes conhecimentos facilitará o desenvolvimento de 

métodos rápidos que permitam, por intermédio de técnicas moleculares, 

evidenciar genes responsáveis pela resistência das micobactérias presentes 

nos espécimes clínicos. Este é sem dúvida, um dos objetivos perseguidos com 

grande expectativa pelos micobacteriologistas, pois seria uma alternativa para 

as provas convencionais de sensibilidade micobacteriana a fármacos, que 

fornecem resultados tardiamente. 



2. OBJETIVOS 
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GERAL 

Caracterizar as mutações nos genes relacionados com resistência a 

INH, pelas técnicas de PCR-SSCP e de seqüenciamento, em isolados clínicos 

de Mycobacterium tuberculosis do Brasil. 

ESPECÍFICOS 

• Otimizar a técnica de PCR-SSCP para triagem de mutações em 

genes relacionados com resistência a INH nos isolados clínicos de M. 

tuberculosis. 

• Detectar e caracterizar mutações nos genes katG, kasA, inhA 

(regiões promotora e estrutural) e região intergênica oxyR-ahpC por 

seqüenciamento nos isolados clínicos de M. tuberculosis resistentes 

a INH. 

• Determinar a freqüência de mutações específicas nos genes katG, 

kasA, inhA (regiões promotora e estrutural) e região intergênica 

oxyR-ahpC nos isolados clínicos de M. tuberculosis. 

• Estudar a relação das mutações encontradas nos genes katG, kasA, 

inhA (regiões promotora e estrutural) e região intergênica oxyR-ahpC 

com a Concentração Inibitória Mínima (CIM) para INH nos isolados 

clínicos de M. tubercu/osis resistentes a INH. 
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• Relacionar a eficiência da técnica de PCR-SSCP otimizada com a 

técnica de seqüenciamento para detectar mutações em isolados 

clínicos de M. tubercu/osis. 

• Estudar a relação da presença de mutações no gene kasA com a 

resistência a INH nos isolados clínicos de M.tuberculosis. 



3. MATERIAL E MÉTODOS 
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3.1 Amostras bacterianas 

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

utilizados neste estudo foram gentilmente cedidos pelo Setor de Micobactérias 

do Instituto Adolfo Lutz (IAL) de Sorocaba e do IAL de · Ribeirão Preto, pelo 

Laboratório de Micobactérias do Instituto Clemente Ferreira - São Paulo e pelo 

Laboratório de Microbiologia Clínica da Universidade Estadual de Maringá 

(UEM). Foram analisados 97 isolados de M. tuberculosis resistentes a INH e 

outros fármacos, bem como 60 isolados sensíveis a INH (Anexo A, B, C e D). 

Todos os isolados foram identificados bioquímicamente nos laboratórios de 

origem como sendo M. tuberculosis (KENT & KUBICA, 1985). 

O teste de susceptibilidade antimicrobiana foi realizado pelo método 

das proporções utilizando meio a base de ovo Lowenstein-Jensen (BBL), e 

incubado em estufa a 35ºC durante 30 dias (CANETTI, RIST & GROSSET, 

1963). A concentração crítica empregada para INH foi de 0,2 µg/mL e a · 

proporção crítica para cepas resistentes de 1 % (BRASIL, Ministério da Saúde, 

1984). 

Cepa padrão de M. tuberculosis H37Rv, foi utilizada como controle 

das avaliações realizadas. 

3.1.1 Condições de cultivo 

Todos os isolados clínicos de M. tubercu/osis sensíveis e resistentes 

a INH, quando recebidos, foram cultivados em meio L-J (BBL ™ - Becton 

Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, USA), preparado na seção de 

preparo de meios de cultura do Laboratório de Microbiologia Clínica da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP (FCF-USP), a temperatura de 

35ºC durante 30 a 60 dias. 
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Os isolados clínicos foram estocados, na micobacterioteca do 

Laboratório de Microbiologia Clínica da FCF da USP, em L-J a 4 - 8ºC e 

também em Middlebrook 7H9 (BBL ™ - Becton Dickinson Microbiology 

Systems, Sparks, MD, USA) com 20% de glicerol a -20ºC para futuros teste 

microbiológicos e de Biologia Molecular. 

3.2 Determinação da concentração inibitória mínima (CIM) pela 

técnica em microplaca utilizando Alamar Blue como agente 

revelador (MABA) 

A determinação da concentração inibitória mínima (CIM) para os 

isolados de M. tuberculosis resistentes a INH foi realizada pelo método 

Microplate Alamar Blue Assay (MABA) utilizando o Alamar Blue (Alamar 

Biosciences/Acumed, Westlake, Ohio, USA) que é um indicador de óxido

redução a base de resazurina, como agente revelador de crescimento 

micobacteriano (COLLINS & FRANZBLAU, 1997; FRANZBLAU et ai., 1998). 

3.2.1 Preparo das suspensões bacterianas 

As suspensões bacterianas foram preparadas dispensando-se 1 

alçada do crescimento em L-J, dos 97 isolados de M. tubercu/osis resistentes, 

três sensíveis a INH e do controle sensível M. Tuberculosis H37Rv, em tubos 

de vidro 16 X 150 mm, com tampa de rosca, contendo pérolas de vidro estéreis 

e 2 mi de meio de cultura Middlebrook 7H9 suplementado com OADC (BBL™ -

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 

de 35 - 37ºC durante 8 a 1 O dias. 
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Após esse período de incubação, foi feito a comparação visual da 

turvação (crescimento bacteriano) com a escala de McFarland nº 1 

(aproximadamente 108 microrganismos por ml). Quando o crescimento 

bacteriano apresentou maior turvação que a escala de McFarland nº1 as 

culturas foram diluídas utilizando-se Middlebrook 7H9 suplementado com 

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

Quando o crescimento bacteriano apresentou uma turvação menor, quando 

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

novo meio de cultivo Middlebrook 7H9 suplementado com OADC (BBL ™ -
Becton Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, USA). Desta forma, o 

;cultivo bacteriano utilizado para a determinação da CIM apresentou cultura 

bacteriana em fase logarítimica de crescimento. 

Uma vez padronizada a suspensão bacteriana, realizou-se uma 

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

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

seguida fazer sua semeadura nas microplacas (Falcon 3072, Becton Dickinson, 

Lincon Park, USA). 

3.2.2 Preparo das soluções de INH 

Soluções estoques de INH (10.000 µg/ml) (Sigma, St. Louis, MO, 

USA) foram preparadas em água deionizada estéril e em seguida, foram 

congeladas a - 20ºC, recebendo a denominação de "Solução estoque 1". 

A "Solução estoque 1" foi diluída a uma concentração de 1.000 

µg/ml (0,5 ml da "solução estoque 1" + 4,5 ml de Middlebrook 7H9 

suplementado com OADC (BBL ™ - Becton Dickinson Microbiology Systems, 

Sparks, MD, USA), sendo denominada "Solução estoque 2". A partir da 

"Solução estoque 2" foi preparada a solução de trabalho de INH a uma 
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concentração de 128 µg/ml em Middlebrook 7H9 suplementado com OADC 

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

As concentrações de INH para realização da CIM foram 

estabelecidas de acordo com FERRAZOLI et ai. (1995) em 32, 16, 8, 4, 2, 1, 

0,5 e 0,25 µg/ml. 

Durante a otimização do teste MABA foi realizado a diluição 0,2 

µg/ml em vez de 0,25 µg/ml para determinação da CIM para a cepa M. 

tubercu/osis H37Rv. Para isso foi preparado a parte uma solução de INH 0,8 

µg/ml para ser adicionada a concavidade número 9. 
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3.2.3 Esquema das microplacas utilizadas para realização da CIM 

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

A EB . EB EB EB EB EB EB EB EB EB EB EB 

B EB MDB MDB MDB MDB MDB MDB MDB MDB M EB 

e EB MDB MDB MDB MDB MDB MDB MDB MDB M EB 

D EB MDB MDB MDB MDB MDB MDB MDB MDB M EB 

E EB MDB MDB MDB MDB MDB MDB MDB MDB M EB 

F EB MDB MDB MDB MDB MDB MOB MDB MDB M EB 

G EB MDB MDB MDB MDB MDB MDB MDB MDB M EB 

H EB EB EB EB EB EB EB EB EB EB EB 

• 100 µL de 7H9 suplementado com OADC (BBL) + 100 µL da 

suspensão bacteriana padronizada e diluída 1 :25 (CONTROLE DE 

CRESCIMENTO DA BACTÉRIA) 

D 200 µL de 7H9 suplementado com OADC (BBL) (CONTROLE DE 

ESTERILIDADE DO MEIO DE CULTIVO) 

O 100 µL de 7H9 suplementado com OADC (BBL) + 100 µL solução de 

INH 128 µg/mL na concavidade 2 e diluição seriada na razão 2 nos orifícios 

seguintes, com descarte de 100 µL do último orifício (concavidade 9) (TESTES -

DILUIÇÃO DE 32 A 0,25 µg/mL) 

EB 200µL de água deionizada estéril foi adicionada a todos os orifícios 

mais externos das microplacas (Falcon 3072: Becton Dickinson, Lincon Park, USA) 

para minimizar a evaporação do meio de cultura durante a incubação. 
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3.2.4 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 Blue 1 OX (Alamar Biosciences/Acumed, Westlake, Ohio ) com a 

solução de Tween 80 a 10%, na proporção 1 :1. Esta solução foi preparada no 

momento da revelação das CIMs. 

3.2.5 Realização dos testes de determinação da concentração inibitória 

mínima (CIM) para INH 

Após ter sido realizada a diluição da INH nas microplacas, adicionou

se 100 µL das suspensões de micobactérias padronizadas com escala de 

MacFarland nº 1 e diluídas a 1 :25 nos orifícios de número 2 a 10 (Esquema). 

A cada coluna, de B a G foram adicionadas diferentes isolados de M. 

tuberculosis estudados. As microplacas foram fechadas com suas tampas, 

seladas com fita adesiva transparente e incubadas a 35ºC por 8 dias. 

3.2.6 Leitura dos resultados da CIM 

No nono dia de incubação, os controles de crescimento bacterianos e 

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

solução de Alamar Blue (Alamar Biosciences/Acumed, Westlake, Ohio, USA) 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 35ºC. Após este período, foram realizadas as 



MA TERJAL E MÉTODOS 29 

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 rosa) e negativo no controle de 

esterilidade do meio de cultivo (cor azul),· os testes foram revelados pela adição 

de nova mistura recém preparada de Alamar Blue (Biosciences/Acumed, 

Westlake, Ohio, USA) e de Tween 80 (Sigma St. Louis, MO, USA) e lidos após 

incubação de 24 horas a 35ºC (FRANZBLAU et ai., 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 INH capaz de 

impedir a mudança de cor azul para rosa utilizando leitura visual das 

microplacas (SATO, 1998). 

3.3 Caracterização Molecular dos isolados de Mycobacterium 

tuberculosis 

Para a caracterização molecular de todos os 157 isolados de M. 

tuberculosis (97 resistentes e 60 sensíveis a INH) empregou-se a técnica de 

"Spoligotyping" (KAMERBEEK et ai., 1997; MOLHUIZEM et ai., 2000; SOINI et 

ai., 2000). 

3.3.1 Extração do DNA genômico 

Os DNAs genômicos micobacterianos foram extraídos utilizando-se a 

técnica descrita por GONZALEZ-MERCHAND et ai. (1996) com introdução de 

algumas modificações. Resumidamente, 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 
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Louis, MO, USA). Estes criotubos foram colocados em nitrogênio líquido por 5 

minutos e, em seguida, em banho de água a 65ºC por 1 O minutos. Este 

procedimento de choque térmico foi repetido por mais uma vez. A seguir, para 

purificação do DNA, foram extraídas as proteínas, 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 os DNAs foram precipitados com etanol absoluto, 

lavados com etanol 70% e secos em Centrífuga concentradora à vácuo modelo 

5301 (Eppendorf, Hamburg, Alemanha) e reconstituído em tampão TE (fris

HCI 10mM; EDTA 1mM, pH 8,0). 

3.3.2 Avaliação eletroforética do DNA genômico 

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

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

ácido bórico 90mM e EDTA 2mM) em cuba eletroforética (Gibco BRL, life 

Technologies lnc. Rockville, MD USA) (SAMBROOK et ai., 1989a). O gel foi 

imerso em tampão TBE (Tris-HCI 90mM, ácido bórico 90mM e EDTA 2mM) e 

as amostras contendo 5 µl do DNA e 1 µl do tampão de amostra (azul de 

bromofenol a 0,25%, xilenocianol FF a 0,25% e glicerol a 30%) foram aplicadas 

no gel de agarose. Aplicou-se também 5 µl de marcador de tamanho 

molecular de DNA de 1 Kb diluído na proporção de 1 :6 e, 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, as bandas de DNA foram visualizadas em 

transiluminador modelo Macrovue (Pharmacia Biosciences, Uppsala, Suécia), 

sob luz UV, após coloração do gel com solução de brometo de etídio 0,5 

µg/ml, durante 15 minutos e lavados em água destilada. Os resultados foram 

documentados com o sistema fotográfico Polaróide modelo DS 34 (Cambridge, 

USA). 
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3.3.3 Quantificação e análise de pureza do DNA genômico 

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

amostras de DNAs extraídas foram realizadas por espectrofotometria em UV 

(Beckman OU 640, Fullerton, CA, USA) após diluição (1 :10) das amostras em 

tampão TE (Tris-HCI 10mM; EDTA 1mM, pH 8,0) (SAMBROOK et ai., 1989b). 

Os DNAs, assim obtidos, foram armazenados à temperatura de - 20ºC para 

uso posterior. 

3.3.4 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 a membrana Biodyne C (Pall biosupport, Portsmouth, 

UK) ativada com carga negativa (Anexo C). 

3.3.5 Preparação da membrana contendo os oligonucleotídeos 

espaçadores para realização da técnica de "Spoligotyping" 

Inicialmente a membrana de Biodyne C (Pall biosupport, Portsmouth, 

U K) foi ativada por imersão em 1 O ml de 1-ethyl-3-(3-dimethyllaminopropyl) 

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

preparada, a temperatura ambiente em frasco de hibridação durante 5 minutos. 

Após lavada com água deionizada, a membrana foi colocada no sistema 

Minibloter com 45 canaletas MN 45 (lmmunetics, Cambridge, MA, USA) para 

fixação dos oligonucleotídeos. A primeira e última canaletas foram preenchidas 

com tinta de caneta diluída em SSPE 2X (Gibco-BRL Life Technologies lnc., 
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Rockville, MO, USA). As outras 43 canaletas foram preenchidas com 150 µL de 

cada um dos 43 diferentes oligonucleotídeos previamente diluídos (Anexo E) e 

incubados, durante 2 minutos a temperatura ambiente. 

Em seguida, os oligonucleotídeos foram removidos por aspiração e a 

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

lnc., Rockville, MO, USA) por no máximo 10 minutos. A membrana foi então 

lavada em água deionizada e após, em solução de SSPE 2X (Gibco - BRL Life 

Technologies lnc., Rockville, MO, USA) com 0,1% de SOS (Gibco - BRL Life 

Technologies lnc., Rockville, MO) por 5 min a 60ºC. A seguir a membrana foi 

lavada em solução de EDTA (Gibco - BRL Life Technologies lnc., Rockville, 

MO) 20 mM pH 8,0 por 15 minutos a temperatura ambiente e estocada em 

saco plástico a 4 ºC até o momento do uso. 

3.3.6 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 ai. 

(2000). 

3.3. 7 Amplificação do locus DR 

Foi realizada a amplificação do locus DR de 157 isolados de M. 

tuberculosis, empregando metodologia descrita por MOLHUIZEM et ai., (2000) 

e padronizada no Laboratório de Tuberculose (NCID-DAST

TB/Mycobacteriology) do CDC. 

A PCR foi realizada adicionando 1 µL de DNA micobacteriano a uma 

mistura de 12,5 µL de Hot Start Taq™ Master Mix (Qiagen lnc. Valencia, CA 

USA), 2 µL de cada iniciador na concentração de 5 µM e 7,5 µL de água 
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deionizada estéril (Tabela 1). 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 

realizada a amplificação em termociclador GeneAmp PCR System 9700 (PE 

Applied Biosystems) programado da seguinte forma: desnaturação inicial a 

95°C por 15 min; amplificação: 20 ciclos de 95°C por 1 minuto (desnaturação), 

55°C por 1 minuto (hibridação) e 72ºC por 30 segundos (extensão); extensão 

final: 72ºC por 1 O minutos. Ao final dos ciclos a reação foi interrompida por 

resfriamento a 4°C. 

Tabela 1. Concentração de reagentes empregados na amplificação do locus DR 

para realização de "Spoligotyping". 

REAGENTES 

Hot Start Taq Máster Mix (Qiagen) 

Iniciador DRa• (5 µM) 

Iniciador DRb (5µM) 

Água deionizada estéril 

DNA micobacteriano 

Vol. Total da reação 

• Iniciador biotinilado na terminação 5' 

3.3.8 Hibridação com produto da PCR 

VOLUME POR 

REAÇÃO (µI) 

12,5 

2,0 

2,0 

7,5 

1,0 

25,0 

A membrana foi adaptada no minibloter MN 45 (lmmunetics 

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

SSPE 2X (Gibco - BRL Life Technologies lnc., Rockville, MD, USA) 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 desnaturação com 150 µL de SSPE 2X 

(Gibco - BRL Life Technologies lnc., Rockville, MO, USA) contendo 0,1% de 

SOS (Gibco - BRL Life Technologies lnc., Rockville, MO, USA) durante 10 

minutos a 1 00ºC 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 60ºC em superfície horizontal sem 

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

aquecida de SSPE 2X contendo 0,5% de SOS (Gibco - BRL Life Technologies 

lnc., Rockville, MO, USA) durante 10 minutos a 60ºC. 

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

hibridação contendo 10 mi de SSPE 2X com 0,5% de SOS (Gibco - BRL Life 

Technologies lnc., Rockville, MO, USA) e 3 µI do conjugado Streptavidina

peroxidase 500 U/ml (Boehringer Mannheim Biochemicals, Mannheim, 

Alemanha). 

Novamente duas lavagens foram realizadas utilizando SSPE 2X com 

0,5% SOS (Gibco - BRL Life Technologies lnc., Rockville, MO, USA) durante 

1 O minutos a 42ºC e outras 2 lavagens durante 5 minutos cada, a temperatura 

ambiente com SSPE 2X ( Gibco - BRL Life Technologies lnc., Rockville, MO, 

USA) foram realizados. 

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 

(Eastmam Kodak Company). 
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3.3.9 Leitura e comparação dos perfis de "Spoligotyping" 

A leitura dos perfis de "spoligotyping" foram realizados utilizando-se 

sistema de comparação (GROENEN et at., 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 

atribuída o numeral zero. 

Os perfis de hibridação obtidos com os isolados de M. tubercu/osis 

foram comparados com os perfis dos controles de M. tubercu/osis e M. bovis 

BCG. Todos os testes foram realizados com um controle negativo da reação de 

PCR. 

3.4 Triagem de mutações em genes relacionados com resistência a INH 

pela técnica de PCR-SSCP 

3.4.1 Amplificação dos genes por reação em cadeia pela polimerase 

(PCR) para realização da técnica de triagem de mutações 

O gene kasA, as regiões adjacentes aos codons 315 e 463 do gene 

katG, a região promotora e as regiões adjacentes aos codons 16 e 94 do gene 

inhA, e a região intergênica oxyR-ahpC foram amplificadas por PCR em 

termociclador Gene Amp System 2400 (Perkin-Elmer, Corp. Foster City, Calif., 

USA). Os iniciadores foram escolhidos de modo a obter produtos de 

amplificação de comprimento aproximado de 250 pares de base (Figuras 1, 2, 

3 e4). 

Para análise do gene kasA foram construídos 6 pares de iniciadores 

para obtenção de produto de amplificação com sobreposição na terminações 5' 

e 3' do fragmento de DNA, com o objetivo de analisar o gene em toda a sua 

extensão. Com o objetivo de estabelecer as concentrações ideais dos 

reagentes e as condições ideais dos ciclos de amplificação para as amostras, 
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foram realizadas testes inicialmente baseados nos trabalhos de COOKSEY et 

ai. (1996b); NOLLAU & WAGENER, 1997; WELSH et ai. (1997); FANG et ai. 

(1999); PINHEIRO et ai. (1999) e padronizados no Laboratório de Biologia 

Molecular do Departamento de Análises Clínicas da Faculdade ·de Ciências 

Farmacêuticas (FCF) da USP. 

3.4.2. Iniciadores 

As seqüências de oligonucleotídeos iniciadores usadas para 

;amplificar regiões específicas dos genes KatG, kasA, inhA (regiões promotora 

e estrutural) e região intergênica oxyR-ahpC, com a finalidade de triagem de 

mutações por PCR-SSCP foram selecionadas de acordo com informações 

disponíveis no GenBank e os trabalhos realizados por FANG et ai. (1999). 

Para o gene katG foram selecionados 2 pares de iniciadores com 

objetivo de amplificar pela PCR as regiões gênicas que incluem os códons 315 

e 463 (Figura 1 ). Para o gene inhA foram selecionados 3 pares de iniciadores 

(Figura 2). Um par de iniciadores para amplificar a região promotora do gene 

inhA, que está localizado geneticamente a frente do gene mabA, e 2 pares para 

amplificar as regiões adjacentes aos codons 16 e 94 do gene inhA. 

A região promotora do gene ahpC foi amplificada utilizando 

iniciadores para amplificar a região intergênica oxR-ahpC composta de 105 

pares de bases (Figura 4). 

Para a triagem de mutações por PCR-SSCP do gene kasA em toda a 

sua extensão, foram selecionados 6 pares de iniciadores (Figura 3) de forma a 

obter 6 fragmentos de DNA com sobreposição das regiões 5' e 3'. 

O número de acesso ao GenBank, tamanho do produto da PCR e a 

localização dos iniciadores empregados nas reações de PCR estão descritos 

na Tabela 2. 
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Tabela 2. Iniciadores usados na PCR para realização da SSCP para detectar 

mutação nos genes katG, inhA (regiões promotora e estrutural), kasA e região 

lntergênica oxyR-ahpC. 

Nº de acesso Nome Comp. (pb) Localização Fragmento 

297193 katG 315F 20 32059 - 32078 

katG 315R 20 31915 - 31934 
145 bp 

297193 katG 463F 20 31636 - 31655 

katG 463R 20 31494 - 31513 
162 bp 

V66801 inhA 1F 21 909- 929 

inhA 1R 21 1075 -1095 
187 bp 

V02492 inhA 16F 20 1779- 1798 

inhA 16R 20 1981 - 2000 
222 bp 

AF106077 inhA 94F 21 1994 - 2014 

inhA 94R 21 2156 - 2176 
182 bp 

V16243 ahpC F 21 7147 - 7167 

ahpC R 21 7390- 7410 
264 bp 

270692 KasA 1F 20 30631 - 30650 

KasA 1R 20 30873 - 30892 
262 bp 

KasA2F 20 30844 - 30863 

KasA 2R 20 31092-31111 
267 bp 

KasA 3F 20 31066 - 31085 

KasA 3R 20 31314 - 31333 
269 bp 

KasA4F 20 31290 - 31309 

KasA4R 20 31533 - 31552 
263 bp 

KasA 5F 20 31507 - 31526 

KasA SR 20 31710 - 31729 
223 bp 

KasA6F 20 31682 - 31701 

KasA 6R 20 31917 - 31936 
255 bp 

GIBCO BRL Custom primers -. LIFE TECHNOLOGIES 
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+489 

Figura 1. Esquema representativo das reg1oes em que os iniciadores se 
localizam para amplificação das regiões adjacentes aos codons 315 e 463 do 
gene katG, pela PCR com finalidade de triagem de mutações por SSCP. 

1 
GenemabA 

1 1 1 
Gene lnhA 
(809 bp) 

-297 -235 -7 +65 +67 +125 

...J ...1 1,1 J.. 
lnhA 1 lnha94 

(187 bp) (182 bp) 

, J.. 
lnhA 16 
(222 bp) 

Figura 2. Esquema representativo das regiões em que os iniciadores se 
localizam para amplificação dos fragmentos do gene de lnhA pela PCR com a 
finalidade de triagem de mutação por SSCP. 
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KasA 5 
(223 pb) 

KasA6 
(255 pb) 

+424 

+416 
(fim do gene) 

Figura 3. Esquema representativo das regiões em que os iniciadores se 
localizam para amplificação dos fragmentos do gene KasA pela PCR com a 
finalidade de triagem de mutação por SSCP em toda extensão do gene. 

Região Intergênica oxyR-ahpC 
(105 pb) 

Gene oxyR 
(528 pb) 

ahpC F e R 
(264 pb) 

Gene ahpC 
(588 pb) 

Figura 4. Esquema representativo das reg1oes em que os iniciadores se 
localizam para amplificação do fragmento inter gene ahpC e oxyR pela PCR com 
a finalidade de triagem de mutação por SSCP. 
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3.4.3 Otimização da PCR 

A amplificação das regiões adjacentes aos codons 315 e 463 do 

gene katG, regiões promotoras e adjacentes aos codons 16 e 94 do gene inhA, 

região intergênica oxyR-ahpC e do gene kasA foi realizada usando o seguinte 

protocolo: Em microtubos para PCR, de 0,2 ml pipetou-se 1 µL de DNA 

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

2,0 mM), 0,2 mM de cada nucleotídeo (dATP, dCTP, dGTP, e d~P) 

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

enzima DNA polimerase (Biotools) e água deionizada esterilizada para volume 

final de 50 µL. 

As regiões gênicas de interesse nesse estudo foram amplificadas em 

termociclador Gene Amp System 2400 (Perkin-Elmer, Corp. Foster City, Calif. , 

USA) utilizando-se programas específicos otimizados no Laboratório de 

Biologia Molecular da FCF da USP, para cada pares de iniciadores (Tabela 3 a 

8). 
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Tabela 3. Programas utilizados para amplificar as regiões gênicas adjacentes 

aos códons 315 e 463 do gene katG, região promotora e regiões gênicas 

adjacentes aos códons 16 e 94 do gene inhA, região intergênica oxyR-ahpC e o 

gene kasA em toda a sua extensão em seis fragmentos de DNA. 

Iniciadores Desnaturação 30 ciclos Extensão Final 

katG 315F 94ºC/5min 94ºC/lmin, 58ºC/lmin, 72ºC/lmin 72ºC/l0min 
katG 315R 
katG 463F 94ºC/5min 94ºC/lmin, 60ºC/lmin, 72ºC/lmin 72ºC/10min 
katG 463R 
inhAlF 94ºC/5min 94ºC/lmin. 60ºC/lmin, 72ºC/lmin 72ºC/10min 
inhA IR 
inhA 16F 94ºC/5min 94ºC/lmin, 52ºC/lmin, 72ºC/lmin 72ºC/10min 
inhA 16R 
inhA 94F 94ºC/5min 94ºC/lmin, 63ºC/1min, 72ºC/1min 72ºC/10min 
inhA 94R 
ahpCF 94ºC/5min 94ºC/lmin, 60ºC/lmin, 72ºC/1min 72ºC/10min 
ahpCR 
kasA IF 94ºC/5min 94ºC/lmin, 68ºC/lmin, 72ºC/lmin 72ºC/10min 
kasAIR 
kasA 2F 94ºC/5min 94ºC/lmin, 58ºC/lmin, 72ºC/lmin 72ºC/10min 
kasA2R 
kasA 3F 94ºC/5min 94ºC/lmin, 63ºC/lmin, 72ºC/lmin 72ºC/10min 
kasA 3R 
kasA 4F 94ºC/5min 94ºC/lmin, 68ºC/lmin, 72ºC/lmin 72ºC/10min 
kasA4R 
kasA 5F 94ºC/5min 94ºC/lmin, 63ºC/lmin, 72ºC/lmin 72ºC/10min 
kasA SR 
kasA 6F 94ºC/5min 94ºC/lmin, 63ºC/lmin, 72ºC/lmin 72ºC/10min 
kasA 6R 
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3.4.4 Avaliação dos produtos de amplificação para realização da técnica 

de SSCP 

Todos os produtos das reações de amplificação foram avaliados 

quanto à especificidade da reação, em gel de agarose 1,5%. O gel foi 

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

(Tris-HCI 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 misturados a 1 µL de tampão de amostra (azul de bromofenol 

0,25%, xilenicianol FF 0,25% e glicerol 30%) foram submetidos à separação 

~letroforética por 1 hora a 100 Volts em sistema eletroforético Horizon 11-14 

(Gibco- BRL Life Technologies lnc. Gaithersburg, MD, USA) e fonte PAC 1000 

(Bio-Rad Lab., lnc.Hercules, CAUSA). Foram utilizados 5µL de marcador de 

DNA, de 100 pares de base (pb) (Amersham Biosciences do Brasil ltda, São 

Paulo, Brasil) diluído em tampão de amostra, na proporção 1 :6 como padrão de 

tamanho molecular. 

Os géis foram corados em solução de brometo de etídio 0,5 µg/ml 

durante 15 minutos, lavados em H2O destilada e os fragmentos de DNA foram 

visibilizados sob luz UV e fotografados com sistema de fotodocumentação 

Alphalmager 2000 Documentation & Analysis System (Alphalnnotech 

Corporation). 

Os produtos da PCR das diferentes regiões gênicas estudadas foram 

armazenados a - 20ºC até a análise por SSCP. 

3.4.5 Controle de qualidade das PCRs 

Todas as amplificações realizadas pela técnica de PCR, usaram 

como controle interno um branco de reação. Esse controle negativo consistiu 

de um tubo onde foram adicionados todos reagentes para a reação de 

amplificação, com exceção da amostra de DNA. 
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Foi também utilizado um controle positivo empregando-se DNA 

extraído da cepa padrão Mycobacterium tuberculosis H37Rv, gentilmente 

cedida pelo Laboratório de Micobactérias do Centro de Referência Prof. Hélio 

Fraga - Rio de Janeiro. 

3.4.6 Triagem de mutações por Análise do Polimorfismo Conformacional 

de Fita Simples (SSCP) 

As triagens de alterações nos genes relacionados com resistência a 

INH foram realizadas pela técnica de Polimorfismo Conformacional de Fita 

Simples (SSCP) (TELENTI et ai., 1998). Uma vez determinada a presença de 

um único fragmento de DNA, por eletroforese em gel de agarose 1,5%, 1 µL dos 

produtos das PCRs foram desnaturados em 25 µL de tampão de desnaturação 

(formamida 95%, EDTA 20mM, xilenocianol 0,005% e azul de bromofenol 

0,005%) a uma temperatura de 94ºC por 5 minutos e imersos imediatamente 

em gelo. A seguir, 5 µL dos produtos desnaturados foram submetidos à 

separação eletroforética no Sistema GenePhor™, utilizando GeneGel Excel 

12.5/24 (Amersham Biosciences, Uppsala, Suécia) 

3.4.7 Otimização das condições de SSCP 

As condições de realização de SSCP para cada região analisada 

foram otimizadas no laboratório de Biologia Molecular da FCF da USP, 

baseando-se nos trabalhos de COOKSEY et ai. (1996b) e FANG et ai. (1999). 

Para adequação das condições de eletroforese foram realizados 

vários testes. Foram realizados SSCPs nas temperaturas: 5ºC, 8ºC, 12ºC 

13ºC e 15ºC utilizando as potências que variaram de 300, 350, 400 , 500 e 600 

Volts. 
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O tempo de realização de eletroforese variou de 1 hora e 30 minutos 

a 3 horas sendo inversamente proporcional a potência utilizada. 

3.4.8 Colorações dos géis de poliacrilamida 

A coloração dos géis de poliacrilamida foi realizada em um sistema 

semi-automático, Processar Plus ( Amersham Biosciences, uppsala, Suécia) 

cuja etapa se resume a seguir: inicialmente os géis foram fixados com solução 

contendo ácido acético 0,5% e etanol 10% durante 30 minutos, sob agitação, 

em seguida foram impregnados com solução de prata O, 17% durante 15 

minutos, sob agitação. Os géis foram lavados com água destilada para retirar o 

excesso da prata e as bandas de DNAs foram então precipitadas com 

formaldeído 37% em solução de NaOH durante 15 minutos sob agitação, para 

visibilização dos perfis eletroforéticos de SSCP (PORRO et ai., 1982). 

Os géis foram fotografados em sistema de fotodocumentação Alpha 

lmager 2000 - Documentation & Analysis System (Alphalnnotech-Corporation) 

e imortalizados, após lavagem com água destilada e 10% de glicerina (Merck), 

e deixados secar em temperatura ambiente por 48 horas entre folhas de papel 

celofane. 

3.5 Detecção de mutações nos genes katG, kasA, inhA (regiões 

estrutural e promotora) e região intergênica oxyR-ahpC por 

seqüenciamento semi-automático. 

Os isolados de M. tuberculosis que apresentaram genes com perfis 

de SSCP diferentes do perfil da cepa controle H37Rv, foram submetidos ao 

seqüenciamento semi-automático de produto de PCR, utilizando o 

seqüenciador ABI PRISM modelo 373XL (P E Applied Biosystems, Foster City, 

CA, USA) no Laboratório de tuberculose (NCID-DAST-TB/Mycobacteriology) do 

CDC-Atlanta, USA. 
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3.5.1 Iniciadores 

Os oligonucleotídeos utilizados na reação de seqüenciamento foram 

selecionados de forma a obter fragmentos de DNA maiores que os obtidos 

pelos iniciadores utilizados para a triagem de mutações pela PCR-SSCP 

(Tabela 4, 5 e 6). 

Para seqüênciar o gene katG em toda a sua extensão foram 

selecionados 14 iniciadores (Tabela 4). A estratégia descrita na Tabela 10 foi 

adotada para a obtenção de 4 fragmentos de DNA pela PCR, que foram 

denominados PCR # 1, PCR # 2, PCR # 3 e PCR # 4. A partir destes 4 

produtos da PCR realizou-se o seqüenciamento dos mesmos segundo 

metodologia descrita na Tabela 15. 

Os números de acesso ao GenBank, o tamanho do produto da PCR 

e a localização dos iniciadores utilizados nas PCRs e nas reações de 

seqüenciamento das regiões gênicas de interesse, e alguns para seqüenciar o 

gene em toda a extensão como no caso do gene katG, estão listados nas 

tabelas 4, 5 e 6 e foram manufaturados no setor de síntese de 

oligonucleotídeos (Biotecnology) do CDC. 
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Tabela 4. Iniciadores usados para realização de PCR e seqüenciamento do gene 

katG em toda a sua extensão 

Nome Comprimento (pb) Localização 

KatG-1 21 1947-1967 

KatG-2 18 2254-2271 

KatG-3 18 2283-2300 

KatG-4 16 2586-2601 

KatG~5 21 2606-2626 

KatG-6 19 2884-2902 

KatG~7 21 2936-2956 

KatG-8 20 3182 - 3201 

KatG~9 21 3213-3233 

KatG-10 20 3482-3501 

KatG~11 21 3527-3547 

KatG~12 21 3794-3814 

KatG~13 21 3828-3848 
KatG~14 17 4229-4245 

Os iniciadores em negrito estão em d i reção sense em relação a 
seqüência presente no GenBank. Aqueles em itálico estão em orientação 
antisense. O numero da localização refere-se a posição do iniciador em 
relação a seqüência do gene katG depositado no GenBank (número de 
acesso X68081 ). A fase aberta de leitura do gene é de 2223 pares de base 
e inicia-se no nucleotídeo 1979 e termina no nucleotídeo 4201. 
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Tabela 5. Iniciadores usados para realização da PCR e seqüenciamento das 

regiões promotora e estrutural do gene inhA, região adjacente ao codon 315 do 

gene katG e região intergênica oxyR-ahpC. 

Nº acesso. Nome Comprimento (pb) Localização Fragmento (pb) 

U41314 BC48 21 725 - 745 

U41314 BC 51R 20 1027 - 1046 322 

279701 inhA-1 20 870 -889 

279701 inhA-2 20 1098-117 248 

279701 inhA-5 21 1813 - 1833 

279701 inhA-6 21 2158 - 2178 366 

281451 ahpC-1 21 7455 - 7475 

281451 ahpC-2 21 7117-7137 359 

Tabela 6. Iniciadores utilizados na PCR e seqüenciamento de toda extensão do 

gene kasA. 

Nome Comprimento Localização 

KasA-1 21 93 - 113 

KasA-2 21 435-455 

KasA-3 21 498 - 518 

KasA-4 21 736- 756 

KasA-5 20 773- 792 

KasA-6 20 1024 - 1043 

KasA-7 19 1045 - 1063 

KasA-8 21 1418 - 1438 

Os iniciadores em negrito estão em direção sense em relação a orientação da 
seqüência no GenBank. As seqüências em itálico estão em orientação antisense. O 
número de localização refere-se a posição do iniciador em relação as bases 30541 até 
32161 do segmento 99/162 do genoma completo da cepa H37Rv (GenBank acesso nº 
270692).0 gene apresenta tamanho de 1251 pares de base e começa em 123 e termina 
em 1373. · 



MATERIAL E MÉTODOS 48 

3.5.2 Otimização da PCR 

As concentrações de reagentes (Tabela 7) e condições de realização 

da PCR (Tabela 8 e 9) para posterior seqüenciamento foram estabelecidas de 

acordo com recomendação do fabricante e adaptado no laboratório de 

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

As reações de amplificações foram realizadas em termociclador 

Gene Amp PCR System 9700 (PE Applied Biosystems Corp. Foster City, CA, 

USA) usando Hot start Taq ™ Master Mix Kit (1000 Units) (Qiagen lnc. Valencia, 

CA, USA). 

Tabela 7. Concentrações dos reagentes usados para a realização da PCR 

utilizando Kit Hot Start Master Mix (Qiagen) para posterior seqüenciamento do 

produto da PCR. 

REAGENTES 

Hot Start master Mix (Qiagen) 

Iniciador sense (5 µM) 

Iniciador antisense (5 µM) 

Água deionizada estéril 

DNA micobacteriano 

Volume Total da reação 

VOLUME POR REAÇÃO (µL) 

12,5 

1,5 

1,5 

8,5 

1,0 

25,0 

Tabela 8. Programa utilizado para amplificar a região adjacente ao codon 315 do 

gene katG utilizando os iniciadores BC 48 e BC 51 R para posterior 

seqüenciamento do produto. 

. Desnaturação 95ºC 15 min. 

95ºC 30 seg 

35 ciclos 58ºC 30 seg 

72ºC 30 seg 

Extensão final 72ºC Smin 
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Tabela 9. Programa utilizado para amplificar a região promotora e regIoes 

adjacentes aos codons 16 e 94 do gene inhA e região promotora de ahpC 

utilizando os iniciadores inhA 1 e inhA 2, inhA 5 e inhA 6 e ahpC 1 e ahpC 2 

respectivamente. 

Desnaturação 96ºC 15min. 

96ºC 30 seg. 

35 ciclos 60ºC 30 seg. 

72ºC 30 seg. 

Extensão final 72ºC 5min. 

Tabela 10. Estratégia estabelecida para realização da PCR para seqüenciamento 

do gene katG em toda a sua extensão. 

PCR Iniciadores 

KatG-1 
PCR#1 

KatG ~ 5 

KatG ~4 
PCR#2 

KatG ~ 9 

KatG ~ 8 
PCR#3 

KatG ~ 13 

KatG ~ 12 
PCR#4 

KatG ~ 14 

Tamanho do produto 

da PCR 

680 pb 

648 pb 

667 pb 

452 pb 

Para realização das PCR # 1, PCR # 2 e PCR # 3 foi utilizado um 

único programa de amplificação descrito na Tabela 11 . 
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Tabela 11. Programa utilizado para realizar as PCRs katG #1, katG #2 e katG #3 

do gene katG utilizando os iniciadores katG - 1 e katG - 5, katG - 4 e katG - 9 e 

katG - 8 e katG - 13 respectivamente. 

Desnaturação 95ºC 15min. 

95ºC 
35 ciclos 

30 seg. 

68ºC 75 seg. 

Extensão final 68ºC 5min. 

Para a realização da PCR '1#4 foi utilizado o programa abaixo descrito 

na Ta bela 12. 

Tabela 12. Programa utilizado para realizar a PCR katG #4 do gene katG 

utilizando os iniciadores katG ~ 12 e katG -14. 

Desnaturação 95ºC 15 min. 

95ºC 30 seg. 

35 ciclos 60ºC 30 seg. 

72ºC 30 seg. 

Extensão final 72ºC 5 min. 

Para seqüenciar algumas das regiões do gene kasA que 

apresentaram perfis de SSCP diferente do apresentado pela cepa padrão 

H37Rv foi realizado PCR utilizando os iniciadores, protocolo e programa 

descritos nas Tabelas 6, 7 e 13 respectivamente. 
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Tabela 13. Programa utilizado para amplificar as regiões kasA 3, kasA 4 e kasA 

5 utilizando os iniciadores kasA - 1 e kasA - 5, kaA - 4 e kasA - 8. 

Desnaturação 95ºC 15 min. 

95ºC 30 seg. 
35 ciclos 

68ºC 75 seg. 

Extensão final 68ºC 10min. 

3.5.3 Avaliação dos produtos de amplificação para realização de 

seqüenciamento semi-automático 

Todos os produtos 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-HCI 0,45 

mM, ácido bórico 0,45 mM e EDTA 2,5 mM pH 8,0), aquecido em forno de 

microondas durante trinta segundos. Cinco µL de cada produto de 

amplificação misturados a 1 µL de tampão de aplicação (azul de bromofenol 

0,25%, xilenicianol FF 0,25% e glicerol 30%) foram submetidos à separação 

eletroforética por 1 a 2 horas a 100 Volts em sistema eletroforético Horizon 11-

14 (Gibco- BRL Rockville, MD, USA) e fonte PAC 1000 (Bio-Rad Laboratories, 

Hercules, CA, USA). Foram utilizados 5µL de marcador de DNA, de 100 pares 

de base (pb) (Amersham-Biosciences, Uppsala, Suécia) diluído em tampão de 

amostra, na proporção 1 :6 como padrão de tamanho molecular. 

Os géis foram corados em solução de brometo de etídio 0,5 µg/ml 

durante 15 minutos, lavados em H2O destilada e os fragmentos de DNA foram 

visibilizados sob luz UV e fotografados com sistema de fotodocumentação 

Alphalmager 2000 Documentation & Analysis System (Alphalnnotech 

Corporation). 
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3.5.4 Reação de seqüenciamento semi-automático de produtos da PCR 

As reações de sequencimento dos produtos das PCRs obtidos, foram 

realizadas utilizando kit comercial DNA sequencig Kit (Big Dye™ Terminator 

Cycle Sequencing) com AmpliTaqR DNA Polimerase (ABI PRISM Applied 

Biosystems) em termociclador Gene Amp PCR System 9700 (PE Applied 

Biosystems Corp. Foster City, CA, USA) de acordo com as instruções do 

fornecedor. As concentrações dos reagentes foram padronizadas no laboratório 

de tuberculose (NCID-DAST-TB/Mycobacteriology branch) do CDC e estão 

descritas na Tabela 14. 

Os microtubos para PCR contendo os reagentes para a reação de 

seqüenciamento foram submetidos a 1 ciclo de desnaturação a 96ºC durante 5 

minutos, 25 ciclos a 96ºC por 1 O segundos, 50°C por 4 segundos e 60ºC por 4 

minutos. 

Cada produto da PCR foi seqüenciado em ambas direções, em dois 

ciclos de seqüenciamento separados. O seqüenciamento foi realizado com o 

iniciador sense para seqüenciar a fita sense e com o iniciador antisense para 

seqüenciar a fita antisense. 

Para o seqüenciar o gene katG por inteiro uma estratégia descrita na 

Tabela 15 foi estabelecida e realizada a partir de 4 produtos da PCR (Tabela 

1 O). Desta forma realizou-se sete reações de sequenciamento (A até G) de 

forma a obter fragmentos com sobreposição nas regiões 5' e 3'. 

Os isolados de M. tubercu/osis com mutações na região kasA 3 e 

kasA 4 foram seqüenciados utilizando-se os iniciadores kasA ~ 2 e kasA ~ 5, e 

kas A ~ 4 e kasA ~ 7 respectivamente. Para os isolados com mutações na 

região kasA 5 foram realizados ciclos de seqüenciamentos com os iniciadores 

kasA ~ 4 e kasA ~ 7 e também com kasA ~ 6 e kasA ~ 8. 

Para os ciclos de seqüenciamento do demais genes estudados foram 

utilizados os mesmos iniciadores empregados na PCR. 

F- - 8 1 8 :.. 1 O T E C A 
dC(J/d:JCL• Ci' 1', ,,.r . • 

li ... • .. , . . -•~s F ,)rmacéul1cJs 
;') 'iC°(~ , ... ,} I ' .. ,, ......... ~ Ct• E: 10 Pç,ula 
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Tabela 14. Concentrações dos reagentes para a reação de seqüenciamento 

semi-automático de produto de PCR. 

Reagentes 
Volume por reação 

(µL) 

Oligonucleotídeo Iniciador (1 µM) 

Big DyeTerminator MIX (ABI Prism P E Applied Biosystem) 

Tampão de seqüenciamento (5X) (ABI Prism P E Applied 

Biosystems) 

Água deionizada estéril 

Produto da PCR 

Volume total da reação 

3,2 

4,0 

2,0 

9,8 

1,0 

19,0 

Tabela 15. Estratégia usada para seqüenciamento do gene katG em toda sua 

extensão. 

Tamanho do 
PCR Seqüenciamento Iniciadores Produto 

produto (pb) 

Reação A KatG ~ 1 e katG ~ 3 1968-2282 315 
PCR#1 

Reação B KatG ~ 2 e katG ~ 5 2272-2605 334 

Reação C KatG ~ 4 e katG ~ 7 2602-2935 334 
PCR#2 

Reação D KatG~6ekatG~9 2903-3212 310 

Reação E KatG ~ 8 e katG ~ 11 3202-3526 325 
PCR#3 

Reação F KatG ~ 10 e katG ~13 3502-3827 326 

PCR#4 Reação G KatG ~ 12 e katG ~ 14 3815 -4228 414 

3.5.5 Purificação dos produtos dos ciclos de seqüenciamento 

Os produtos obtidos pelo ciclo de seqüenciamento foram purificados 

para remoção de iniciadores e ddNTPs não incorporados durante a reação 

utilizando-se CENTRI-SEP colunas (Princeton Separations, lnc. Adelphia, NJ, 

USA). Inicialmente as colunas foram hidratadas com 800 µI de água deionizada 
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estéril e deixadas em repouso por 1 hora e centrifugadas a 3000 rpm 

(Centrifuge 5415c Eppendorf, Hamburg, Alemanha) durante 2 minutos. Todo o 

produto do seqüenciamento foi transferido para as colunas e centrifugado 

novamente a 3000 rpm durante 2 minutos. O centrifugado foi então, recolhido 

em um tubo de microcentrifuga estéril e seco em centrífuga concentradora a 

vácuo (Eppendorf, Hamburg, Alemanha) durante 45 minutos. Os produtos 

assim preparados, foram estocados em refrigerador até o momento da 

realização da eletroforese em gel de poliacrilamida. 

; 3.5.6 Realização de eletroforese dos produtos dos ciclos de 

seqüenciamento 

A eletroforese dos produtos dos ciclos de seqüenciamento foi 

realizada em gel de poliacrilamida (Uréia 8,5 M, 50%; Acrilamida (19:1), 6%; 

em TBE (Tris 0,89 mM; ácido bórico 0,89 mM; EDTA 0,02 M). 

A mistura do gel foi preparada em um béquer de 150 ml contendo 

agitador magnético onde dispensou-se 40g de uréia (Boehringer Mannhein, 

Mannheim, Alemanha), 12 ml de acrilamida-bisacrilamida 40% (19:1) (Bio-Rad 

Laboratories, lnc. Hercules, CA, USA), 27 ml de água destilada e 1 g de 

mistura de pérolas de resina de troca iônica AGR 501-X8 resin (Bio-Rad 

laboratories, lnc. Hercules, CA, USA). A dissolução foi realizada em agitador 

magnético com leve aquecimento, a seguir, a solução foi filtrada em membrana 

Millipore 0,2 µm. Ao filtrado, foi adicionado 8 ml de TBE (Gibco BRL Life 

Technologies lnc, Rockville, MD USA) e ajustado a um volume final de 80 ml 

com água deionizada estéril. Adicionou-se 400 µL de uma solução a 10% de 

persulfato de amônio e 45 µI de TEMED (Bio-Rad Laboratories, lnc. Hercules, 

CA, USA). Imediatamente após a homogeneização procedeu-se a preparação 

do gel entre duas placas de vidros com espaçadores de 0,4 mm para 

polimerização do mesmo. 

A parte externa da placa contendo o gel foi então lavada 

cuidadosamente em água corrente e em água deionizada e colocada para 
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secar. A placa contendo o gel, assim preparada, foi adaptada ao seqüenciador 

e colocado o pente "dente de tubarão" para aplicação das amostras. 

3.5.7 Preparação e realização de eletroforese das amostras obtidas nos 

ciclos de seqüenciamento 

As amostras purificadas foram desnaturadas a temperatura de 90ºC 

durante 2 minutos em 0,8 µIde tampão de aplicação Blue Dextram/EDTA (ABI 

PRISM - Applied Biosystem, Foster City, CA, USA) e imersas imediatamente 

em gelo. 

Um volume de 1,5 µL de cada amostra, assim preparado, foi aplicado 

no gel de poliacrilamida, e a eletroforese estabelecida a 600V durante 12 horas 

em seqüenciador ABI PRISMA 373XL (P E Applied Biosystems, Foster City, 

CA, USA). 

3.5.8 Análise do eletroferograma para detecção de mutações 

A análise do eletroferograma para detecção de mutação nas 

amostras estudadas foi realizada usando-se o programa ABI PRISM DNA 

Sequencing Analysis Software version 3.0 (P E Applied Biosystems, Foster 

City, USA). Os resultados obtidos foram comparados com seqüências 

publicadas no GenBank para os genes katG, kasA, inhA (regiões promotora e 

estrutural) e região intergênica oxyR-ahpC. 



4. RESULTADOS 
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4.1 Resultados da determinação da concentração inibitória mínima 

(CIM) pelo método da microdiluição em placa (MABA) 

Os resultados da determinação da CIM pelo método da microdiluição 

em placa (MABA), da INH para os 97 isolados clínicos de M. tuberculosis 

resistentes estão apresentados no anexo F. 

Esquema ilustrativo do teste da CIM pelo MABA pode ser observado 

na Figura 5. 

Figura 5. Representação da CIM pela técnica do MABA após revelação com 
Alamar Blue. Os isolados de M. tuberculosis presentes nas posições B, F e G 
apresentaram CIM de 2 µg/mL; na E CIM de 4 µg/mL; na C de 32 µg/mL e na D de 
~0,25 µg/mL. Na coluna 1 O para cada posição (B a G) foi realizado o controle de 
crescimento dos isolado de M. tuberculosis. Na coluna 11 foi realizado o 
controle de esterilidade do teste. 

Na Tabela 16, está apresentada a distribuição dos diferentes valores 

da CIM com seus respectivos números de isolados e porcentagem. 
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Tabela 16. Distribuição relativa em relação a concentração inibitória da INH, 

para os 97 isolados resistentes de M. tuberculosis, pelo método da microdiluição 

em placa utilizando Alamar Blue como agente revelador. 

CIM µg/ml Nº de isolados Porcentual (%) 

~0.25 o o 
0,5 o o 
1 2 2,1 

2 4 4,1 

4 27 27,8 

8 21 21,7 

16 14 14,4 

32 7 7,2 

> 32 20 20,6 

Sem resultado 2 2,1 

Total 97 100 

A CIM dos 3 isolados de M. tubercu/osis sensíveis a INH (36, 4851 e 

17711) e da cepa padrão H37Rv com sensibilidade conhecida a INH, como 

esperado, foram inferiores a diluição 0,25 µg/ml. 

4.2 Caracterização molecular dos isolados de M. tuberculosis 

A caracterização molecular dos 97 isolados clínicos de M. 

tuberculosis resistentes e dos 60 isolados sensíveis a INH foi realizada pela 

técnica de "Spoligotyping" (Figura 6). Todos os 157 isolados apresentaram 

perfis de hibridação característicos de M. tuberculosis, ou seja não 

apresentaram hibridação com os oligonucleotídeos dos espaçadores 33 a 36. 

As exceções foram os isolados 3401/00 e 3408/00 que apresentaram genótipos 
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de M. tubercu/osis "grupo Beijing" e hibridizaram somente com os espaçadores 

35 a 43. 

Foram obtidos 60 padrões de "Spoligotyping" com os 157 isolados de 

M. tuberculosis e estes estão descritos no anexo B. Os 97 isolados de M. 

tuberculosis resistentes a INH e os 60 sensíveis foram agrupados 

respectivamente em 40 e 30 padrões diferentes de "Spoligotyping" (Anexo F). 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

Figura 6. Foto do filme de raio X mostrando uma membrana revelada da reação 
de hibridação da técnica de "Spoligotyping". As linhas de 1 a 40 contém 
isolados que foram caracterizados como M. tubercu/osis pois não apresentaram 
os espaçadores de 33 a 36. As linhas 41, 42 e 43 contém os três controles da 
técnica: controle negativo da PCR para o locus DR, M. tuberculosis H37RV e M. 
bovis respectivamente. As linha 15 e 21 contém os isolados que apresentaram 
perfil de "Spoligotyping" caracteristico de .. Grupo Beijing". 
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4.3 Triagem de mutações nos genes relacionados com resistência a 

INH em isolados de M. tuberculosis pela técnica de PCR-SSCP 

4.3.1 Obtenção de produtos da PCR das regiões adjacentes aos codons 

315 e 463 do gene katG 

Na Figura 7, pode-se observar os fragmentos de 145 pb e 162 pb 

obtidos pela PCR das regiões adjacentes aos codons 315 e 463 do gene KatG, 

respectivamente. 

A) B) 

Região adjacente ao codon 315 Região adjacente ao codon 463 

162 pb 

Figura 7. Fotografia do gel de agarose a 1,5% demonstrando os fragmentos de 
145 pb e 162 pb amplificados pela PCR das regiões adjacentes aos codons 315 
(A) e 463 (B) do gene katG respectivamente, após coloração com brometo de 
etídio e sob luz ultravioleta, obtida no sistema digital Multil lmagelll Alpha 
lnnotech Corporation. Em A) a esquerda, amostras nas posições 1 a 12 e 
marcador de tamanho molecular de DNA (100 pb) em M e a direita controle 
negativo da PCR em CN. Em B) a esquerda marcador de tamanho molecular de 
DNA (100 pb) em M e amostras nas posições de 1 a 6 e a direita controle 
negativo da PCR em CN. 

4.3.2 Obtenção dos produtos de PCR para as regiões promotora e 

estrutural do gene inhA 

Na Figura 8, pode-se observar os fragmentos de 187 pb, 222 pb e 

172 pb obtidos pela PCR da região promotora e das regiões adjacentes aos 

codons 16 e 94 do gene inhA, respectivamente. 
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A) B) 

187 pb pb 172pb 

Figura 8. Fotografia do gel de agarose a 1,5% demonstrando os fragmentos 
amplificados pela PCR das regiões promotora (A) e adjacentes aos codons 16 
(B) e 94 (C) do gene inhA, após coloração com brometo de etídio e sob luz 
ultravioleta, obtida no sistema digital Multil lmage™ Alpha lnnotech 
Corporation: A esquerda, amostras nas posições 1 a 8 e controle negativo da 
PCR em CN, a direita marcador de tamanho molecular de DNA (100 pb) em M. 

4.3.3 Obtenção de produtos de PCR para a região intergênica oxyR-ahpC 

Na Figura 9, pode-se observar o fragmento de 264 pb obtidos pela 

PCR da região intergênica oxyR-ahpC onde está localizada uma provável 

região regulatória do gene ahpC. 

264 pb 

Figura 9. Fotografia do gel de agarose a 1,5% demonstrando os fragmentos 
amplificados pela PCR da região lntergênica oxyR-ahpC, após coloração com 
brometo de etídio e sob luz ultravioleta, obtida no sistema digital Multil lmage111 

Alpha lnnotech Corporation: A esquerda, amostras nas posições 1 a 8 e controle 
negativo da PCR em CN, a direita marcador de tamanho molecular de DNA (100 
pb) em M. 

, 1 1 

.. . .. 
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4.3.4 Obtenção de 6 fragmentos pela PCR do gene kasA 

O gene kasA foi amplificado em toda a sua extensão pela utilização 

de seis pares de iniciadores com sobreposição. Os resultados mostram os 

fragmentos KasA 1 (272 pb), KasA 2 (267 pb), KasA 3 (269 pb), KasA 4 (263 

pb), KasA 5 (223 pb) e KasA 6 (255 pb) obtidos pela amplificação pela PCR 

utilizando os iniciadores kasA 1 e kasA 1 R, kasA2 e kasA 2R, kasA 3 e kasA 3R, 

kasA 4 e kasA 4R, kasA 5 e kasA 5R e kasA 6 e kasA 6R, respectivamente 

(Figura 1 O). 

A) B) C) 

272 pb 267 pb +269pb 

E) 

223pb 255pb 

Figura 10. Fotografia do gel de agarose a 1,5% demonstrando os 6 fragmentos 
amplificados pela PCR do gene kasA, após coloração com brometo de etidio e 
sob luz ultravioleta, obtida no sistema digital Multil lmageTM Alpha lnnotech 
Corporation: Para os painéis A (kasA1), B (kasA 2), D (kasA 4), E (kasA 5) a 
esquerda, amostras nas posições 1 a 4 e controle negativo da PCR em CN, a 
direita marcador de tamanho molecular de DNA (100 pb) em M. Para os painéis C 
(kasA 3) e F(kasA 6) amostras em 1 a 4, e controle negativo da PCR em CN, a 
esquerda marcador de tamanho molecular de DNA (100 pb) em M. 
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4.3.5 Detecção de mutações gênicas pela técnica de SSCP 

4.3.5.1 Otimização da técnica de SSCP 

As condições eletroforéticas para a avaliação dos perfis de migração, 

dos fragmentos amplificados das regiões específicas dos genes relacionados 

com a resistência a INH foram previamente otimizadas pelo uso de um grupo 

de 5 isolados resistentes e 5 sensíveis a INH e a cepa padrão H37Rv. 

Foram otimizadas condições eletroforéticas para as regiões 

adjacentes aos codons 315 e 463 do gene katG, regiões promotora e 

adjacentes aos códons 16 e 94 do gene inhA, região intergênica oxyR-ahpC, e 

6 fragmentos com sobreposição das extremidades 5' e 3' para avaliar o gene 

kasA em toda a sua extensão. Durante a otimização foram avaliadas diferentes 

condições eletroforéticas que incluíram o uso de 5 temperaturas diferentes 

(5ºC, 8ºC, 12ºC, 13ºC e 15ºC), tempos (1 hora e 30 minutos a 3 horas) e 

voltagem (300, 350, 400, 500 e 600 V) durante a separação eletroforética. 

O resultado desta otimização possibilitou a escolha das condições 

ideais para visualizar os perfis eletroforéticos dos fragmentos, permitindo 

aumentar a sensibilidade da triagem de mutações (Tabela 17). 
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Tabela 17. Resultado da otimização das condições para realização da técnica de 

SSCP em GeneGel Excel (Amersham-Biosciences, Uppsala, Suécia), que 

permitiu a triagem de mutações nos genes relacionados com resistência a INH 

em isolados de M. tuberculosis. 

Iniciadores Voltagem (V) Temperatura (ºC) Tempo (horas) 

katG 31 SF e 31 SR 350 12 2:00 

katG 463F e 463R 400 8 2:00 

inhA 1F e 1R 350 12 2:00 

inhA 16 e 17R 350 12 2:00 

inhA 94 e 94R 400 12 2:00 

ahpC F e ahpC R 400 12 2:00 

kasA 3 e 3R; 5 e SR 600 13 2:00 

kasA 2 e 2R; 6 e 6R 450 8 2:00 

kasA 4 e 4R; 1 e 1 R 500 13 2:00 

4.3.5.2 Análise do perfil de SSCP para triagem de mutações nas regiões 

adjacentes aos codons 315 e 463 do gene katG 

A Figura 11 mostra a fotografia do gel de poliacrilamida com os perfis 

eletroforéticos de fragmentos de DNA, obtidos pela amplificação da região 

adjacente ao codon 315 do gene katG. Observa-se na posição 1, 7 e 14 o 

controle H37Rv, considerado como negativo para a presença de mutação no 

codon 315 do gene katG. 

Analisando-se os perfis de SSCP pode-se observar que nas posições 

3, 4, 9 e 12 os perfis de migração eletroforética se assemelham ao controle 

H37Rv sugerindo a ausência de mutações. Nas posições 2, 5, 6 , 8, 10, 11 e 13 

os perfis de migração eletroforética das fitas de DNA se distinguem 

visivelmente do controle sugerindo presença de mutações, sendo que nestas 

posições pode ser observada a presença de 6 diferentes perfis eletroforéticos. 
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Região adjacente ao codon 315 do gene katG 

1 2 3 4 5 6 7 R 9 10 11 12 13 14 

--
• • 

~-
Figura 11. Fotografia do gel de SSCP (poliacrilamida) corado com nitrato de 
prata representando os produtos obtidos pela PCR utilizando iniciadores que 
flanqueiam a região que contém o codon 315 do gene katG . Nas posições 1, 7 e 
14 foram colocado o controle H37Rv e nas posições 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 foram colocados os isolados 2193/00, 68A, 21844, 5355, 1091, 2148/01, 4850, 
37-C, 63A, 302, 17204 respectivamente. O * indica perfil de SSCP sugestivo de 
presença de mutação. 

A Figura 12 mostra a fotografia do gel de poliacrilamida com os perfis 

eletroforéticos dos fragmentos de DNA obtidos pela amplificação da região 

adjacente ao codon 463 do gene katG. Observa-se na posição 7 o controle 

H37Rv, considerado como negativo para a presença de mutação no codon 463 

do gene katG. Analisando os perfis de SSCP pode-se observar que nas 

posições 1, 2, 4 , 5 e 6 os perfis de migração eletroforéticas se assemelham ao 

controle H37Rv sugerindo a ausência de mutação. Na posição 3 o perfil de 

migração eletroforética das fitas de DNA apresenta migração diferente, 

sugerido a presença de mutação nesta região gênica. 
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Região adjacente ao codon 463 do gene katG 

1 2 3 4 5 6 7 

* 

Figura 12. Fotografia do gel de SSCP (poliacrilamida) corado com nitrato de 
prata, representando os produtos obtidos pela PCR utilizando os iniciadores que 
flanqueiam a região que contém o codon 463 do gene katG . Na posição 7, foi 
colocado o controle H37Rv e nas posições 1, 2, 3, 4, 5 e 6 foram colocados os 
isolados 3360/00, 2148/00, 3408/00, 7 4A, 73A, 72A respectivamente. O * indica 
perfil de SSCP sugestivo de presença de mutação. 

4.3.5.3 Análise do perfil de SSCP para triagem de mutações nas 

regiões promotoras e adjacentes aos codons 16 e 94 do gene inhA 

As Figuras 13, 14 e 15 mostram as fotografias do gel de 

poliacrilamida com os perfis eletroforéticos dos fragmentos de DNA, obtidos 

pela amplificação da região promotora e regiões adjacentes aos códons 16 e 

94 do gene inhA. 

Na Figura 13, observa-se nas posições 1 e 6 o controle H37Rv, 

considerado como negativo para a presença de mutação na região promotora 

do gene inhA. Avaliando-se os perfis de SSCP pode-se observar que nas 

posições 4 e 5 os perfis de migração eletroforética se assemelham ao controle 

H37Rv sugerindo a ausência de mutações. Nas posições 2, 3 7, 8, 9 e 1 O o 

perfil de migração eletroforético das fitas de DNA se distingue visivelmente do 

controle sugerindo a presença de mutação, sendo que nestas posições pode 

ser observada a presença de 2 diferentes perfis eletroforéticos. 
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Região promotora do gene inhA 

Figura 13. Fotografia do gel de SSCP (poliacrilamida) corado com nitrato de 
prata representando os produtos obtidos pela PCR utilizando os iniciadores que 
flanqueiam a região promotora do gene inhA. Nas posições 1 e 6, foram 
colocados o controle H37Rv e nas posições 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 1 O, foram colocados 
os isolados 4850, 5355, 12877, 21653, 973, 71-C, 118, 30A respectivamente. O * 
indica perfil de SSCP sugestivo de presença de mutação. 

Na Figura 14, observa-se nas posições 1, 6 e 10 o controle H37Rv, 

considerado como negativo para a presença de mutação na região adjacente 

ao codon 16 do gene inhA. 

Ao analisar os perfis de SSCP pode-se observar que nas posições 3 

e 8 o perfil de migração eletroforética se assemelha ao do controle H37Rv 

sugerindo a ausência de mutação. Nas posições 2, 4, 5, 7 e 9, os 3 diferentes 

perfis eletroforéticos de migração das fitas de DNA, se distinguem visivelmente 

do perfil do controle, sugerindo a presença de mutação. 

Região adjacente ao codon 16 do gene inhA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

----~-------* * * * * 

Figura 14. Fotografia do gel de SSCP (poliacrilamida) corado com nitrato de 
prata representando os produtos obtidos pela PCR utilizando os iniciadores que 
flanqueiam a região que contém o codon 16 do gene inhA . Nas posições 1, 6 e 
1 O foram colocados o controle H37Rv e nas posições 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, foram 
colocados os isolados 6257, 4509, 148-S, 64A, 803/01, 6230 e 30A 
respectivamente. O * indica perfil de SSCP sugestivo de presença de mutaç6ea. 
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Na Figura 15, observa-se nas posições 1 e 6 o controle H37Rv, 

considerado como negativo para a presença de mutação na região adjacente 

ao codon 94 do gene inhA. 

Analisando-se os perfis de SSCP pode-se observar que nas posições 

2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 os perfis de migração eletroforética se assemelham ao do 

controle H37Rv sugerindo a ausência de mutações. 

Região adjacente ao codon 94 do gene inhA 

1 

Figura 15. Fotografia do gel de SSCP (poliacrilamida) corado com nitrato de 
prata representando os produtos obtidos pela PCR utilizando os iniciadores que 
flanqueiam a região que contém o codon 94 do gene inhA. Nas posições 1 e 6 
foram colocados o controle H37Rv e nas posições 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, foram 
colocados os isolados 35A, 37 A, 38A, 39A, 4M, 46-5 e 1778 respectivamente. 

4.3.5.4 Análise do perfil de SSCP para triagem de mutações na 

região intergênicaoxyR-ahpC 

A Figura 16 mostra a fotografia do gel de poliacrilamida dos 

fragmentos de DNA obtidos pela amplificação da região intergênica oxyR

ahpC. Observa-se nas posições 1, 7 e 13 o controle H37Rv, considerado como 

negativo para a presença de mutação na região intergênica oxyR-ahpC. 

Pode-se observar que nas posições 3 e 4 os perfis de migração 

eletroforética se assemelham ao do controle H37Rv sugerindo a ausência de 

mutação. Nas posições 2, 5, 6, 8, 9, 1 O, 11 e 12 os perfis de migração 

eletroforética das fitas de DNA se distinguem visivelmente do controle 
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sugerindo a presença de mutação. Nesta região gênica pôde ser observada a 

presença de 8 diferentes perfis eletroforéticos. 

Região intergênica oxyR-ahpC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 --

* * * * * * * * 

-=--==- - - -
Figura 16. Fotografia do gel de SSCP (poliacrilamida) corado com nitrato de 
prata representando os produtos obtidos pela PCR utilizando os iniciadores que 
flanqueiam a região intergênica oxyR-ahpC. Nas posições 1, 7 e 13 foram 
colocados o controle H37Rv e nas posições 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 1 O, 11, 12, foram 
colocados os isolados 17 433, 29A, 30A, 44A, 68A, 211-S, 57 A, 27 A, 46-S, 148-S 
respectivamente. O • indica perfil de SSCP sugestivo de presença de mutação. 

4.3.5.5 Análise do perfil de SSCP para triagem de mutações no gene kasA 

A triagem de mutações no gene kasA, em toda a sua seqüência, foi 

realizada analisando-se 6 fragmentos de DNA (KasA 1, kasA 2, kasA 3, kasA 4, 

kasA 5, e kasA 6) com sobreposição das seqüências em suas extremidades 5' 

e 3'. Os 6 fragmentos de DNA foram obtidos pela amplificação de regiões 

específicas do gene kasA com iniciadores selecionados para cada região 

(Tabela 2). 

Na Figura 17, observa-se nas posições 1 e 7 os perfis de migração 

eletroforética dos fragmentos de DNA da região kasA 1 da cepa H37Rv, 

empregada como controle negativo para a presença de mutação, que foi obtido 

pela amplificação utilizando os iniciadores kasA 1 F e kasA 1 R. Avaliando-se os 

perfis de SSCP, pode-se observar que nas posições 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 
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12, os perfis de migração eletroforética das fitas de DNA se assemelham ao do 

controle H37Rv sugerindo ausência de mutações. 

Região kasA 1 

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

===-=--====---- .s--

Figura 17. Fotografia do gel de SSCP (poliacrilamida) corado com nitrato de 
prata representando os produtos obtidos pela PCR utilizando os iniciadores 
kasA 1 F e kasA 1 R. Nas posições 1 e 7 foram colocados o controle H37Rv e nas 
posições 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 foram colocados os isolados 2542, 227, 
3543/00, 6230, 114, 6257, 2542, 227, 6230, 114 respectivamente. 

Na Figura 18, observa-se nas posições 1 e 8 os perfis de migração 

eletroforética dos fragmentos de DNA da região kasA 2 da cepa H37Rv, 

empregada como controle negativo para a presença de mutações, que foi 

obtido pela amplificação utilizando os iniciadores kasA 2F e kasA 2R. 

Avaliando-se os perfis de SSCP, pode-se observar que nas posições 2, 3, 4, 5, 

6 e 7 os perfis de migração eletroforética das fitas de DNA se assemelham ao 

do controle H37Rv sugerindo a ausência de mutações. 

Região kasA 2 

123 456 7 8 

Figura 18. Fotografia do gel de SSCP (poliacrilamida) corado com nitrato de 
prata representando os produtos obtidos pela PCR utilizando os iniciadores 
kasA 2F e kasA 2R. Nas posições 1 e 8 foram colocados o controle H37Rv e nas 
posições 2, 3, 4, 5, 6, 7 foram colocados os isolados 2542, 227, 3543100, 6230, 
114, 6230 respectivamente. 
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Na Figura 19, observa-se nas pos,çoes 1 e 7 os perfis de migração 

eletroforética dos fragmentos de DNA da região kasA 3 da cepa H37Rv, 

empregada como controle negativo para a presença de mutação na região 

kasA 3, que foi obtido pela amplificação utilizando os iniciadores kasA 3F e 

kasA 3R. 

Nas posições 6, 8, 9, 10, 11 e 12 pode-se observar perfis de migração 

eletroforética das fitas de DNA, semelhante ao do controle H37Rv, o que 

sugere a ausência de mutações. Nas posições 2, 3, 4, 5, os perfis de migração 

eletroforética das fitas de DNA se distingue visivelmente ao do controle 

sugerindo a presença de mutação. Nesta região gênica pôde ser observado a 

presença de 2 perfis eletroforéticos diferentes. 

Região kasA 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 

* * * * 

Figura 19. Fotografia do gel de SSCP (poliacrilamida) corado com nitrato de 
prata representando os produtos obtidos pela PCR utilizando os iniciadores 
kasA 3F e kasA 3R. Na posição 1 e 7 foram colocados o controle H37Rv e nas 
posições 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 1 O, 11, 12 os isolados 18044, 7188, 14972, 3693, 106, 
36, 64A, 2542, 227, 3543/00 respectivamente. O * indica perfil de SSCP sugestivo 
de presença de mutação. 

Na Figura 20, observa-se nas posições 1, 7 e 13 os perfis de 

migração eletroforética dos fragmentos de DNA da região kasA 4 da cepa 

H37Rv, empregada como negativo para a presença de mutação, que foi obtido 

pela amplificação utilizando os iniciadores kasA 4F e kasA 4R. Avaliando-se os 

perfis de SSCP pode-se observar que nas posições 8 e 1 O os perfis de 

migração eletroforética se assemelham ao do controle H37Rv sugerindo a 

ausência de mutações. Nas posições 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 e 12 o perfil de 

migração eletroforética das fitas de DNA se distinguem visivelmente do 
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controle, sugerindo a presença de mutação. Nestas posições pôde ser 

observada presença de 1 único perfil eletroforético diferente. 

Região kasA 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 

* * * * * * * * 

Figura 20. Fotografia do gel de SSCP (poliacrilamida) corado com nitrato de 
prata, representando os produtos obtidos pela PCR utilizando os iniciadores 
kasA 4F e kasA 4R. Nas posições 1, 7 e 13 foram colocados o controle H37Rv e 
nas posições 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 os isolados 5039, 405, João K, 21844, 
6230, 23417, 1264, 114, 2542 e 6257 respectivamente. O* indica perfil de SSCP 
sugestivo de presença de mutação. 

Na Figura 21 , observa-se nas posições 1, 4 e 9 os perfis de migração 

eletroforética dos fragmentos de DNA da região kasA 5 da cepa H37Rv, 

considerada como controle negativo para a presença de mutação, que foi 

obtida pela amplificação utilizando os iniciadores kasA 5F e kasA 5R. 

Nas posições 3, 5, 6, 7 e 8 pode-se observar perfis de migração 

eletroforética semelhante ao do controle H37Rv sugerindo a ausência de 

mutações. Na posição 2 o perfil de migração eletroforética das fitas de DNA se 

distinguem visivelmente do controle, sugerindo a presença de mutação. Nesta 

região gênica (kasA 5) foi encontrada somente um isolado contendo esta 

mutação. 



Região kasA 5 

12 34 567 8 9 

* __ ,_,__.,._.~_, 
_ :;a;;,... _ ....... --~--.-.-.-. 
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Figura 21. Fotografia do gel de SSCP (poliacrilamida) corado com nitrato de 
prata representando os produtos obtidos pela PCR utilizando os iniciadores 
kasA SF e kasA SR, do gene kasA. Nas posições 1, 4 e 9 foram colocados o 
controle H37Rv e nas posições 2, 3, 5, 6, 7 e 8, os isolados 11896, 16, 64A, 
3543/00, 2542, 227 respectivamente. O * indica perfil de SSCP sugestivo de 
presença de mutação. 

Na Figura 22, observa-se nas posições 1, 8 os perfis eletroforético 

dos fragmentos de DNA da região kasA 6 da cepa H37Rv, empregada como 

controle negativo para a presença de mutação, que foi obtido pela amplificação 

utilizando os iniciadores kasA 6F e kasA 6R. Avaliando-se os perfis de SSCP 

pode-se observar que nas posições 2, 3, 4, 5, 6 e 7 os perfis de migração 

eletroforética se assemelham ao do controle H37Rv sugerindo a ausência de 

mutações. 

Região kasA 6 

1 23 4 56 78 

-
Figura 22. Fotografia do gel de poliacrilamida corado com nitrato de prata 
representando os produtos obtidos pela PCR utilizando os iniciadores kasA 6F e 
kasA 6R do gene kasA. Nas posições 1 e 8 foram colocados o controle H37Rv e 
nas posições 2, 3, 4, 5, 6, e 7, os isolados 2542, 227, 3543/00, 6230, 114 e 6257 
respectivamente. 
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4.4 Alterações moleculares identificadas nos genes relacionados com 

resistência a INH em isolados de M. tubercu/osis, pela técnica de 

seqüenciamento semi-automático 

4.4.1 Amplificação dos genes pela PCR para realização do 

seqüenciamento semi-automático 

Todos os isolados que apresentaram fragmentos de genes com perfil 

de SSCP diferente do perfil de SSCP dos fragmentos de genes da cepa padrão 

sensível H37Rv tiveram seus DNAs amplificados novamente, utilizando-se os 

iniciadores que flanqueiam regiões maiores às utilizadas na PCR-SSCP para 

triagem, segundo recomendação do laboratório de tuberculose (NCID-DAST

TB/Mycobacteriology branch) do CDC, USA. Alguns isolados resistentes no 

teste fenotípico (CIM), mesmo apresentando perfil de SSCP sugerindo 

ausência de mutação, assim como, alguns isolados sensíveis a INH tiveram 

alguns dos fragmentos gênicos amplificados novamente para realização do 

seqüenciamento. 

Na Tabela 18 estão descritos os porcentuais de isolados clínicos de 

Mycobacterium tubercu/osis resistentes a INH que apresentaram mutações nos 

genes katG, inhA, kasA e região intergênica oxyR-ahpC. Os isolados que não 

apresentaram mutações nas regiões adjacentes aos códons 315 e 463 do gene 

katG, na região promotora e regiões adjacentes aos códons 16 e 94 do gene 

inhA e região intergênica oxyR-ahpC, tiveram todo o gene katG seqüenciado. 

As mutações nos genes com as respectivas mudanças de 

aminoácidos na seqüência protéica avaliadas nos isolados com resistência e 

sensibilidade a INH estão relacionadas nas Tabelas 18 e 19, respectivamente. 

Pode-se observar, na Tabela 18, as 28 novas mutações, sendo que 

25 foram identificadas no gene katG, uma na região intergênica oxyR-ahpC, 

uma na região estrutural do gene inhA e uma na região estrutural do gene 

ahpC, contudo estas duas últimas não levam a alteração do aminoácido na 

seqüência protéica. Na Tabela 19, observa-se nos isolados sensíveis 
' 
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mutações já relatadas por ZHANG & TELENTI (2000) e mutações novas 

detectadas em isolados de M. tubercu/osis de origem brasileira. 

Quatro isolados resistentes a INH não apresentaram mutações 

significativas, nos genes estudados, que pudessem ser responsabilizadas pela 

resistência apresentada. Entre estes, dois (2,1%) não apresentaram mutação 

em nenhum dos genes estudados, 1 (1%) apresentou mutação G269S no gene 

kasA e outro mutação somente na posição - 39 da região intergênica oxyR

ahpC. 

Tabela 18. Porcentagem de isolados clínicos de M. tubercu/osis 

; resistentes a INH que apresentaram mutações no codon 315 e na região 

adjacente ao codon 315 no gene katG, regiões promotora e adjacentes 

aos codons 16 e 94 do gene inhA, região intergênica oxyR-ahpC e gene 

kasA. 

Região Gênica Num. de Porcentagem 

isolados (%) 

katG 315 60 61,9 

Outros códons do gene katG 24 24,7 

Região promotora de inhA 26 26,8 

Região adjacente ao codon 16 do gene inhA 6* 6,2 

Região adjacente ao codon 94 do gene linhA o o 
Região intergênica oxyR-ahpC 10 10,3 

kasA 13 13,4 

Observação: 1 isolado apresentou mutação silenciosa 
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Tabela 19. Relação das mutações identificadas nos genes katG, kasA, inhA e 

regiões promotoras de inhA e ahpC, em 97 isolados clínicos de M. tuberculosis 

resistentes a INH. 

Gene 

katG 
karG 
karG 
karG 
katG 
katG 
katG 
karG 
katG 
karG 
karG 
karG 
karG 
katG 
katG 
katG 
katG 
katG 
katG 
katG 
katG 
katG 
karG 
karG 
karG 
karG 
katG 
katG 
karG 
katG 
karG 
karG 
karG 
karG 

Promotora inM 
Promotora inM 
Estrutural inhA 
Estrutural inhA 
Estrutural inhA 

oxyR-ahpC 
oxyR-ahpC 
oxyR-ahpC 
oxyR-ahpC 
oxyR-ahpC 
oxyR-ahpC 

ahpC 
KasA 

Nº total 
de 

mutações 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 
I 
I 
I 
I 
2 
I 
1 
1 
1 

49 
7 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
I ,. 
r 
1 
I 
1 
I 
I 
I 
I 

23 
2 
1 
4 
I 
2 
1 
1 
1 
4 
I 
I 

13 

Mudança em 

Nº do nucleotido 
/ns.A na posição 17 
T-C na posição 27/ 
A-G na posição 290 
C-T na posição 326 
C-T na posição 329 
C-T na posição "3 I 
A-G na posição 598 
e-e na posição 695 
G-Tnaposição 76/ 
G-T na posição 817 
G-A na posição 836 
e-e na posição 877 
G-A na posição 895 
A-C na posição 904 
A-G na posição 943 
A-C na posição 943 
G-C na posiçto 944 
G-A na posição 944 
G-T na posição 944 
C-G na posiçao 945 
e-e na posição /022 
G-Tnapos1ção 1255 
A-e na posição 1256 
C-A na posição 1257 
lns. T na posição / 3 li 
/ns.A na posição 1329 

Dei. C na posição 1339 
G-T na posição 1388 
G-A na posição /468 
C-T na posição 1833 
Dei.após posição 1845 
T -G na posição 1985 
G-A na posição 2 / 76 
De/.C na posição 2/39 
C-T na posição-IS 
G-T na posição-17 
A-G na posição 61 
T -e na posição 62 

C • Tnapos,ção 130 
G-A na posição-9 
C-T na posiçto-10 
C-T na posição-12 
C-T na posição-IS 
C-T na posição-39 
G-A na posição -48 
T-C na posição 30 

G-A na Po5ição 805 

Aminoácido 
Frameshift 
W9J-R 
H97-+R 

A/09-+V 
Al/0-+A• 
AU4-V 
l200-+E 
P232-+R 
R254-L 
G273-C 
G279-+D 
l293-+V 
G299-+S 
S302-R 
S315-G 
S315-R 
S315-T 
S315-N 
S315-1 
S315-R 
W34/-+S 
D419-+Y 
D419-+A 
D419-+E 

Frameshift 
Frameshift 
Frameshift 
R463-L 
G490-+S 
L61 l-+L• 

Término do gene 
l662-+R 
A726-T 

Frameshift 
NA 
NA 

121-+V 
121-+T 
l44L• 

NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 

1/0-+J• 
G269-S 

Referência 

Mutação nova 
Mu1a+ão nova 
Mutação nova 
Mutação nova 
Mutação nova 
Muta+ão nova 
Mutação nova 
Mutação nova 
Mutação nova 
Mutação nova 
MUJação nova 
Mutação nova 
Mutação nova 

ZHANG &TELENTI (2000) 
ZHANG &TELENTI (2000) 
ZHANG &TELENTI (2000) 
ZHANG &TELENTI (2000) 
ZHANG &TELENTI (2000) 
ZHANG &TELENTI (2000) 
ZHANG &TELENTI (2000) 

Mu1a+ão nova 
Mutação nova 
Mutação nova 
Mutação nova 
Mutação nova 
Mutação nova 
Mutação nova 

ZHANG &TELENTI (2000) 
Mutação nova 

ZHANG &TELENTI (2000) 
Mutação nova 
MUJação nava 
Mutação nova 
Mutação nova 

ZHANG &TELENTI (2000) 
ZHANG &TELENTI (2000) 
ZHANG &TELENTI (2000) 
ZHANG &TELENTI (2000) 

Mutação nova 
ZHANG &:TELENTI (2000) 
ZHANG &TELENTI (2000) 
ZHANG &TELENTI (2000) 
ZHANG &TELENTI (2000) 
ZHANG &:TELENTI (2000) 

Mutação nova 
Mutação nova 

ZHANG &TELENTI (2000) 

Porcentagem 

1% 
1% 
lo/e 
1% 
1% 
1% 

2./¾ 
1% 
1% 
1% 
1% 

2.1% 
1% 
1% 
1% 
1% 

50.5% 
7.2% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
lo/e 
lo/e 
1% 
1% 

23.?-lo 
2.lo/e 
1% 

4.1% 
lo/e 

2.1% 
1% 
1% 
1% 

4.lo/e 
1% 
1% 

\3.4o/e 

Observações: Dei, deleçao: lns, inserção; a, mutação no mesmo isolado; *, não ocorre 
mudança de aminoácidos; NA, não aplicável. 
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Tabela 20. Relação das mutações identificadas nos genes kasA, ahpC e região 

intergênica oxyR-ahpC, em 60 isolados clínicos de M. tuberculosis sensíveis a 

INH. 

Gene Nº total Mudança em Referência Porcentagem 
de 

Mutações Nº do nuclcotido Aminoácido 

lca.sA T -e no posição 447 GU9-,G• Mutação nova 1.7'¼ 

lca.sA 3 c-r no posiçlio 540 H/80-Hf• Mutação nova 5.0" 

kasA 10 G-A na posição 805 G269-S ZHANG & TELENTI (2000) 16.6% 

lca.sA C-A na posição 954 GJ/8--,G• Mutação nova 1.7'¼ 

ahpC 4 T ~ no posição 30 IIO• J• Mutação nova 6.7'¼ 

Prox. oxyR J C • A na posição - / U NA 1.7'¼ 

Observação: •. nao ocorre mudança de aminoácidos; NA, nao aplicável. 

4.5 Avaliação da associação entre as mutações no gene kasA e 

resistência a INH em isolados clínicos de M. tuberculosis 

Na Tabela 21, pode ser verificado o porcentual de isolados clínicos 

de M. tuberculosis sensíveis e resistentes a INH que apresentaram mutações 

no gene kasA. Foi observado um alto porcentual de isolados sensíveis a INH 

com mutação no gene kasA (23,3%), incluindo mutações silenciosas que não 

levam alteração do aminoácido na seqüência protéica. 

Tabela 21. Total de isolados clínicos de M. tuberculosis sensíveis e resistentes 

a INH que apresentaram mutações no gene kasA. 

Isolados 

Sensíveis 

Resistentes 

Sem mu~ção 

46(76,7%) 

84(86,6%) 

Com mutação 

14(23,3%) 

13(13,4%) 

Total 

60 (100%) 

97 (100%) 
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4.6 Relação entre valores da CIM e as mutações encontradas nos 

isolados clínicos de M. tuberculosis resistentes a INH 

A relação entre a CIM para INH e as mutações encontrada nos principais 

genes relacionadas com resistência a INH em isolados clínicos de M. 

tuberculosis pode ser observada nas Ta belas 22 e 23. 

Pode-se observar que a detecção de mutação pela técnica de SSCP 

empregando 5 regiões gênicas (região adjacente aos codons 315 do gene 

katG, 16 e 94 do gene inhA, regiões promotoras do gene inhA e região 

intergênica oxyR-ahpC) apresentou excelente sensibilidade (90,7%) para a 

detecção de resistência em isolados de M. tuberculosis com variação do valor 

da CIM de 1 a > 32 µg/ml. Os 9,3% dos isolados restantes que não 

apresentaram perfil de SSCP alterado para os genes estudados e que tiveram 

CIM com valores> 0,5 µg/ml, apresentaram mutações em posições diferentes 

do codon 315 no gene katG e que não foram detectadas devido ao tamanho do 

fragmento de DNA obtido pela PCR utilizando os iniciadores KatG 315F e KatG 

315R. Inclui-se nesta porcentagem, 3 isolados sem mutações significativas nos 

genes estudados. 
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Tabela 22. CIM para INH e número total de mutações encontradas nos genes 

katG, inhA e região intergênica oxyR-ahpC em 97 isolados clínicos de M. 

tuberculosis resistentes a INH. 

KatG katG 315+ KatG 315 

CIM Promotor lnhA katG não 315 KatG 315 + inhA +inhA 

(µg/ml) inhA 
(promotor+ não 315 + oxyR- katG 315 promotor (promotor+ (prom. + 
estrutural) 

ahpC 
de inhA estrutural) estrut.) + 

oxr_R-ahe_C 

~0,25 

0,5 

1,0 1 1 1 1 1 

2,0 2 (1*) 1 3 3 3 

4,0 1* 26 27 27 27 

é,O 1 1* 3 1 16 20 20 21 

16,0 2 (1*) 6 1 7 12 13 13 

32,0 3 4 5 5 5 

>32,0 1* 1 10 7 7 11 12 18 

TOTAL 6 4 24 9 60 79 81 88 
{6,2%} {4, 1 •1.} {24,7%} {9,3%} {61,9./4} {81,4%} {83,5%} {90,7%} 

* O gene katG não foi seqüenciado por inteiro em toda a sua extensão 

Tabela 23. Percentual de isolados de M. tubercu/osis que apresentaram CIM 

com valor acima de 0,5 µg/ml em relação ao perfil de SSCP obtido para os genes 

katG (região adjacente ao códon 315), inhA (regiões promotora e adjacentes aos 

codons 16 e 94), e região intergênica oxyR-ahpC para os 97 isolados clínicos de 

M. tuberculosis resistentes a INH. 

Perfil de SSCP 

Alterado 

Sem alteração 

TOTAL 

Isolados com CIM > 0,5 µg/mL 

88 (90,7%) 

9 (9,3%) 

97 (100%) 
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4. 7 Análise da concordância entre a técnica de PCR-SSCP e a de 

seqüenciamento semi-automático para detecção de mutações em genes 

relacionados com resistência a INH em M. tuberculosis. 

A concordância entre os resultados obtidos com a técnica de PCR

SSCP em relação ao seqüenciamento semi-automático analisando regiões 

específicas dos genes katG, inhA e região intergênica oxyR-ahpC pode ser 

observada nas Tabelas 24 a 27. A técnica de triagem mostrou-se altamente 

sensível e com 100% de concordância com o seqüenciamento. 

Neste estudo relacionou-se a sensibilidade da técnica de PCR-SSCP 

em detectar mutações nas regiões citadas não considerando a presença de 

mutações que não induzem a alteração de aminoácidos na seqüência protéica 

como ocorreram na análise de concordância para as regiões adjacentes aos 

codons 16 do gene inhA e região intergênica oxyR-ahpC. 

Entre os isolados sensíveis a INH, 5 apresentaram perfil de PCR

SSCP alterado quando da amplificação da região intergênica oxyR-ahpCene. 

Foi realizado o sequenciamento semi-automático desta região e observou-se 

que 4 isolados apresentavam mutação silenciosa na região estrutural do gene 

ahpC e 1 próximo ao início do gene oxyR. 

Tabela 24. Porcentagem de concordância entre o perfil de PCR-SSCP e o 

seqüenciamento para detectar mutações no codon 315 do gene KatG para os 97 

isolados clínicos de M. tuberculosis resistentes a INH. 

Seqüenciamento 
Perfil de SSCP 

Sem alteração 

Alterado 

Sem Mutação 

100% 

0% 

• 1 isolado resistente com mutaçao no codon 302 do gene katG 

Com Mutação 

0%* 

100% 

BI G l. l OY EC A 
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Tabela 25. Porcentagem de concordância entre PCR-SSCP e o seqüenciamento 

para detectar mutações na região promotora do gene inhA para os 97 isolados 

clínicos de M. tuberculosis resistentes a INH. 

Perfil de SSCP 

Sem alteração 

Alterado 

Seqüenciamento 

Sem Mutação 

100% 

0% 

Com Mutação 

0% 

100% 

Tabela 26. Porcentagem de concordância entre PCR-SSCP e o seqüenciamento 

para detectar mutações na região estrutural (região 16 e 94) do gene inhA, para 

os 97 isolados clínicos de M. tuberculosis resistentes a INH. 

Seqüenciamento 

Perfil de SSCP 

Sem Mutação Com Mutação 

Sem alteração 100% 0% 

Alterado 0% 100%* 

• 1 isolado com mutaçao silenciosa na região adjacente ao codon 16 do gene inhA que nao 
leva a alteração do aminoácido na seqüência protéica. 
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Tabela 27. Porcentagem de concordância entre PCR-SSCP e o seqüenciamento 

para detectar mutações na região intergênica oxyR-ahpC, para os 97 isolados 

clínicos de M. tuberculosis resistentes a INH. 

Seq üenciamento 
Perfil de SSCP 

Sem Mutação Com Mutação 

Sem alteração 100% 0% 

Alterado 0% 100%* 

* 1 isolado resistente apresentou mutaçao silenciosa na seqüência estrutural do gene ahpC, 
que não leva a alteraçao do aminoácido na seqüência protéica. 



5. DISCUSSÃO 
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O maior desafio para os profissionais das Ciências Farmacêuticas na 

era pós-genoma é encontrar meios terapêuticos adequados com maior 

especificidade, menor efeito colateral e dose individualizada. Isto só será 

possível quando se conhecer a relação fenótipo:genótipo e sem dúvida se o 

diagnóstico precoce e adequado das doenças forem realizados. Nas infecções 

bacterianas o teste rápido de detecção, identificação e de determinação de 

sensibilidade torna fundamental para a melhorar a eficácia terapêutica. 

A tuberculose é uma doença que desafia a ciência devido as suas 

peculiaridades, tanto pela demora e dificuldade do seu diagnóstico, quanto pelo 

tratamento prolongado. Uma triste realidade acompanha esta afecção, que 

acomete principalmente populações carentes e desnutridas, assim como os 

que se encontram em estado de imunodepressão como nos doentes com 

AIDS. Sem dúvida, as dificuldades encontradas na detecção da resistência as 

drogas terapêuticas utilizadas e uma inadequada terapia tem contribuído de 

forma significativa na eclosão de cepas de M. tuberculosis com 

multirresistência. Os métodos correntes utilizados para essa finalidade são 

laboriosos, demorados e ainda pouco acessíveis para pequenos centros de 

diagnóstico, pois necessitam de uma adequação física do local de trabalho, 

além de um treinamento adequado dos profissionais. 

O procedimento terapêutico atual é de eficácia comprovada na cura 

da tuberculose, quando cumprido adequadamente. No entanto, observa-se 

falhas significativas, se não for seguido adequadamente. No Brasil o índice de 

abandono é bastante significativo e a nossa realidade mostra que este é o 

principal responsável pelo surgimento ou seleção de cepas com resistência aos 

quimioterápicos utilizados (FIÚZA DE MELO & AFIÚNE, 1993). O mecanismo 

exato do aparecimento das cepas de M. tubercu/osis resistentes ainda não está 

claro. Certos mecanismos de resistência tem sido propostos e relacionados 

com mutações em alguns genes (MORRIS et ai., 1995; COOKSEY et ai; 

1996b; NACHAMKIM et ai., 1997; TELENTI et ai., 1997; TEMESGEN et ai., 

1997; COOKSEY et ai; 2000; FLUIT et ai., 2001; SIDDIQI et ai., 2002). 
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A INH ou hidrazida do ácido isonicotínico foi sintetizada bem no início 

do século XX, em 1912 por dois pesquisadores da Checoslovaquia, porém foi 

utilizada para o tratamento da tuberculose somente a partir de 1952 (HEYM et 

ai., 1999). A INH é um fármaco potente contra as bactérias do complexo M. 

tuberculosis, sendo atualmente usada no tratamento e na quimioprofilaxia da 

tuberculose. 

A INH é cerca de 100 vezes mais ativa contra o M. tuberculosis, do 

que em relação ao M. avium e outras micobactérias. T ai especificidade tem 

sido atribuída a diferenças de permeabilidade da parede celular dessas 

espécies (MDLULI et ai., 1996; MDLULI et ai., 1998b). Alguns autores sugerem 

que a alteração do gene oxyR, devido a múltiplas deleções, possam ser 

responsáveis pelas diferenças de sensibilidade a INH apresentada pelo M. 

tuberculosis em relação a outros gêneros bacterianos (DERETIC et ai., 1995; 

DERETIC et ai., 1997 e RAMASWAMY & MUSSER, 1998). 

Alguns trabalhos descreveram mutações em determinados genes, 

que estão relacionadas com resistência a INH. Porém esses dados foram 

obtidos de diversos países em conjunto sendo que em e algumas cepas a 

resistência foi gerada em laboratórios, levando a uma variação dos tipos de 

mutações encontradas (DERETIC et ai., 1995; MDLULI et ai., 1996; DERETIC 

et ai., 1997; MDLULI et ai., 1998a e RAMASWAMY & MUSSER, 1998). 

Até o momento, mutações nos genes katG, inhA, kasA e região 

intergênica oxyR-ahpC, foram identificadas como causa de resistência a INH 

em M. tuberculosis. Entretanto as bases moleculares de resistência a INH em 

isolados clínicos de M. tuberculosis no Brasil são pouco conhecidas. 

No presente trabalho propôs-se empregar a técnica de SSCP 

(Polimorfismo Conformacional de Fita Simples) para triar mutações, nos genes 

relacionados com resistência a INH, em isolados clínicos de M. tuberculosis de 

origem brasileira, validar os achados pelo seqüenciamento semi-automático e 

estudar a relação com o teste fenotípico de determinação da concentração 

inibitória mínima (CIM) para INH. Tal resultado validará o uso destes 

conhecimentos para adequar métodos mais eficientes e rápidos para 

determinar a sensibilidade dos isolados clínicos por técnicas moleculares, cuja 
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execução seja simples, com custo operacional baixo e passível de ser utilizado 

em laboratórios de saúde pública e privada. Para isso, esses procedimentos 

técnicos foram testados e otimizados para cada gene relacionado com 

resistência a INH, e desta forma estabelecer uma relação entre o perfil de 

triagem com o de seqüenciamento, este último validando os procedimentos 

rápidos. 

Neste estudo, ao avaliar a distribuição dos valores da CIM entre os 

isolados de M. tuberculosis observou-se que em 90% dos casos os resultados 

da CIM se concentravam em níveis elevados (acima de 4 µg/ml), sendo que 

em 20 (20,6%) isolados os valores eram acima de 32 µg/ml. 

De forma a assegurar que os isolados utilizados neste estudo não 

fossem de procedência do mesmo paciente, ou relacionados, e também para 

caracterizá-los molecularmente como M. tuberculosis, realizou-se a técnica de 

"Spoligotyping", que se baseia na amplificação de uma região gênica altamente 

polimórfica denominada locus DR. Verificou-se que todos os isolados utilizados 

neste estudo foram caracterizados como M. tuberculosis, pela ausência de 

hibridação com os oligonucleotídeos dos espaçadores de número 33 a 36 

(MOLHUIZEM et ai., 2000). 

Entre os 157 isolados foram caracterizadas 2 cepas de M. 

tuberculàsis "Beijing" que apresentaram perfil de hibridação somente com os 

espaçadores 35 a 43 (MOLHUIZEM et ai., 2000). Ao avaliar a origem dos 

isolados verificou-se que um tratava-se de paciente de origem oriental, e já 

alguns anos residentes no Brasil e estava em tratamento para tuberculose no 

Instituto Clemente Ferreira. A segunda cepa pertencente ao grupo Beijing não 

dispúnhamos do histórico. 

Realizando o agrupamento pelos padrões de tipagem do 

"Spoligotyping" obteve-se 60 diferentes perfis para os 157 isolados, sendo que 

os 97 isolados resistentes apresentaram uma diversidade com 40 padrões 

diferentes e os sensíveis 30. Analisando o histórico de cada isolado os 
' 

resultados do seqüenciamento e os padrões de "Spoligotyping" obtidos, 
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pudemos continuar os estudos pois estávamos certos de não estar trabalhando 

com isolados de mesma procedência. 

5.1 Mutações no gene katG e resistência a INH em isolados de M. 

tuberculosis 

No estudo do gene katG nos isolados resistentes a INH, verificou-se 

ausência de casos de deleção total do gene, demonstrando que tal fenômeno 

; ocorre em baixa freqüência entre as cepas brasileiras analisadas. 

Embora os estudos moleculares iniciais tenham relacionado a 

resistência a INH com a completa defeção do gene katG, hoje sabe-se que este 

evento é raro e segundo ZHANG & YOUNG (1994), somente observado entre 

1 O a 20% dos isolados resistentes catalase negativas. Mutações pontuais, 

pequenas deleções e inserções são as causas mais freqüentes de alterações 

da função da enzima KatG. 

Estudos de FERRAZOLI et ai. (1995) por Southem Blot mostraram 

esta baixa freqüência em isolados de M. tuberculosis do Brasil, com um caso 

de defeção total do gene katG em 53 cepas de M. tubercu/osis analisadas. 

Uma defeção na região 3' da seqüência estrutural do gene katG foi 

encontrada em um isolado resistente entre os 97 estudados no presente 

trabalho, que apresentava um valor para a CIM significativamente elevado 

(> 32 µg/ml). Esta defeção leva a tradução de uma proteína incompleta e sem 

função, o que justifica o alto valor da CIM encontrada para este isolado. 

Nos 97 isolados clínicos de M. tubercu/osis resistentes a INH 

estudados, detectamos mutações no gene katG em 83 (85,6%) dos isolados. 

Nenhuma mutação neste gene foi observada entre os 60 isolados sensíveis a 

INH analisados. 

A mutação no codon 315 do gene katG foi a alteração genética 

predominante, com um percentual de 61 ,9% dos isolados resistentes. Foram 

detectadas alterações nesse codon que levaram a troca do aminoácido serina 
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(AGC) para treonina (ACC) (50,5%), asparagina (AAC) (7,2%), isoleucina 

(ATC) (1%), glicina (GGC) (1%), e arginina (AGG e CGC) (2,1%). Como pode 

se observar, a mutação mais freqüente foi a Ser315Thr, verificada em 50,5% 

dos isolados resistentes. 

Os resultados encontrados são concordantes com os obtidos por 

COCKERILL Ili et ai. (1995), HEYM et ai. (1995), MUSSER et ai. (1996) e 

HAAS et ai. (1997) que observaram que a substituição mais comum nessa 

região é a troca do aminoácido serina (AGC) pela treonina (ACC), mas outras 

substituições foram também observadas em menor porcentagem no codon 315 

que levam a substituição do aminoácido serina (AGC) pela treonina (ACA), 

isoleucina (ATC), arginina (AGA), arginina (CGC), asparagina (AAC) ou glicina 

(GGC). 

Foram também encontradas mais 28 mutações diferentes no gene 

katG em diferentes codons, como mutações por inserção (3), deleções (3) e 

mutações "missense" (22), sendo 25 mutações novas ainda não descritas na 

literatura em 24 (24,7%) dos isolados resistentes a INH (tabela 23). 

MARTTILA et ai. (1998) encontraram um valor porcentual bem mais 

alto nos isolados de origem da região de Saint Petersburg na Rússia, com 

mutação no codon 315 do gene katG. Dos 24 isolados resistentes a INH 

analisados e que apresentaram mutação no gene katG, 22 (91 ,7%) tinham a 

mutação Ser315Thr. 

Discordando dos nossos achados e de outros autores acima citados 

PRETRORIUS et ai. (1995) relataram que a variação no gene katG em isolados 

de M. tuberculosis resistentes a INH não é um fenômeno muito freqüente e que 

mutações em outras regiões do genoma do M. tuberculosis parecem 

desempenhar importância semelhante na aquisição de resistência a INH. Do 

mesmo modo MARTTILA et ai. (1996) encontraram baixa freqüência de 

mutações no codon 315 do gene katG. 

Segundo RAMASWAMY & MUSSER (1998) a diferença encontrada 

por PRETRORIUS et ai. (1995) foi devido a problemas com a estratégia 

utilizada para detectar mutações no códon 315. Já a diferença encontrada por 

MARTTILA et ai. (1996) não foi esclarecida, podendo ser explicada pela distinta 
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distribuição em diferentes áreas geográficas, que podem ser inferidas pelos 

resultados obtidos em nosso estudo. 

Cabe salientar também que os trabalhos na literatura não 

correlacionaram, as mutações observadas com os valores da CIM que poderia 

talvez explicar o tipo de mutação encontrada com maior freqüência. 

O valor real de algumas mutações em outras posições do gene katG 

que não o codon 315, em causar resistência a INH em M. tuberculosis precisa 

ser esclarecido, mas de antemão podemos relacionar algumas detectadas nos 

isolados de M. tuberculosis neste estudo como: Trp91Arg, His97Arg, 

Ala109Val, Gly273Cys, Gly279Asp, Ser302Arg, Leu293Val e Gly299Ser com 

as mutações estudadas por ROUSE et ai. (1996). Em seu estudo através de 

técnicas de mutações sítio direcionadas, para alterar o gene katG de M. 

tuberculosis sensíveis a INH que levariam as mudanças Arg104Leu, his108Gln, 

Asn138Ser, Leu148Arg, His270Gln, Thr270Pro, Ser315Thr, Trp321Gly e 

Asp381 Gly, ROUSE et ai. (1996) comprovou a responsabilidade destas 

mutações na aquisição de resistência a INH. RAMASWAMY & MUSSER (1998) 

sugerem que os aminoácidos 104 e 108 da enzima KatG estejam localizados 

próximo ou no sítio catalítico da enzima e os aminoácidos 270, 275 e 315 

participem na ligação do grupo heme da enzima, e que mutações nestas 

localizações levariam a perda ou alteração da função da enzima KatG. 

Os resultados do presente estudo mostram que os isolados com as 

mutações acima descritas apresentaram CIM para INH com valores variando 

de 8 a > 32 µg/ml sugerindo a provável responsabilidade destas mutações 

pela resistência observadas nestes isolados. 

A relação da importância da atividade da enzima catalase na ação da 

INH, pôde ser observada também com os isolados 503, 27A, 46-S e 2542 que 

apresentaram inserção de adenina na posição 17, inserção de timina na 

posição 1311, deteção de citosina na posição 2139 e deteção de um fragmento 

grande de DNA na região 3' do gene katG respectivamente. Estas mutações 

levam a alteração da fase aberta de leitura do gene e interrupção no caso do 

isolado 2542, levando a síntese de uma proteína totalmente diferente da 
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enzima KatG e provavelmente sem função de ativar a INH e combater os 

radicais tóxicos formados pelo metabolismo micobacteriano. 

Nos trabalhos iniciais utilizando ensaios moleculares, a mutação de 

CCG para CTG que leva a mudança de aminoácido Arg463Leu na enzima 

KatG foi considerada, como a mutação responsável pela resistência "in vitro" a 

INH em isolados clínicos de M. tuberculosis. · 

Atualmente a mutação Arg463Leu é considerada como um 

polimorfismo genético, pois foi encontrada esta mesma alteração em isolados 

de M. tuberculosis sensíveis a INH. Apenas um isolado em nosso estudo 

(3408/00), que era procedente de paciente atendido no Instituto Clemente 

Ferreira - cidade de São Paulo, apresentou a mutação Arg463Leu. O isolado 

apresentava o genótipo característico do grupo "Beijing", pela técnica de 

"Spoligotyping", semelhante ao isolado 3401/00 que foi obtido de paciente 

imigrante da China e residente a alguns anos no Brasil. M. tubercu/osis com 

características "Beijing" e mutação Arg463Leu tem sido isoladas com certa 

freqüência nas regiões do leste asiático, e vem sendo relacionada com 

resistência a múltiplos fármacos. 

O achado do genótipo Arg463Leu (1 %) entre os isolados resistentes 

e nenhum entre os sensíveis em nosso estudo, mostra um baixo índice desta 

mutação em nosso país. Salienta-se, porém que para uma melhor 

determinação dessa porcentagem, uma análise desta mutação em isolados de 

outras regiões do Brasil deva ser considerada . 

. Dados concordantes foram obtidos por MUSSER (1997), que 

analisando isolados de M. tubercu/osis procedentes do México, Honduras, 

Guatemala, Peru e vários outros países da América Latina encontraram acima 

de 85% dos microrganismos com arginina no resíduo 463 da proteína ao invés 

de leucina. 

Desta forma VAN DOORN et ai. (2000) consideram que por este 

polimorfismo não estar relacionado com a pressão seletiva pelo tratamento 

com INH, podem estar superestimadas a nível mundial as porcentagens dos 

isolados, com resistência a INH, que foram atribuídos as mutações no gene 

katG. 
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No presente trabalho, a ausência ou a presença da mutação 

Arg463Leu não alterou o porcentual de mutações atribuído ao gene katG nos 

isolados resistentes de origem brasileira devido ao baixo número de isolados 

com esta mutação e a presença concomitante de mutação no codon 315 neste 

isolado. 

Já no caso de mutações no codon 315 do gene katG parece haver 

uma variação deste percentual entre diferentes regiões geográficas analisadas. 

Na Rússia (MARTTILA et ai., 1998 e MOKROUSOV et ai., 2002b) foi 

observado um alto número de isolados resistentes a INH com a mutação 

Ser315Thr, em relação aos 61, 9% que foi encontrada no presente estudo com 

: isolados de M. tuberculosis de origem brasileira, 65% por HAAS et ai. (1997) e 

58% por MUSSER et ai. (1996). 

5.2 Mutações na reg1ao promotora e estrutural do gene inhA e 

resistência a INH em isolados de M. tuberculosis 

O gene inhA tem sido relacionado com resistência de M. tuberculosis 

a INH e a ETH que é um fármaco estruturalmente relacionado com a INH. 

Neste gene a região promotora e alguns codons da região estrutural do gene 

parecem serem alvos de alterações gênicas que induzem resistência a INH. 

Os resultados do presente estudo mostram somente dois diferentes 

tipos de mutações na região promotora do gene inhA em 25 (25,8%) dos 

isolados resistentes a INH. Vinte e três isolados apresentaram a mudança de C 

para T na posição-15 e dois de G para T na posição-17. Um fato que chamou 

a atenção para o valor das técnicas moleculares no diagnóstico de cepas de M. 

tuberculosis resistentes a INH foi de que um dos isolados com mutação na 

posição - 15 do gene inhA foi recebido, durante a coleta dos isolados, como 

sendo uma cepa sensível a INH e sendo incluída no grupo controle de isolados 

sensíveis, porém durante a triagem por PCR-SSCP esta mutação foi detectada. 

Este isolado apresentou, no entanto, uma CIM de 2 µg/ml em nosso estudo, 

sendo classificada novamente como resistente, reforçando a não existência 
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desta mutação em isolados de M. tuberculosis sensíveis a INH (BANERJEE et 

ai. , 1994; BASSO et ai., 1998; DESSEN et ai., 1995; KAPUR et ai., 1995 e 

ROZWARSKI et ai., 1998). 

A região estrutural do gene inhA não foi analisada em toda a sua 

extensão. Os iniciadores utilizados para detecção de mutações nesta região 

pela técnica de PCR-SSCP empregada neste estudo foram escolhidos com 

finalidade de detectar mutações já descritas na literatura e localizadas nos 

códons 16, 21, 47, 78, 94 e 95 da região estrutural deste gene (ROZWARSKI et 

ai., 1998; FANG et ai. , 1999 e ZHANG & TELENTI, 2000). 

Entre os isolados resistentes a INH detectamos mutações somente 

nos códons 21 e 44 na região estrutural do gene inhA em 6 (6,2%) isolados. 

Quando consideramos o efeito dessas mutações, determinadas pelo 

seqüenciamento, na mudança de aminoácido na proteína, esta porcentagem é 

reduzida para 5,2%, pois a mutação no códon 44 que leva a troca de CTG para 

TTG é silenciosa, não acarretando mudança de aminoácido na seqüência 

protéica (Leu44Leu). 

Dentre as cinco mutações detectadas no codon 21 no gene inhA, 4 

levam a troca de ATC para ACC e 1 de ATC para GTC, conferindo mudança de 

aminoácido lle21Thr e lle21Val respectivamente na enzima lnhA. 

Através de estudos bioquímicos de BASSO et ai. (1998) 

determinando a cinética da inativação da enzima lnhA nos mutante lle21Val e 

lle95Pro, pela INH ativada, tornou-se claro o real valor destas mutações em 

induzir resistência a INH em M. tuberculosis. 

Pode-se então inferir que a mutação lle21Thr encontrada nos 

isolados deste estudo e que já foi referida na literatura (ZHANG & TELENTI, 

2000) possa apresentar o mesmo efeito em relação a resistência a INH. 

Embora FANG et ai. (1999) e ZHANG &TELENTI (2000) tenham 

relacionado a presença de mutações nos códons 94 e 95 do gene inhA com 

resistência a INH, o que levou o estímulo de selecionar os iniciadores visando 

amplificar pela PCR essa região do gene para detecção de mutações, neste 

estudo, não se encontrou entre os isolados resistentes e sensíveis nenhuma 

das duas mutações citadas. 
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ROZWARSKI et ai. (1998) relataram que aproximadamente 25% dos 

isolados clínicos de M. tuberculosis resistentes a INH apresentam mutações na 

região promotora e/ou estrutural do gene inhA e nenhuma mutação nestas 

regiões foi identificada em isolados sensíveis. 

Considerando que no presente estudo 26,8% dos isolados 

resistentes a INH tinham mutação no gene inhA e nenhuma mutação foi 

encontrada entre um número expressivo de isolados sensíveis a INH, os 

nossos achados reforçam os relatos de ROZWARSKI et ai. (1998). 

5.3 Mutações na região intergênica oxyR-ahpC e resistência a INH em 

isolados de M. tubercu/osis 

Através dos trabalhos iniciais de SHERMAN et ai. (1996) e de 

WILSON & COLLINS (1996) surgiram evidencias da participação da proteína 

AhpC, codificada pelo gene ahpC, com atividade de combater os peróxidos 

orgânicos, semelhante a atividade de peroxidase da enzima KatG, na indução 

de resistência a INH. Estes estudos e outros realizados pelo seqüenciamento 

da região intergênica oxyR-ahpC, onde está localizado uma provável região 

regulatória destes genes, sugerem que mutações que podem levar a expressão 

aumentada da enzima AhpC teria elevada importância na indução de 

resistência a INH em isolados de M. tuberculosis (KELLEY et ai. 1997; 

SREEVATSAN et ai., 1997). 

Entre os isolados resistentes, estudados no presente trabalho, 

somente 10 (10,3%) apresentaram mutações nessa região, o que nos leva a 

pensar que estas mutações parecem interferirem de forma pouco significativa 

na indução de resistência a INH. Estes resultados estão de acordo com os 

obtidos por SREEVATSAN et ai. (1997) com respeito a baixa freqüência de 

mutações na região intergênica oxyR-ahpC em isolados resistentes a INH. Por 

outro lado SHERMAN et ai. (1996) relataram a ocorrência de uma proporção 

alta de mutações nesta região em isolados clínicos de M. tubercu/osis 

resistentes a INH. 
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Sugere-se atualmente que a expressão aumentada da proteína 

AhpC, devido a mutações na região promotora do gene ahpC, por si, não é 

responsável pela indução de resistência a INH, e sim, um mecanismo 

compensatório devido a ausência da enzima KatG ou perda parcial de sua 

função (RA TT AN et ai., 1998). Explica-se tal fato pelo paradoxo de algumas 

cepas de M. tuberculosis apesar de não apresentarem atividade de catalase 

possam sobreviver dentro dos macrófagos do hospedeiro. Sabe-se que a 

habilidade do M. tuberculosis de se adaptar a perda da função da enzima KatG 

e combater radicais peróxidos é marcante, então supõem-se que a expressão 

aumentada de enzima AhpC, que é expressa de forma constitutiva nesse 

microrganismo, viria suprir a deficiência da enzima KatG em combater o 

estresse oxidativo (RAMASWAMY & MUSSER, 1998, RATTAN et ai., 1998 e 

WILSON et ai., 1998). 

Analisando o conjunto das mutações encontradas no gene katG e 

região intergênica oxyR-ahpC em isolados de M. tuberculosis resistentes no 

presente estudo pode-se inferir que mutações no codon 315 não parece 

interferir de forma significativa na atividade de peroxidase da enzima KatG 

como também observado por ROUSE et ai. (1996) e sugerido por 

SREEVATSAN et ai. (1997), pois todos os isolados que apresentaram esta 

mutação no gene katG (61,9%) no presente estudo não apresentaram mutação 

na região intergênica oxyR-ahpC. 

Do total de 24 (24,7%) isolados resistentes com mutação em outros 

códons que não o 315 no gene katG, 9 (9,3%) apresentaram mutações na 

região intergênica oxyR-ahpC, incluindo uma mutação ainda não descrita na 

literatura, com a mudança de G para A na posição - 48 em relação ao sítio de 

início da transcrição (mRNA) do gene ahpC. Os 15 isolados clínicos restantes 

não apresentaram mutação na região intergênica oxyR-ahpC, embora 

apresentassem mutações no gene katG que sabidamente interferem com a 

atividade da enzima KatG, como a inserção de uma adenina na posição 17 do 

DNA do isolado 503 que leva a alteração da fase aberta de leitura do gene. 

Esta inserção resulta na alteração da leitura do código genético acarretando a 

sintese de uma proteína diferente da katG. Neste caso, supõe-se que outro ou 
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outros genes estejam envolvidos e que expressariam outras enzimas com 

capacidade de detoxificar peróxidos orgânicos como é o caso das enzimas 

katG e AhpC, uma vez que provavelmente devido a mutações a enzima katG 

estaria com suas atividades comprometidas. 

É estimulante no estudo de mecanismos moleculares envolvidos com 

resistência a INH encontrar novos desafios como o isolado de número 4509 

que apresentou mutação somente na região intergênica oxyR-ahpC na posição 

- 39, sem contudo apresentar qualquer outra mutação no gene katG, 

confirmado pelo seqüenciamento completo desse gene ou em outros genes 

analisados no presente estudo. 

O valor de mutação compensatória na posição - 39 da região 

intergênica oxyR-ahpC em isolados com resistência a INH atribuído por 

SREEVATSAN et ai. (1997), pode ser observado em 3 dos isolados resistentes 

que apresentaram também mutação no gene katG. Exemplo do ocorrido é o 

isolado 2542 que apresentou deleção de um fragmento grande na região 3' do 

gene katG. Como já citado anteriormente a deleção de um grande fragmento 

do gene levará a expressão de uma proteína sem atividade enzimática o que 

pode explicar o alto valor da CIM apresentado por este isolado, porém não 

explica o alto valor obtido no caso do isolado 4509 que foi >32 µg/ml e que 

não apresentou mutação no gene katG, o que nos leva a pensar o real valor 

compensatório de mutações na região intergênica oxyR-ahpC. Neste caso uma 

provável explicação seria encontrada caso a região promotora do gene katG 

fosse analisada quanto a presença de mutações e a atividade da enzima katG 

fosse quantificada. 

5.4 Mutações no gene kasA e resistência a INH em isolados de M. 

tuberculosis 

Considerando que o principal mecanismo de ação da INH ocorre pela 

interferência na síntese de ácidos micólicos, MDLULI et ai. (1998a) sugeriram 
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que a presença de mutações no gene kasA, possa induzir resistência a INH em 

M. tuberculosis. 

O gene kasA faz parte de um operon composto por cinco genes que 

são transcritos na mesma direção e codifica uma enzima com importante 

função na elongação da principal cadeia carbônica dos ácidos micólicos. 

Os achados de MDLULI et ai. (1998a) trouxeram grande expectativa 

supondo-se ter descoberto mais um provável mecanismo pelo qual o M. 

tuberculosis poderia tornar-se resistente a INH. Quatro diferentes mutações 

foram descritas neste gene em isolados resistentes, Asp66Asn, Gly269Ser, 

Gly312Ser e Phe413Leu e nenhuma mutação foi observada em 43 isolados 

sensíveis. 

Uma análise semelhante em relação ao gene kasA foi realizada por 

LEE et ai. (1999) com isolados de Singapura onde foi observado mutação no 

gene kasA tanto em isolados sensíveis como em resistentes. Neste estudo a 

mutação encontrada tanto em isolados sensíveis como em resistentes a INH foi 

a mudança de GGC para AGC levando a alteração do aminoácido Gly312Ser, 

e as mutações que levam a troca de AGG para AAG, GGT para AGT e de GGC 

para GAC acarretando a mudança dos aminoácidos Arg121Lys, Gly269Ser e 

Gly387Asp respectivamente, somente em isolados resistentes a INH. 

A real importância de mutações no gene kasA em induzir resistência 

a INH em M. tuberculosis ainda não está clara. Neste estudo o gene kasA foi 

analisado, pela técnica de PCR-SSCP e seqüenciamento semi-automático, em 

toda a sua extensão, em isolados sensíveis e resistentes a INH em busca de 

mutações. Os resultados encontrados foram discrepantes dos obtidos por 

MDLULI et ai. (1998a) e LEE et ai. (1999), onde a mutação mais encontrada foi 

a troca de GGT para AGT acarretando mudança do aminoácido Gly269Ser na 

enzima KasA, tanto em isolados resistentes (12,4%) como em sensíveis 

(16,7%). 

A possibilidade desta alteração do aminoácido 269 da enzima KasA 

estar relacionada com resistência a INH nos isolados avaliados no presente 

estudo, parece ser muito pequena, ou nula, pois os isolados com resistência a 

INH que apresentaram esta mutação também apresentaram mutações em 
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outros genes como katG e inhA que justifica o valor da CIM obtido. Um 

segundo fator que sugere a não participação desta mutação na resistência a 

INH foi o alto número de isolados sensíveis a INH (16,7%) neste estudo, que 

apresentaram esta mutação. 

Analisando o gene kasA, em toda a sua extensão, foi observado 

também, três outras diferentes mutações silenciosas em isolados sensíveis, 

que levou a troca de GGT para GGC, CAC para CAT e GGC para GGA, nos 

códons 149, 180 e 318 respectivamente, sem contudo mudar os aminoácidos 

da enzima KasA. A mutação no codon 149 foi detectada em um isolado que 

também apresentava mutação no codon 269. 

A luz dessas poucas informações a respeito do provável 

envolvimento de mutações no gene kasA com a resistência a INH em isolados 

de M. tuberculosis, avaliou-se que o dado deve ser melhor estudado e 

explorado, devido ao pequeno número de isolados estudados. Além de que, a 

região promotora deste gene e de outros genes que fazem parte do operon kas 

como os genes acpM e kasB não foram estudados, tanto no presente estudo 

como por MDLULI et ai. (1998a) e LEE et ai. (1999). 

5.5 Outros mecanismos moleculares envolvidos na resistência a INH 

em isolados de M. tubercu/osis 

Apesar dos trabalhos realizados para desvendar as bases 

moleculares de resistência a INH desenvolvida pelas cepas de M. tuberculosis, 

uma pequena porcentagem ou seja em torno de 10% não apresentaram 

mutações em nenhum dos genes relacionados com resistência a INH 

conhecidos até o momento, que possam explicar esta resistência, algumas 

inclusive com CIM > 50µg/ml (TELENTI, 1998). 

No presente estudo após a triagem de presença de mutações nos 

genes katG, inhA, kasA e região intergênica oxyR-ahpC encontrou-se somente 

4 isolados (4, 1 %) que não apresentaram mutações que pudessem ser 

responsabilizadas pela resistência apresentada por estes isolados, resultado 

· B 1 8 L ; C• T E C A 
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esse bem inferior ao apresentado na literatura (TELENTI, 1998). Deste, 2 

(2, 1 %) isolados não apresentaram nenhuma mutação nos genes estudados no 

presente trabalho, 1 (1%) apresentou mutação no codon 269 (Gly269Ser) no 

gene kasA e 1 (1%) na posição -39 da região intergênica oxyR-ahpC que leva 

a substituição de C para T. 

5.6 Correlação dos valores da CIM apresentada pelos isolados de M. 

tuberculosis resistentes a INH com as mutações encontradas pelo 

seqüenciamento semi-automático 

Na tentativa de estabelecer uma relação entre variedade de 

mutações já descritas no gene katG e os valores da CIM para INH, HEYM et ai. 

(1999) sugeriram que mutações nas proximidades da região N-terminal da 

proteína KatG, como Ser315 e Thr275, e que supostamente, apresentam o sítio 

ativo e o sítio de ligação do co-fator heme respectivamente, estariam 

relacionadas com valores altos de CIM para INH. Já mutações na parte C

terminal da proteína, como Arg463Leu, que não estariam implicadas com a 

atividade da catálise bem como da ligação do heme, resultariam em baixos 

valores de CIM, ou não acarretariam resistência a INH. 

Os isolados que apresentaram mutação no codon 315 do gene katG 

no presente estudo, apresentaram um valor de CIM variando de 4 a > 32µg/ml. 

Torna-se difícil neste caso em particular, estabelecer uma correlação direta 

entre o valor da CIM para INH e a diferença de aminoácidos encontrada na 

proteína KatG devido a mutações no codon 315 e mesmo em outras regiões do 

gene katG, considerando que outros fatores como a variação de 

permeabilidade da parede celular ou associações de mutações em outros 

genes como inhA ou outro ainda não conhecido até o momento, podem 

apresentar efeitos aditivos no valor da CIM para INH em M. tuberculosis. 

Com relação ao valor da CIM para INH em isolados com mutação 

somente no gene inhA, podemos observar que os isolados com mutação 

somente na região promotora deste gene apresentou um valor para a CIM 
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variando de 1 a 2 µg/ml, como observado por VAN SOOLINGEN et ai. (2000) 

e ZHANG & TELENTI (2000). Isto nos leva a pensar que aumentando a dose 

de INH para o tratamento nesses casos, conseguiríamos eliminar este tipo de 

resistência. Porém, devemos lembrar que o mecanismo que induz resistência a 

INH em M. tuberculosís não está totalmente entendido e a provável ocorrência 

de efeitos aditivos de mutações em drferentes genes, alguns ainda não 

conhecidos, no valor da CIM para INH, supostamente pode ocorrer. Os 

isolados 28A, 463 e 2130/00 que apresentaram mutações na região promotora 

do gene ínhA e valores de CIM de 4, 8 e 32 µg/ml respectivamente, para INH, 

provavelmente devem apresentar mutações em outros genes ainda não 

;relacionados com resistência a INH, ou mesmo no gene katG. Sugere-se a 

probabilidade de mutações no gene katG nos isolados 28A e 2130/00 uma vez 

que nestes isolados este gene não foi seqüenciado em toda a sua extensão e a 

presença de mutações nesse gene poderia explicar os altos valores da CIM 

encontrado para INH. 

Apesar do pequeno número de isolados que apresentaram mutação 

conjunta na região promotora e região estrutural do gene ínhA, salienta-se a 

possibilidade de poder ocorrer um efeito aditivo no valor da CIM neste caso em 

particular. Esta hipótese se deve aos resultados obtidos com os isolados 64A e 

3614/00 que apresentaram valor de CIM de 16 e> 32 µg/ml respectivamente e 

tiveram o gene katG completamente seqüenciado e não foi encontrada 

qualquer mutação, bem como nos outros genes analisados no presente estudo. 

Outros dois isolados resistentes a INH (30A e 803/01) com altos valores de 

CIM (8 e 16 µg/ml) apresentaram mutações somente nas regiões promotora e 

estrutural do gene ínhA. Nestes dois casos supõem-se também a ocorrência do 

efeito aditivo das mutações nos valores da CIM para INH, embora o gene katG 

não tenha sido seqüenciado em toda a sua extensão. 

No entanto para uma melhor análise, estudos moleculares mais 

detalhados sobre importância destas mutações na questão de efeito aditivo 

para o valor da CIM para INH são necessários para qualquer proposta. 
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Partindo do princ1p10 de que o processo de desenvolvimento de 

resistência a INH é multifatorial, que mais de um gene podem estar envolvidos 

(FERRAZOLI et ai., 1995) e a difícil correlação com os valores da CIM entre os 

isolados estudados que apresentaram mutação em um único gene, supõe-se 

que, outros mecanismos desconhecidos até o momento, estão envolvidos e em 

muitos casos em associação com os já descritos, levando a somatória de 

causas e aumento no valor da CIM. Uma vez conhecidos todos os 

mecanismos que induzem resistência a INH em M. tuberculosis e ação no valor 

da CIM para INH, pode-se avaliar com maior segurança a questão do aumento 

da dose terapêutica para o tratamento de pacientes com tuberculose por cepas 

que apresentam mutações somente na região promotora do gene inhA. 

5.7 Avaliação da sensibilidade da técnica de PCR-SSCP empregada 

para triagem de mutações em genes relacionados com resistência a INH 

em M. tuberculosis 

Outro aspecto que foi analisado no presente trabalho foi a 

concordância dos resultados obtidos com a técnica de PCR-SSCP otimizada 

no Laboratório de Biologia Molecular Aplicada ao Diagnóstico da FCF - USP, 

utilizando gel de poliacrilamida GeneGel Excel (Amersham Biosciences), para 

triagem de mutações em genes relacionados com resistência a INH em M. 

tuberculosis, comparando com o seqüenciamento semi-automático. 

A técnica de PCR-SSCP baseia-se na diferença de mobilidade 

eletroforética que é dependente da seqüência nucleotídica de fitas simples de 

DNA em gel de poliacrilamida não desnaturante (PINHEIRO et ai., 1999). 

· Esta metodologia foi muito usada nos estudos moleculares iniciais 

para triagem de mutações em genes relacionados com resistência a INH e 

outros fármacos em M. tuberculosis (COOKSEY et ai., 1996b). Existem 

diferentes protocolos para realização da técnica de SSCP, com o objetivo de 

realizar a detecção de mutações. Neste sentido procurou-se usar um protocolo 

de realização fácil e rápida, com boa sensibilidade na detecção de mutações. 

~ 8 1BLI OTE <'A 
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Para a otimização da técnica de SSCP alguns fatores como 

temperatura e tamanho do produto da PCR foram observados para a 

manutenção de ótimas condições para detecção de mutações (NOLLAU & 

WAGENER 1997). 

A metodologia, otimizada no presente trabalho, para triagem de 

mutações em genes relacionados com resistência a INH em M. tuberculosis 

demonstrou excelente concordância com os resultados obtidos pelo 

seqüenciamento semi-automático. 

Comparando os resultados obtidos pela realização da triagem de 

mutações no codon 315 do gene katG, utilizando a metodologia de PCR-SSCP, 

com o resultado do seqüenciamento, encontrou-se uma concordância de 

100%. Além disso, a técnica de PCR-SSCP apresentou perfis de migração das 

fitas simples de DNA, no gel de poliacrilamida, diferente dependendo da troca 

de base nucleotídica ocorrida devido a mutação. A comparação dos perfis de 

migração das fitas simples de DNA deixou evidente que a mudança de 

diferentes bases nucleotídicas, embora no mesmo codon, leva a presença de 

diferentes perfis de migração das fitas simples de DNA. 

Nenhum resultado falso positivo ou falso negativo, na triagem de 

mutações pela PCR-SSCP, foi observada em relação a análise de mutação no 

codon 315 do gene katG pelo seqüenciamento. Esta análise pôde ser realizada 

considerando que alguns isolados mesmo sem apresentar perfil de PCR

SSCP, diferente do apresentado pela cepa padrão H37Rv, foram também 

seqüenciado e não foi encontrada mutação nesta região. 

Analogia semelhante pode ser realizada em relação à triagem de 

mutações na região promotora do gene inhA. A porcentagem de concordância 

da técnica de PCR-SSCP e o seqüenciamento apresentaram um valor de 

100%. Neste gel de poliacrilamida pôde-se observar dois diferentes perfis de 

migração das fitas simples de DNA obtidas pela PCR-SSCP e que pelo 

seqüenciamento observou ser a troca de C para T e de G para T nas posições 

-15 e -17 respectivamente. 

No caso da região estrutural do gene inhA, a concordância entre o 

resultado da técnica de PCR-SSCP e o seqüenciamento tanto para a região 
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adjacente ao codon 16 quanto para o codon 94 também foi de 100%. Foram 

detectadas duas mutações diferentes no codon 21 que levaram a mudança de 

ATC para ACC e ATC para CTC com diferentes perfis de migração das frtas 

simples de DNA no gel de poliacrilamida. 

Pode-se atribuir este porcentual de concordância para estas duas 

regiões (16 e 94) em conjunto, pois o seqüenciamento de todos os isolados 

com perfil de mutação na região adjacente ao codon 16 do gene foi realizado 

utilizando-se os iniciadores inhA 5 e inhA 6, que abrangia também a região 

adjacente ao codon 94 do gene. 

No seqüenciamento de um dos isolados resistentes que apresentou 

perfil de PCR-SSCP diferente do apresentado pelo padrão sensível H37Rv, 

observou-se que a mutação apresentada no codon 44 levou a troca de CTG 

para TTG, porém esta alteração não leva a mudança do aminoácido 

(Leu44Leu) na seqüência protéica. 

Este resultado poderia ser considerado como falso positivo pela 

técnica de PCR-SSCP em detectar isolados de M. tuberculosis resistente a 

INH, pois esta mutação é silenciosa não acarretando alteração do aminoácido 

na proteína e conseqüentemente não levando a alteração de sua função. No 

entanto, este isolado apresentou também mutações nos genes katG e regiões 

promotoras de inhA e ahpC, justificando sua resistência a INH o que não altera 

os valores percentuais de detecção de isolados resistentes pois 5 regiões 

gênicas foram avaliadas ao mesmo tempo. 

Análise neste mesmo sentido realizada para a região intergênica 

oxyR-ahpC apresentou 100% de concordância da técnica de PCR-SSCP com 

os resultados do seqüenciamento. Neste caso, também pôde-se observar que 

cada mudança de base nucleotídica em diferente posições da região 

amplificada pela PCR apresentou perfil de migração das fitas simples de DNA 

diferentes entre si. Porém, nesta região foram detectados perfis de PCR-SSCP 

de mutante em 5 isolados de M. tuberculosis (1 resistente e 4 sensíveis a INH) 

que após o seqüenciamento verificou serem de mutações silenciosas e 

estarem localizadas na seqüência estrutural do gene ahpC. A especificidade da 

técnica de PCR-SSCP em detectar mutações nessa região gênica em 
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particular pode ser melhorada utilizando iniciadores ajustados para amplificar 

um fragmento menor desta região, e que inclua somente a região intergênica 

oxyR-ahpC. 

Todos os isolados que apresentaram perfil de mutante pela técnica 

de PCR-SSCP em qualquer um dos seis fragmentos do gene kasA estudado 

foram seqüenciados e nenhum falso positivo ou falso negativo em detectar 

mutações foi observado. Esta análise comparativa pode ser realizada 

considerando que vários isolados mesmo apresentando perfil de PCR-SSCP 

semelhante ao do padrão H37Rv ou seja com perfil de não mutante, foram 

também seqüenciados para fazer a correlação entre PCR-SSCP e 

;seqüenciamento 

A eficiência da técnica de PCR-SSCP para detectar mutações, 

utilizada no presente trabalho, pôde também ser avaliada de forma comparativa 

com a técnica da determinação da CIM segundo metodologia padronizada por 

COLLINS & FRANZBLAU (1997) utilizando o corante Alamar Blue como agente 

revelador de crescimento micobacteriano. 

Neste caso para fazer uma análise que pudesse ser comparativa 

entre a CIM para INH e a triagem de mutações em genes relacionados com 

resistência a INH pela técnica de PCR-SSCP e confirmadas pelo 

seqüenciamento, foi realizada uma associação dos PCR-SSCPs que 

detectaram mutações nos genes katG, inhA e região intergênica oxyR-ahpC. 

No total desta somatória, foram computadas as mutações no codon 315 do 

gene katG, regiões promotora e adjacentes aos codons 16 e 94 do gene inhA e 

região intergênica oxyR-ahpC. 

Partindo do princípio que somente a presença de mutações nestas 

regiões em conjunto, foram comparadas ao valor da CIM, podemos observar 

uma alta porcentagem (90,7%) de detecção de resistência nos isolados de M. 

tuberculosis pela técnica de PCR-SSCP. 

O porcentual de 9,3% de isolados resistentes a INH que 

apresentaram perfil de PCR-SSCP semelhante ao da cepa padrão H37Rv e 

com um valor de CIM > 0,5 µg/ml incluem os isolados que não apresentaram 

mutação nas regiões amplificadas pelos iniciadores utilizados para a realização 
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da PCR-SSCP, com o objetivo de detectar mutações na região adjacente ao 

codon 315 do gene katG, mas apresentaram mutações em outras posições 

desse gene. As mutações em outras posições desse gene somente foram 

detectadas quando da realização ·do seqüenciamento do gene em toda a sua 

extensão, o que é extremamente laborioso e de custo elevado. Cabe também 

neste porcentual a inclusão de 3 (3, 1 %) isolados que não apresentaram 

mutações em nenhuma das regiões gênicas analisadas (katG inteiro, região 

promotora e estrutural do gene inhA e região intergênica oxyR-ahpC). 

A metodologia de PCR-SSCP otimizada neste trabalho permite a 

realização de uma rápida detecção de resistência a INH em M. tuberculosis 

utilizando-se PCR para 5 regiões gênicas mais freqüentes em apresentar 

mutações que são, até então, sugeridas em induzir resistência a INH em M. 

tubercu/osis. Os resultados obtidos no presente trabalho mostram que em um 

único gel de poliacrilamida, pode-se adaptar as mesmas condições de 

voltagem, temperatura e tempo de procedimento da técnica de SSCP para a 

detecção de mutações nestas 5 regiões gênicas em M. tuberculosis. 

Através dos resultados apresentados no presente estudo, pôde-se 

verificar que 90,7% dos isolados de M. tuberculosis resistentes a INH tinham 

mutações na região do codon 315 do gene katG e/ou na região promotora e 

adjacentes aos codons 16 e 94 do gene inhA e/ou na região intergênica oxyR

ahpC. 

A triagem de mutações, relacionadas com resistência a INH em 

isolados de M. tuberculosis, por PCR-SSCP pode ser feita de forma rápida (24 

- 48 horas), quando se tem o microrganismo em cultivo. Além disso, a 

metodologia de PCR-SSCP apresenta a vantagem da facilidade de 

manipulação dos géis de poliacrilamida e de tampões, tempo de realização da 

técnica e leitura que pode i,er feita visualmente após coloração pela prata não 

precisando equipamentos sofisticados. Estes, são parâmetros responsáveis 

para sugerir a utilização da técnica de PCR-SSCP, analisando as 5 regiões 

gênicas estudadas no presente trabalho, que estão envolvidas na resistência a 

INH, como técnica de escolha para detecção de isolados de M. tuberculosis 

resistentes a INH, principalmente em centros onde o índice de resistência é 
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alto. Nestes centros, a rápida detecção destes isolados viria contribuir de fom,a 

significativa para a quebra da cadeia de transmissão de cepas de M. 

tubercu/osis resistentes a INH e mais grave ainda, cepas com resistência a 

múltiplos fármacos. Devido aos benefícios trazidos pelo diagnóstico e 

detem,inação da presença de cepas resistentes em tempo hábil, o custo de 

implantação desta metodologia, nestes centros, torna-se irrisório sendo 

suplantado pelos benefícios obtidos na epidemiologia da tuberculose 

resistente. 

O mapeamento de mutações em genes de conhecido envolvimento 

com a resistência aos fármacos utilizados no tratamento da tuberculose 

apresenta inestimável valor para o desenvolvimento de novas formulações de 

medicamentos para o tratamento da tuberculose. Uma vez conhecido o 

mecanismo molecular da resistência a INH, novos fármacos poderão ser 

sintetizados e utilizados de forma eficiente no tratamento de cepas de M. 

tubercu/osis resistentes a INH 

A detecção de 28 novos tipos de mutação, neste estudo, indica a 

importância de um trabalho sistemático com a associação de métodos 

fenotípicos e genotípicos para detecção de mutantes resistentes a INH nos 

isolados de M. tuberculosis. 

É importante ressaltar que esta linha de pesquisa deve continuar 

com novos trabalhos, pois muitas questões a respeito do mecanismo de 

resistência a INH permanecem obscuras. Com o avanço nos estudos 

moleculares e conhecimento das bases moleculares responsáveis pela 

resistência do M. tuberculosis aos principais fármacos empregados no 

tratamento, espera-se que em futuro próximo, estas técnicas possam ser 

aplicadas para esclarecer casos de resistência na tuberculose brasileira. 



6. CONCLUSÕES 
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• A metodologia de PCR-SSCP, otimizada no presente trabalho, 

permitiu a detecção de alterações nos genes katG, inhA, kasA e 

região intergênica oxrR-ahpC, apresentando boa sensibilidade e 

concordância com a técnica de seqüenciamento, em isolados 

clínicos de M. tuberculosis de origem brasileira. 

• A metodologia de PCR-SSCP, otimizada no presente trabalho, 

por ser de realização fácil e rápida e apresentar boa sensibilidade 

para detectar mutações, pode ser aplicada em laboratórios 

clínicos para a determinação de resistência a INH em M. 

tuberculosis. 

• As bases genéticas da resistência a INH nos isolados clínicos de 

M. tubercu/osis de origem brasileira está associada 

principalmente com alterações no gene katG, porém um pequeno 

número de isolados também apresentam alterações no gene inhA 

e região intergênica oxyR-ahpC. 

• Considerável número de mutações detectadas no gene katG, 

ainda não descritas na literatura, podem estar relacionadas com a 

resistência a INH nos isolados de M. tuberculosis de origem 

brasileira. 
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• Mutações no gene kasA foram identificadas tanto em isolados de 

M. tubercu/osis resistentes quanto em sensíveis a INH de origem 

brasileira, não sendo encontrada associação entre estas 

mutações e o perfil de resistência apresentado pelos isolados. 
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8.1 Procedência, valores da CIM e padrões de "Spoligotyping" dos 
isolados de Mycobacterium tuberculosis sensíveis e resistentes a INH. 

Anexo A. Relação e perfil de resistência dos isolados de M. tubercu/osis 
procedentes do Instituto Adolfo Lutz de Ribeirão Preto - SP - Brasil. 

Isolado de M. tuberculosis 

16 
36 
48 
F4 

106 
91 

26A 
27A 
28A 
29A 
30A 
32A 
35A 
37A 
38A 
39A 
40A 
41A 
44A 
48A 
49A 
57A 
61A 
63A 
64A 
68A 
69A 
71A 
72A 
73A 
74A 
462 
225 
505 
18 

302 
309 
227 
485 
463 
19 

411 
531 
470 
503 
25 

108 
109 
114 

Perfil de resistência 

INH, RMP 
Sensível 

INH , RMP , SM , EMB 
INH,SM 

INH 
INH,SM 

INH 
INH 
INH 
INH 
INH 

INH, RMP 
INH, RMP 
INH, RMP 
INH, RMP 
INH, RMP 
INH, RMP 
INH, RMP 

INH , RMP , PZA 
INH , RMP , PZA 

INH , RMP , PZA , EMB , SM 
INH 

INH, RMP 
INH, RMP 
INH , RMP 

INH, RMP , PZA 
INH ,RMP , PZA 
INH , RMP , PZA 
INH, RMP, PZA 
INH , RMP , PZA 
INH, RMP, SM 
INH ,RMP, SM 

INH 
INH, RMP 

INH , RMP , EMB 
INH 

INH, RMP, SM 
INH 

INH, RMP, SM 
INH 

INH , RMP , EMB 
INH,SM 
INH , SM 

INH 
INH , RMP , SM , EMB 

INH 
INH, RMP, EMB, SM 

INH, RMP 
INH , RMP , EMB 
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Anexo B. Relação e perfil de resistência dos isolados de M. tuberculosis 
procedentes do Instituto Adolfo Lutz de Sorocaba - SP - Brasil. 

Isolado de M. tuberculosis 

71-C 

211-C 

148-S 

92-C 

65-S 

97-S 

192-S 

67-C 

251-S 

123-C 

4M 

1362 
36-C 
37-C 

2542 
4250 
5355 
6215 
5132 
5178 
3817 
3818 
4850 
4509 
6257 
461 

1091 
6233 
742 

46-S 

4288 
4851 

Perfil de resistência 

INH, RMP, PZA 

INH 

INH , RMP , EMB , SM 

INH, RMP 

INH 

INH, RMP , SM 

INH,SM 

INH,SM 

INH, RMP 

INH, RMP, SM 

INH , RMP 

INH, RMP 

INH, RMP 

INH 

INH , RMP , ETH 

INH, RMP 

INH, RMP 

INH, RMP 

INH,SM 

INH , SM 

INH, RMP, SM 

INH, RMP, SM 

INH , PFP , SM EMB , PZA 

INH 

INH 

INH 

INH 

Sensível 

Sensível 

INH , RMP , PZA 

INH 

Sensível 
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Anexo C: Relação e perfil de resistência dos isolados de M. tuberculosís 
procedentes do Instituto Clemente Ferreira - São Paulo - SP - Brasil. 

Isolado de M. tuberculosis Perfil de resistência 

3360/00 INH,SM 

2148/00 INH, SM. EMB 

3408/00 INH . RMP . SM , EMB 
2965/00 INH, SM, EMB 

2390/00 INH,SM 

2075/00 INH,SM 

116/00 INH , RMP , SM . EMB 

2130/00 INH, RMP 

3446/00 INH , RMP , EMB 

3543/00 INH , RMP , SM , EMB 
3614/00 INH , RMP , SM . EMB 

2193/00 INH, RMP 

3401/00 INH , RMP , SM . EMB 

1206/01 INH. RMP 

1193/01 INH , RMP , SM • EMB 

803/01 INH , RMP , SM . EMB 

11181 Sensível 

1235 Senslvel 
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Anexo D: Relação e perfil de resistência dos isolados de M. tuberculosis 
procedentes do laboratório de Microbiologia Clínica da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM) - Maringá - Paraná - Brasil. 

Isolado de M. tuberculosis 
5269 

17204 
118 
973 

12877 
21653 
V17 
V10 
V18 
V7 

11896 
11152 
4526 
V13 

15621 
5039 
405 

5095 
24024 
1778 
2238 
15025 
1238 

Nestor 
364 

22265 
483 

Joao K. 
23130 
23155 
13638 
21844 
17433 
19026 
6230 
4812 

23413 
22842 
4790 
17462 
23417 
Arlindo 
22440 
7188 
10125 
14972 
2547 
18020 
2320 
1997 

22713 

Perfil de resistência 
INH, PZA 

INH 
INH , RMP , PZA 

INH, RMP 
Senslvel 
Senslvel 
Senslvel 
Sensível 
Sensível 
Senslvel 
Sensível 
Sensível 
Sensível 
Sensível 
Senslvel 
Sensível 
Sensível 
Senslvel 

PZA 
Sensível 
Sensível 
Senslvel 
Sensível 
Senslvel 
Sensível 
Sensível 
Sensível 
Sensível 
PZA , SM 
Senslvel 
Sensível 
Sensível 
Senslvel 
Senslvel 
Senslvel 
Senslvel 
Senslvel 
Sensível 
Sensível 

EMB 
Senslvel 
Senslvel 
Senslvel 
Sensível 

SM 
Sensível 
Sensível 

EMB 
Sensivel 
Sensível 
Sensivel 

B IB LI O T ECA 
Faculd::icte de C:>'•l'CIJ, '"r- , -..,.,~e;,,.,,. · e 

- ... ;:ai ·•~ ~v, ~ .> 

Unr.::r~id:ide de São Pai;lo 



3693 
23657 
25252 
1264 
3224 

17711 
18044 

Senslvel 
Sensível 
Sensível 

PZA 
PZA 

Senslvel 
Senslvel 
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Anexo E: Seqüências e concentrações dos oligonucleotídeos 
espaçadores usados na realização da marcação da membrana de Biodyne 
C para realização da técnica de "Spoligotyping". 

Espaçador 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

Seqüência de oligonucleotideos 
ATAGAGGGTCGCCGGTTCTGGATCA 
CCTCATAATTGGGCGACAGCTTTTG 
CCGTGCTTCCAGTGATCGCCTTCTA 
ACGTCATACGCCGACCAATCATCAG 
TTTTCTGACCACTTGTGCGGGATTA 
CGTCGTCATTTCCGGCTTCAATTTC 

GAGGAGAGCGAGTACTCGGGGCTGC 
CGTGAAACCGCCCCAGCCTCGCCG 
ACTCGGAATCCCATGTGCTGACAGC 
TCGACACCCGCTCTAGTTGACTTCC 
GTGAGCAACGGCGGCGCAACCTGG 

GTGAGCAACGGCGGCGGCAACCTGG 
GACCATCATTGCCATTCCCTCTCCC 

GGTGTGATGCGGATGGTCGGCTCGG 
CTTGAATAACGCGCAGTGAATTTCG 
CGAGTTCCCGTCAGCGTCGTAAATC 

GCGCCGGCCCGCGCGGATGACTCCG 
CATGGACCCGGGCGAGCTGCAGATG 
TAACTGGCTTGGCGCTGATCCTGGT 
TTGACCTCGCCAGGAGAGAAGATCA 
TCGATGTCGATGTCCCAATCGTCGA 
GATCAGCGACCACCGCACCCTGTCA 
AGCATCGCTGATGCGGTCCAGCTCG 
CCGCCTGCTGGGTGAGACGTGCTCG 
GATCAGCGACCACCGCACCCTGTCA 
CTTCAGCACCACCATCATCCGGCGC 
GGATTCGTGATCTCTTCCCGCGGAT 
TGCCCCGGCGTTTAGCGATCACAAC 
AAATACAGGCTCCACGACACGACCA 
GGTTGCCCCGCGCCCTTTTCCAGCC 
TCAGACAGGTTCGCGTCGATCAAGT 
GACCAAATAGGTATCGGCGTGTTCA 
GACATGACGGCGGTGCCGCACTTGA 
AAGTCACCTCGCCCACACCGTCGAA 
TCCGTACGCTCGAAACGCTTCCAAC 
CGAAATCCAGCACCACATCCGCAGC 
CGCGAACTCGTCCACAGTCCCCCTT 
CGTGGATGGCGGATGCGTTGTGCGC 
GACGATGGCCAGTAAATCGGCGTGG 
CGCCATCTGTGCCTCATACAGGTCC 
GGAGCTTTCCGGCTTCTATCAGGTA 

ATGGTGGGACATGGACGAGCGCGAC 
CGCAGAATCGCACCGGGTGCGGGAG 

Concentração (pmoV150µ1) 
12,5 
30,0 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
25,0 
50,0 
12,5 
15,0 
30,0 
60,0 
12,5 
30,0 
30,0 
12,5 

100,0 
12,5 
12,5 
12,5 
25,0 
12,5 
50,0 
50,0 
25,0 
12,5 
25,0 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
25,0 
100,0 
25,0 
12,5 
12,5 
12,5 
25,0 
25,0 
12,5 
12,5 
25,0 
50,0 
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Anexo F: CIM para INH e Padrões de Spoligotyping encontrado em 157 
isolados clínicos de M. tubercu/osis sensíveis e resistentes a isoniazida. 

n Isolados Spoligotyping CIM Origem 
1 5095 777761000000000 s Maringá 
2 12877 777577600000000 s Maringá 
3 74A 777617600000000 8 µg/ml Rib. Preto 
4 470 747777600000000 1 µg/ml Rib. Preto 
5 1091 777577777700011 32 µg/ml Sorocaba 
6 19026 776161000000071 s Maringá 
7 17462 776177400000171 EMB Maringá 
8 211-S 777777660000171 >32 µg/ml Sorocaba 
9 4851 777737777760471 S(< 0,25) Sorocaba 
10 2965/00 777757777760571 4 µg/ml São Paulo 
11 227 777777777420611 >32 µg/ml Rib. Preto 
12 16 777377777760611 4 µg/ml Rib. Preto 
13 22842 7777377777606 1 1 s Maringá 
14 V.13 777737777760611 s Maringá 
15 V.17 777737777760611 s Maringá 
16 V.18 77 .7737777760611 s Maringá 
17 5269 677777607760710 2 µg/ml Maringá 
18 4250 777777777760710 16 µg/ml Sorocaba 
19 11152 777777777760710 s Maringá 
20 2148/00 777777777760710 >32 µg/ml São Paulo 
21 63A 677737607760711 8 µg/ml Rib. Preto 
22 17433 776177607760730 s Maringá 
23 461 676377773740731 16 µg/ml Sorocaba 
24 2320 777777207760731 s Maringá 
25 106 777717607760731 32 µg/ml Rib. Preto 
26 364 777777607760731 s Maringá 
27 35A 777777607760731 8 µg/ml Rib. Preto 
28 38A 777777607760731 8 µg/ml Rib. Preto 
29 41A 777777607760731 8 µg/ml Rib. Preto 
30 48A 777777607760731 8 µg/ml Rib. Preto 
31 61A 777777607760731 4 µg/ml Rib. Preto 
32 148-S 777777777760731 >32 µg/ml Sorocaba 
33 39A 777777607560770 4 µg/ml Rib. Preto 
34 27A 777777774000771 >32 µg/ml Rib. Preto 
35 23657 776377774020771 s Maringá 
36 742 777777774020771 s Sorocaba 
37 5178 777777774020771 8 µg/ml Sorocaba 
38 6215 777777774020771 4 µg/ml Sorocaba 
39 2075/00 777777774020771 4 µg/ml sao Paulo 
40 21844 757771606560771 s Maringá 
41 7188 777737606560771 s Maringá 
42 1264 777777607560771 PZA Maringá 
43 5039 777777607560771 s Maringá 
44 6230 777777607560771 s Maringá 
45 97-S 777777607560771 16 µg/mL Sorocaba 
46 2542 777637417560771 >32 µg/mL Sorocaba 
47 405 777765047560771 s Maringá 
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48 21653 777765047560771 s Maringá 
49 João K 777737663560771 s Maringá 
50 485 677737607600771 4 µg/ml Rib. Preto 
51 505 677737607600771 4 µg/ml Rib. Preto 
52 483 677737607620771 s Maringá 
53 36 777777777720771 S(< 0,25) Rib. Preto 
54 48 777777777720771 4 µg/ml Rib. Preto 
55 118 777777777720771 16 µg/ml Maringá 
56 225 777777777720771 8 µg/ml Rib. Preto 
57 973 777777777720771 32 µg/ml Maringá 
58 1193/01 777777777720771 2 µg/ml São Paulo 
59 29A 777777777720771 >32 µg/ml Rib. Preto 
60 32A 777777777720771 8 µg/ml Rib. Preto 
61 3360/00 777777777720771 16 µg/ml São Paulo 
62 3543/00 777777777720771 4 µg/ml São Paulo 
63 44A 777777777720771 >32 µg/ml Rib. Preto 
64 57A 777777777720771 >32 µg/ml Rib. Preto 
65 67-C 777777777720771 4 µg/ml Sorocaba 
66 69A 777777777720771 4 µg/ml Rib. Preto 
67 71A 777777777720771 8 µg/ml Rib. Preto 
68 71-C 777777777720771 8 µg/ml Sorocaba 
69 72A 777777777720771 8 µg/ml Rib. Preto 
70 4850 677777001760771 16 µg/ml Sorocaba 
71 116/00 677777003760771 16 µg/ml São Paulo 
72 503 000000007760771 32 µg/ml Rib. Preto 
73 25252 000000007760771 s Maringá 
74 65-S 000000007760771 1 µg/ml Sorocaba 
75 23155 661777607760771 s Maringá 
76 192-S 673777607760771 4 µg/ml Sorocaba 
77 18 776177607760771 4 µg/ml Rib. Preto 
78 19 776177607760771 4 µg/ml Rib. Preto 
79 109 776177607760771 16 µg/ml Rib. Preto 
80 114 776177607760771 4 µg/ml Rib. Preto 
81 309 776177607760771 16 µg/ml Rib. Preto 
82 411 776177607760771 8 µg/ml Rib. Preto 
83 68A 776177607760771 8 µg/ml Rib. Preto 
84 V.10 776177607760771 s Maringá 
85 V.7 776177607760771 s Maringá 
86 1997 676777607760771 s Maringá 
87 1362 777577607760771 4 µg/ml Sorocaba 
88 F4 777717607760771 2 µg/ml Rib. Preto 
89 91 677737607760771 4 µg/ml Rib. Preto 
90 108 677737607760771 8 µg/ml Rib. Preto 
91 462 677737607760771 8 µg/ml Rib. Preto 
92 463 677737607760771 8 µg/ml Rib. Preto 
93 531 677737607760771 16 µg/ml Rib. Preto 
94 3817 677737607760771 8 µg/ml Sorocaba 
95 3818 677737607760771 4 µg/ml Sorocaba 
96 15621 677737607760771 s Maringá 
97 23130 677737607760771 PZASM Maringá 
98 2130/00 677737607760771 >32 µg/ml São Paulo 
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99 3614/00 677737607760771 >32 µg/ml São Paulo 
100 64A 677737607760771 16 µg/ml Rib. Preto 
101 73A 677737607760771 32 µg/ml Rib. Preto 
102 92-C 677737607760771 16 µg/ml Sorocaba 
103 26A 777737607760771 4 µg/ml Rib. Preto 
104 25 007777607760771 2 µg/ml Rib. Preto 
105 11896 007777607760771 s Maringá 
106 23413 377777607760771 s Maringá 
107 23417 377777607760771 s Maringá 
108 251-S 377777607760771 4 µg/ml Sorocaba 
109 6233 677777607760771 s Sorocaba 
110 22713 677777607760771 s Maringá 
111 28A 677777607760771 4 µg/ml Rib. Preto 
112 Nestor 677777607760771 s Maringá 
113 302 777777607760771 >32 µg/ml Rib. Preto 
114 1235 777777607760771 s São Paulo 
115 1238 777777607760771 s Maringá 
116 2238 777777607760771 s Maringá 
117 2547 777777607760771 s Maringá 
118 3693 777777607760771 s Maringá 
119 4288 777777607760771 8 µg/ml Sorocaba 
120 5132 777777607760771 4 µg/ml Sorocaba 
121 5355 777777607760771 >32 µg/ml Sorocaba 
122 6257 777777607760771 16 µg/ml Sorocaba 
123 11181 777777607760771 s São Paulo 
124 14972 777777607760771 s Maringá 
125 15025 777777607760771 s Maringá 
126 17204 777777607760771 4 µg/ml Maringá 
127 17711 777777607760771 S(< 0,25) Maringá 
128 18044 777777607760771 s Maringá 
129 22265 777777607760771 s Maringá 
130 1206/01 777777607760771 >32 µg/ml São Paulo 
131 2193/00 777777607760771 4 µg/ml São Paulo 
132 2390/00 777777607760771 NG São Paulo 
133 3446/00 777777607760771 32 µg/ml São Paulo 
134 37A 777777607760771 >32 µg/ml Rib. Preto 
135 40A 777777607760771 >32 µg/ml Rib. Preto 
136 49A 777777607760771 NG Rib. Preto 
137 4790 777777607760771 s Maringá 
138 36-C 774000017760771 8 µg/ml Sorocaba 
139 4812 777777617760771 s Maringá 
140 37-C 777777557760771 4 µg/ml Sorocaba 
141 4M 777777557760771 4 µg/ml Sorocaba 
142 13638 775777757760771 s Maringá 
143 4509 770000377760771 >32 µg/ml Sorocaba 
144 H37Rv 777777477760771 Padrão S Rio de Janeiro 
145 18020 777617777760771 EMB Maringá 
146 1778 777777777760771 Maringá 
147 3224 777777777760771 PZA Maringá 
148 4526 777777777760771 s Maringá 
149 10125 777777777760771 SM Maringá 



ANEXOS 135 

• ' - - ·· ·: 
,:;' . 

..:• 

150 22440 777777777760771 s Maringá 
151 24024 777777777760771 PZA Maringá 
152 123-C 777777777760771 32 µg/mL Sorocaba 
153 30A 777777777760771 8 µg/mL Rib. Preto 
154 46-S 777777777760771 >32 µg/ml Sorocaba 
155 803/01 777777777760771 16 µg/mL São Paulo 
156 Arlindo 777777777760771 s Maringá 
157 3401/00 000000000003771 >32 µg/mL São Paulo 
158 3408/00 000000000003771 >32 ~9/ml São Paulo 


