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RESUMO 
 

CECON, L. Mutações no gene nat de isolados de Mycobacterium 

tuberculosis: efeito na atividade enzimática e no perfil de resistência à 

isoniazida. 2009. 150f. Tese (Doutorado) – Universidade de Ciências 

Farmacêuticas – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

 

Como entre 25-50% dos isolados de Mycobacterium tuberculosis resistentes à 

INH não apresentam mutações nos genes katG, inhA, ahpC e kasA que 

possam justificar sua resistência, foi proposta a influência de mutações 

específicas no gene nat nos mecanismos de resistência e atividade da NAT. 

Todos os isolados obtidos (n=125) foram identificados e caracterizados através 

da amplificação pela PCR da IS6110 e por MIRU-VNTR, respectivamente. A 

determinação da concentração inibitória mínima (CIM) foi realizada pelo 

método REMA. Após triagem de mutações nos genes caracteristicamente 

envolvidos com resistência pela PCR-SSCP, seguida de seqüenciamento de 

DNA, foram selecionados 45 isolados para o estudo de mutações específicas 

(pela PCR e sequenciamento) e expressão gênica do mRNA do gene nat 

através da RT-PCR em tempo real. Confirmou-se que mutação no gene katG é 

a mais correlacionada com a resistência à INH, pois 68,4% das cepas 

resistentes apresentaram mutação neste gene. Mutações na região promotora 

do gene inhA, na região intergênica oxyR-ahpC e no gene kasA foram 

encontradas em 8,8%, 5,6% e 21,6% dos isolados, respectivamente. Mutações 

no gene nat, das quais 4 não haviam sido descritas previamente, foram 

encontradas em 40,0% dos isolados. Apesar dessas mutações causarem 

alterações na proteína, não foi observada uma relação direta com aumento na 

CIM. Também não foi observada relação entre a variação da expressão do 

mRNA do gene nat com os valores de CIM e com o número de mutações, tanto 

específicas do gene nat como em outros genes caracteristicamente 

relacionados com resistência à INH. 

 

Palavras-chave: NAT. Mycobacterium tuberculosis. Isoniazida. Resistência



     

ABSTRACT 

 

CECON, L. Mutation in the nat gene of Mycobacterium tuberculosis 

strains: effect on the enzymatic activity and on the isoniazid-resistance 

profile. 2009. 150f. Tese (Doutorado) – Universidade de Ciências 

Farmacêuticas – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

 

Since around 25-50% of the Mycobacterium tuberculosis strains resistant to 

INH do not present any mutation in katG, inhA, ahpC and kasA genes that could 

explain their resistance, we proposed to evaluate the influence of specific 

mutations in the nat gene in the mechanisms of resistance and in the activity of 

NAT. All strains were identified and characterized molecularly by the 

amplification by PCR of the IS6110 region and by MIRU-VNTR, respectively. 

The minimal inhibitory concentration (MIC) was performed using the REMA 

method. After screening of mutations in the resistant-related genes by 

PCR-SSCP followed by DNA sequencing, 45 strains were selected to be 

evaluated for specific mutations (by PCR and sequencing) and mRNA 

expression of nat by real time RT-PCR. It was showed that mutations in the 

katG gene were the most frequent and related to INH resistance since 68.4% of 

all resistant strains presented mutation in this gene. Mutations in the promoter 

region of inhA gene, oxyR-ahpC intergenic region and kasA gene were found in 

8.8%, 5.6% and 21.6% of the strains, respectively. Mutations in the nat gene, 

four of them not previously described, were found in 40.0% of the strains. 

Although those mutations influence in the protein produced it was not observed 

a direct relation in an increase in CIM. It was also noted no relation between the 

expression of mRNA of nat gene neither with the MIC values nor with the 

number of mutations, both specific of nat gene as well in the other genes 

characteristically related to INH resistance. 

 

Keywords: NAT. Mycobacterium tuberculosis. Isoniazid. Resistance 
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1.  INTRODUÇÃO  

1.1. Epidemiologia e tratamento da tuberculose 

A tuberculose afeta a humanidade há pelo menos cerca de 8.000 anos. 

Até a metade do século XIX o caráter infecto-contagioso da tuberculose não 

era reconhecido. Em 1882, Robert Koch identificou o bacilo Mycobacterium 

tuberculosis definindo assim a tuberculose como uma doença infecciosa 

(RODRIGUES et al., 2007). 

Apesar de ser uma das doenças infecciosas mais antigas, bem 

conhecida e vulnerável ao tratamento medicamentoso, a tuberculose 

permanece como um dos principais agravos à saúde a ser enfrentado em 

âmbito global (RODRIGUES et al., 2007), sendo um problema de saúde pública 

em países em desenvolvimento e em países industrializados. É uma doença de 

evolução crônica causada por micobactérias pertencentes ao complexo 

Mycobacterium tuberculosis sendo uma das principais causas de morbidade e 

mortalidade no mundo (IADEMARCO & CASTRO, 2003; ZHANG, 2005). 

Os vários agentes etiológicos da tuberculose apresentam diferentes 

hospedeiros e reservatórios. M. tuberculosis e as espécies M. africanum e 

M.canettii são patogênicos principalmente em humanos. Já o M. bovis e o M. 

microti são os agentes causadores da tuberculose em animais, porém podem 

ser transmitidos aos humanos também. Poderia se esperar que as alterações 

evolutivas envolvidas na adaptação a diferentes hospedeiros tivessem causado 

diferenciações microbiológicas significativas, entretanto, os membros do 

complexo M. tuberculosis apresentam uma elevada similaridade em seu DNA 
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ao mesmo tempo que apresentam alguns marcadores moleculares que 

permitem a diferenciação das espécies (PALOMINO, LEÃO & RITACCO, 

2007).   

Atualmente, cerca de um terço da humanidade (aproximadamente 2 

bilhões de pessoas) encontra-se infectada pelo bacilo da tuberculose tendo 

sido estimada, somente no ano de 2007, a ocorrência de 9,27 milhões de 

novos casos e 1,32 milhões de óbitos. No contexto nacional, o Brasil é o único 

país da América Latina incluído entre as 22 nações responsáveis por 80% do 

total de casos de tuberculose no mundo, ocupando o 14º lugar (WHO, 2009). 

Fontes do Ministério da Saúde estimam que um em cada quatro brasileiros 

esteja infectado pelo bacilo de Koch. O país apresenta uma prevalência de 

60/100.000 casos/habitantes, com 92.000 casos novos e aproximadamente 

8.000 óbitos ocorrendo anualmente. As regiões Norte, Nordeste e Sudeste são 

as que apresentam as maiores taxas de incidência da doença (BARREIRA & 

GRANGEIRO, 2007; BRASIL, 2002; WHO, 2009).  

A infecção pelo HIV é um dos mais importantes fatores de risco para o 

adoecimento por tuberculose, não apenas pelo fato do HIV aumentar o risco de 

reativação do M. tuberculosis latente como também aumentar o risco de uma 

rápida progressão da doença logo após a infecção ou re-infecção pelo bacilo. 

Além disso, a tuberculose é uma das principais causas de morbidade e a causa 

de óbito mais comum em adultos HIV-positivos em países menos 

desenvolvidos (AARON et al., 2004; CORBETT et al., 2003). Entre os 9,27 

milhões de casos novos de tuberculose em 2007, estima-se que 

aproximadamente 1,3 milhões (14,8%) foram em pacientes HIV-positivos, com 
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456 mil óbitos. No Brasil, a incidência foi de 13 mil casos com 

aproximadamente 2,500 óbitos (WHO, 2009).  

Fármacos efetivos no tratamento e cura da tuberculose estão 

disponíveis há mais de meio século e mesmo assim a cada 15 segundos 

alguém no mundo morre em decorrência da doença. Fato ainda mais alarmante 

é que a cada segundo uma nova pessoa é infectada pelo M. tuberculosis todos 

os dias. Deixada sem tratamento, uma pessoa com tuberculose ativa irá 

infectar em média de 10 a 15 pessoas a cada ano (DYE et al., 2005). 

O tratamento da tuberculose permanece complexo e demorado, 

compreendendo a associação de vários medicamentos, inclusive durante a 

fase de recuperação clínica do paciente. Em decorrência disso, a taxa de 

abandono do tratamento é alta e pode resultar no surgimento de formas 

resistentes do M. tuberculosis (RODRIGUES et al., 2007). A OMS recomenda a 

implantação do tratamento diretamente observado de curta duração (em inglês, 

Directly Observed Short Course Treatment – DOTS) como estratégia para que 

os pacientes tenham tratamento correto e completo. Essa estratégia tem como 

principal sustentáculo a observação direta da tomada de medicamento para 

tuberculose em pelo menos três observações semanais, nos primeiros dois 

meses, e uma observação por semana até o seu final. Além disso, o DOTS 

visa ao aumento da adesão dos pacientes, a maior descoberta das fontes de 

infecção (pacientes pulmonares bacilíferos) e ao aumento da cura, reduzindo-

se o risco de transmissão da doença na comunidade (BRASIL, 2005). 

No Brasil, os esquemas terapêuticos são padronizados pelo Ministério 

da Saúde e as recomendações variam de acordo com a forma clínica da 
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doença, idade do paciente, história de tratamento anterior e resultado do 

tratamento (cura ou falha), co-infecção pelo HIV, perfil de resistência e 

disponibilidade dos medicamentos antituberculose, entre outros fatores. Todos 

os esquemas são constituídos de duas fases: (1) fase de ataque, com duração 

de 2 meses, na qual se utiliza a associação de medicamentos com alto poder 

bactericida com o intuito de se reduzir rápida e drasticamente a população 

bacilar e a proporção de mutantes resistentes; e (2) fase de manutenção, com 

duração de 4 meses, que tem como objetivo a eliminação dos bacilos 

persistentes e a prevenção de recaídas e recidivas (BRASIL, 2002).  

 

1.2. Mecanismos de resistência  

A rifampicina e a isoniazida são os principais fármacos utilizados no 

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

primeiros meses de tratamento (IADEMARCO & CASTRO, 2003; NERALLA et 

al., 2003). Entretanto, em decorrência da baixa adesão dos pacientes e da 

aplicação inadequada dos regimes de tratamento de curta duração, 

especialmente os compostos pela associação de rifampicina (RMP), isoniazida 

(INH), pirazinamida (PZA) e etambutol (EMB), ocorre o desenvolvimento de 

resistência (DALCOLMO et al., 2007; FATTORINI et al., 2007). A resistência a 

pelo menos INH e RMP é denominada de tuberculose multidrogarresistente 

(MDR-TB) e o seu tratamento é mais longo e com uso de medicamentos de 

segunda linha que apresentam maior toxicidade e maior custo quando 

comparados com os disponíveis para os doentes sensíveis (DYE et al., 2002; 

MITCHISON, 1998). No Brasil, para fins de notificação e tratamento, considera-



24 

 

 

se multirresistente aquele caso que apresente resistência in vitro à RMP e à 

INH e a mais um terceiro fármaco dos esquemas padronizados (DALCOLMO et 

al., 2007). 

De acordo com um relatório da OMS, com dados coletados entre 1999 e 

2002, a prevalência média de resitência a qualquer uma das 4 drogas do 

esquema de tratamento principal foi de 10,2% (variando de 0,0% a 57,1%) e a 

prevalência média de multirresistência foi de 1,0% (variando de 0,0% a 14,2%) 

entre os novos casos de tuberculose identificados em 76 países (AZIZ et al., 

2006). Só em 2007, foram estimados aproximadamente 500 mil casos de MDR-

TB no mundo sendo que 85% do total estão concentrados em 27 países. No 

Brasil, a incidência de MDR-TB foi de 0,9% entre os casos novos e 5,4% entre 

casos já previamente tratados (WHO, 2009).  

Apesar da resistência aos medicamentos antituberculose de segunda 

linha não ser um fato recente, recebeu atenção considerável a partir de 2006 

com a re-definição pela OMS do conceito de isolados extensivamente 

resistentes (XDR-TB - extensively drug resistant tuberculosis). XDR-TB 

compreende isolados que, além de serem resistentes à INH e RMP, também 

apresentam resistência à fluoroquinolona e a pelo menos um agente injetável 

de segunda linha (amicacina, kanamicina e/ou capreomicina) (MLAMBO et al, 

2008; WHO, 2007). Dados para avaliação da magnitude de XDR-TB ainda 

estão sendo coletados e analisados, porém até o final de 2008 pelo menos 55 

países reportaram pelo menos um caso de XDR-TB (JAIN & MONDAL, 2008; 

WHO, 2009).   
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A INH é um fármaco sintético e bactericida globalmente usado como 

medicamento de primeira linha no tratamento da tuberculose. A INH é 

altamente específica para M. tuberculosis, com isolados sensíveis 

apresentando concentração inibitória mínima (CIM) menor que 0,05g/mL, 

sendo que para outras espécies do gênero é da ordem de 1 a 10g/mL 

(MDLULI et al., 1998).  Apesar de sua ampla aplicação no tratamento e 

profilaxia da doença há décadas, seu mecanismo de ação e seu alvo na 

micobactéria têm sido elucidados apenas recentemente (RAMASWAMY et al., 

2003). 

A INH é transportada para dentro da célula micobacteriana em 

crescimento ativo, por difusão passiva dependendo das condições de oxigênio 

e temperatura. Como é uma pró-droga, requer ativação pela enzima catalase-

peroxidase (KatG), codificada pelo gene katG, que leva à formação de ácido 

isonicotínico e a uma variedade de radicais reativos que causam danos em 

múltiplos alvos do bacilo (LEI et al., 2000; SLAYDEN & BARRY, 2000; 

SOMOSKOVI et al., 2001; ZHANG, 2005). O alvo primário de inibição é a 

biossíntese de ácidos micólicos, principais constituintes da parede celular 

micobacteriana, onde a enzima enoil ACP redutase (InhA) foi identificada como 

alvo desta inibição (BANERJEE et al.,1994). O ácido isonicotínico reage com o 

NAD para formar o aduto INH-NAD e então inibir a enzima InhA. As espécies 

reativas produzidas durante a ativação da INH também podem causar danos 

no DNA, carboidratos, lipídeos e inibir o metabolismo do NAD (MARRAKCHI et 

al., 2000; VILCHEZE & JACOBS, 2007; ZHANG, 2005). 
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Estudos moleculares têm confirmado a participação de vários genes no 

desenvolvimento de resistência à INH pelos isolados de M. tuberculosis 

(PIATEK et al., 2000; SLAYDEN & BARRY, 2000). O gene katG, que codifica a 

enzima responsável pela ativação da INH, é o mais comumente alterado entre 

os isolados resistentes (50 a 90% dos isolados dependendo da localização 

geográfica) (MOKROUSOV et al., 2002a; MOKROUSOV et al., 2002b). Uma 

explicação provável para a existência de um grande número de mutações 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 (SLAYDEN & BARRY, 2000; 

ZHANG & YOUNG, 1994). 

Análises iniciais de seqüências nucleotídicas do gene katG de isolados 

de M. tuberculosis resistentes à INH demonstaram que a alteração mais 

comum era a transversão de Guanina (G) para Timina (T) no códon 463, 

levando à substituição do aminoácido Arginina por Leucina (Arg463Leu) na 

proteína (ALTAMIRANO et al., 1994; HEYM et al., 1995; ROUSE et al., 1995). 

Inicialmente, sugeriu-se que essa substituição estaria envolvida com 

resistência, entretanto, estudos subseqüentes demonstraram que a maioria dos 

isolados que apresentavam essa troca de aminoácidos também apresentava 

outras alterações estruturais na enzima KatG que explicariam melhor a 

resistência (MUSSER et al., 1996; RAMASWAMY & MUSSER, 1998). Além 

disso, essa alteração também foi detectada em isolados sensíveis à INH, com 

atividade de catalase-peroxidase, não podendo ser usada como um indicador 

de resistência sendo então considerado um polimorfismo genético em M. 

tuberculosis (RAMASWAMY & MUSSER, 1998; VAN DOORN et al., 2001). 
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Outra mutação bastante freqüente encontrada em isolados resistentes à 

INH ocorre no códon 315 levando, na maioria dos casos, à troca do aminoácido 

Serina (AGC) para Treonina (ACC) (Ser315Thr) (VAN SOOLINGEN et al., 

2000; MOKROUSOV et al., 2002a). Esta mutação está presente em 

aproximadamente 50 a 90% dos isolados resistentes e está associada a altos 

percentuais de resistência à INH (ZHANG et al., 2005).  

Inúmeras alterações gênicas em katG têm sido detectadas e descritas 

(CARDOSO et al., 2004; MUSSER, 1996; RAMASWAMY et al., 2003; 

RAMASWAMY & MUSSER, 1998; SILVA et al., 2003; ZHANG et al., 2005). Até 

o momento, pelo menos 130 mutações em katG já foram relatadas do 

aminoácido 1 ao 735 com concentração inibitória mínima à INH variando de 0,2 

a 256µg/mL (VILCHÈZE & JACOBS, 2007). 

Testes moleculares de mutagênese sítio direcionada realizada em 

isolados sensíveis à INH comprovaram que algumas dessas alterações 

conferiram resistência à INH tais como Arg104Leu, His108Gln, Asn138Ser, 

Leu148Arg, His270Gln, Thr275Pro, Ser315Thr, Trp321Gly e Asp381Gly 

(ROUSE et al., 1996). A figura 1 ilustra algumas das mutações mais 

freqüentemente encontradas no gene katG. 

A resistência à INH também tem sido relacionada com mutações no 

gene inhA, que codifica a enzima enoil ACP redutase NADH dependente 

(InhA), responsável por catalisar as primeiras etapas da biossíntese dos ácidos 

micólicos (BANERJEE et al.,1994; MARRAKCHI et al., 2000).  
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Figura 1.  Representação esquemática de mutações no gene katG.  

Os aminoácidos estão representados por uma única letra e os códons 

numerados verticalmente. Abaixo do esquema é mostrada a substituição do 

nucleotídeo e a troca de aminoácido correspondente que ocorre nos códons 

descritos. A: alanina; C: cisteína; D: ácido aspártico; E: ácido glutâmico; F: 

fenilalanina; G: glicina; H: histidina; I: isoleucina; L: leucina; M: metionina; N: 

asparagina; P: prolina; Q: glutamina; R: arginina; S: serina; T: treonina; W: 

triptofano; V: valina. Fonte: RAMASWAMY & MUSSER, 1998. 

 

A substituição do aminoácido serina por alanina na posição 94 

(Ser94Ala) da seqüência polipeptídica encontrada em cepas de laboratório de 

M. smegmatis e M. bovis, conferindo resistência à INH, levantou a hipótese de 

que essa mutação também poderia ocorrer em isolados de M. tuberculodis 

resistentes isoladas de pacientes com a doença ativa (BANERJEE et al., 1994).  
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Segundo trabalhos de BASSO e ROZWARSKI a troca de aminoácidos 

no sítio de ligação do NADH na enzima InhA parece resultar em certo grau de 

resistência por impedir a ligação da INH ativada à enzima já ligada ao NADH 

(BASSO et al.,1998; ROZWARSKI et al., 1998). A INH somente se liga ao 

complexo InhA-NADH já formado resultando na inativação da enzima, seguida 

pela inibição da síntese de ácidos micólicos. 

Estudos posteriores analisando isolados de M. tuberculosis resistentes à 

INH coletadas de pacientes em diversas localidades não encontraram a 

substituição Ser94Ala, mas sim, uma mutação no nucleotídeo 47 resultando na 

troca do aminoácido isoleucina por treonina na posição 16 (Iso16Thr) da 

seqüência polipeptídica (KAPUR et al.,1995) e mutações na região regulatória 

do gene, no possível sítio de ligação ribossomal (MORRIS et al, 1995; 

MUSSER et al., 1996). 

 Outras mutações na região estrutural do gene inhA já foram descritas 

em isolados de M. tuberculosis que resultaram nas seguintes substituições: 

Ile21Thr, Ile21Val, Ile47Thr, Val78Ala e Ile95Pro. Apesar dos baixos níveis de 

resistência, essas mutações parecem contribuir nos mecanismos de resistência 

uma vez que não foram encontradas em isolados sensíveis. Além disso, 

isolados contendo as quatro primeiras substituições não apresentaram 

mutações concomitantes no gene katG que pudessem ser responsáveis pela 

resistência à INH (BASSO et al., 1998).  

 De modo geral, mutações na região estrutural do gene inhA são 

raramente identificadas em isolados de M. tuberculosis resistente à INH (até o 

momento apenas 8 foram identificadas) e normalmente co-existem com 
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mutações na região promotora do gene ou mutações no gene katG (VILCHEZE 

et al., 2007). 

 Outro mecanismo de resistência envolvendo o gene inhA é sua 

superexpressão, que leva à resistência à INH por um mecanismo de titulação 

da droga. A segunda mutação mais comumente encontrada em isolados 

resistentes é a troca C-15T na região promotora do gene inhA (CARDOSO et 

al., 2004; GUO et al., 2006; RAMASWAMY et al., 2003; SILVA et al., 2003). 

Esta mutação aumenta a expressão do mRNA do gene inhA em 20 vezes 

resultando em uma superexpressão de InhA e um aumento de 8 vezes na 

resistência à INH (VILCHEZE et al., 2006). A figura 2 ilustra algumas das 

mutações já encontradas no gene inhA. 

 

Figura 2. Representação esquemática do operon mabA-inhA.   

Nesta figura são ilustradas algumas mutações descritas na região promotora e 

estrutural do gene inhA em isolados de M. tuberculosis.  Os aminoácidos estão 

representados por uma única letra. A: alanina; I: isoleucina; P: prolina; T: 

treonina; V: valina. Fonte: RAMASWAMY & MUSSER, 1998 

 



31 

 

 

Mutações nos genes katG e inhA não são os únicos responsáveis por 

conferir resistência à INH uma vez que 15-25% dos isolados resistentes não 

apresentam nenhuma alteração nesses genes que pudesse explicar a 

resistência  (RAMASWAMY & MUSSER, 1998). 

A enzima alquil-hidroperóxido redutase (AhpC) parece apresentar 

atividade análoga a outras peroxidases bacterianas na proteção celular contra 

o estresse oxidativo e foi demonstrado que isolados de M. tuberculosis com 

mutações no gene katG apresentavam alta taxa de expressão dessa proteína 

codificada pelo gene ahpC (GUIMARÃES et al., 2005; SHERMAN et al., 1996). 

O gene ahpC, entre outros genes envolvidos na resposta ao estresse 

oxidativo, tem sua expressão regulada pelo gene oxyR. Surpreendentemente, 

este gene encontra-se naturalmente inativo no complexo M. tuberculosis devido 

a múltiplas lesões genéticas no sítio de ligação do oxyR (DERETIC et al.,1995; 

SHERMAN et al., 1996). Supõe-se que a susceptibilidade do M. tuberculosis à 

INH é em parte devida à perda da função da enzima OxyR e mutações que 

resultem no aumento da expressão de genes cujos produtos estão envolvidos 

na via de metabolização da INH poderiam compensar a perda do gene oxyR 

(RAMASWAMY & MUSSER, 1998). 

PAGÁN-RAMOS e colaboradores (2006), utilizando um modelo 

experimental em M. marinum (que apresenta o locus oxyR-ahpC com uma 

organização genética idêntica ao do M. tuberculosis) demonstraram que a 

enzima OxyR (isolada de M. leprae, que possui o gene oxyR intacto) se liga na 

região intergênica entre oxyR e ahpC, onde se localiza o promotor desses 

genes, e é um fator necessário para a indução da expressão do oxyR em 
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resposta ao estresse oxidativo. Esses resultados comprovam que existe uma 

ligação entre a perda do gene oxyR e a susceptibilidade micobacteriana à INH. 

Estudos realizados por KELLEY et al. (1997) e SREEVATSAN et al. 

(1997) analisando a região intergênica oxyR-ahpC e as seqüências dos genes 

ahpC e oxyR de isolados resistente e sensíveis à INH encontraram algumas 

mutações localizadas nas posições  -4, -6, -9, -10, -12, -30 -32 , -39, -42, -44, -

45 e -46 em relação ao sítio de início da transcrição. Porém, o verdadeiro efeito 

de mutações nesta região na aquisição de resistência à INH por alguns 

isolados de M. tuberculosis não está totalmente esclarecida, uma vez que 

aproximadamente 10% dos isolados resistentes apresentam mutações na 

região promotora, porém mutações no katG também foram encontradas nestes 

isolados (SOMOSKOVI et al, 2001). A figura 3 ilustra algumas das mutações 

mais freqüentemente encontradas na região intergênica oxyR-ahpC. 

  

Figura 3. Representação esquemática da região intergênica oxyR-ahpC.  

A figura mostra algumas alterações de nucleotídeos descritas em isolados de 

M. tuberculosis. Os aminoácidos estão representados por uma única letra. A: 

alanina; C: cisteína; G: glicina; T: treonina. Fonte: RAMASWAMY & MUSSER, 

1998. 
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MDLULI e colaboradores (1998) sugeriram também a participação do 

gene kasA, que codifica a enzima -cetoacetil ACP sintase (KasA), no 

mecanismo de resistência à INH e como possível alvo da INH ativada pela 

KatG uma vez que ocorre aumento da expressão de duas proteínas (12 kDa e 

de 80 kDa) quando da exposição do M. tuberculosis à INH. Uma análise 

diferencial de proteínas 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 -cetoacetil 

ACP sintase (KasA). 

O gene kasA faz parte de um operon constutído por 6 genes e está 

envolvido no processo de elongação da cadeia de ácidos micólicos. Alterações 

nas seqüências de nucleotídeos e aminoácidos nos códons 66 (GAT→AAT), 

269 (GGT→AGT), 312 (GGC→AGC) e 413 (TTC→TTA) do gene kasA foram 

inicialmente relacionadas com resistência à INH pois foram originalmente 

encontradas em isolados de M. tuberculosis resistentes mas não em isolados 

sensíveis (MDLULI et al., 1998). Porém, desde que essa hipótese foi sugerida, 

mutações têm sido freqüentemente encontradas tanto em isolados resistentes 

como sensíveis à INH (LEE et al. 1999; SUN et al., 2007). 

Recentemente, sugeriu-se que as mutações G312S e G269S muito 

provavelmente não estão diretamente relacionadas com resistência à INH, mas 

podem representar polimorfismos associados com as sub-linhagens de M. 

tuberculosis das famílias EAI (east-african-indian) e T  por terem sido 

encontradas apenas nessas famílias (SUN et al., 2007). A figura 4 ilustra 

algumas das mutações já descritas no gene kasA. 
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Figura 4. Representação esquemática do gene kasA.  

A figura mostra algumas alterações de nucleotídeos descritas em isolados de 

M. tuberculosis. Os aminoácidos estão representados por uma única letra. D: 

ácido aspártico; F: fenilalanina; G: glicina; L: leucina; N: asparagina; S: serina. 

Fonte: RAMASWAMY & MUSSER, 1998. 

 

Mutações em pelo menos um dos seguintes genes: katG, inhA, ahpC e 

kasA têm sido detectadas e relacionadas com resistência à INH em vários 

isolados clínicos de M. tuberculosis caracterizados até o momento.  Entretanto, 

25-50% dos isolados resistentes não apresentam qualquer alteração nesses 

genes que possam explicar a sua resistência (SHOLTO-DOUGLAS-VERNON 

et al., 2005; SLAYDEN & BARRY, 2000) e, portanto, novos mecanismos 

precisam ser elucidados.  
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1.3. Arilamina N-acetiltransferase (NAT) 

As arilaminas N-acetiltransferases (NATs) são enzimas conjugadoras de 

xenobióticos que alcançaram grande importância como as primeiras enzimas a 

serem reconhecidas como causa da variação interindividual no metabolismo de 

certas drogas e xenobióticos. Demonstrou-se que os polimorfismos de 

acetilação da hoje conhecida NAT2 humana eram os responsáveis pela 

variação na taxa de inativação da INH, o que levou à classificação de rápidos e 

lentos acetiladores (HEIN, 2002; MINCHIN et al., 2007; SIM et al., 2008). 

Existem evidências substanciais que os polimorfismos nos genes envolvidos 

com o processo de acetilação estão relacionados com toxicidade, doenças e 

câncer induzidos por drogas (SIM et al., 2007; SMITH et al., 1997). 

O processo de acetilção ocorre através da transferência de um grupo 

acetil da acetil-CoA, catalisada pela NAT, para o nitrogênio terminal de 

hidrazinas e arilaminas formando uma acetilamida (BROOKE et al., 2003) 

(Figura 5). 

 

Figura 5. Reação de acetilação de hidrazinas e arilaminas pela NAT. 
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Assim como em humanos, a NAT tem sido encontrada em uma 

variedade de espécies de eucariotos (POMPEO et al., 2001) e procariotos, 

incluindo o M. tuberculosis (BOUKOUVALA & FAKIS, 2005; DELOMENIE et al., 

2001). De forma geral, as NATs de procariotos se assemelham a isoenzima 

NAT2 humana apresentando 60% de identidade na seqüência de aminoácidos 

(PAYTON et al., 2001a; SANDY et al., 2002). Entretanto, estudos filogenéticos 

em uma diversidade de espécies levantaram a teoria de que as enzimas NAT 

evoluíram de um ancestral comum, porém, as NATs de procariotos divergiram 

marcadamente da NAT de mamíferos e acredita-se que a função endógena da 

enzima difere dependendo em qual organismo ela é encontrada (UPTON et al., 

2001a). 

Entre os procariotos, a NAT já foi encontrada no M. tuberculosis, no M. 

bovis BCG, no M. avium, no M. smegmatis, entre outros. Seu papel endógeno, 

entretanto, ainda não está totalmente esclarecido. De acordo com 

experimentos realizados por BHAKTA e colaboradores (2004) o bloqueio do 

gene nat no M. bovis BCG (que apresenta o gene idêntico ao do M. 

tuberculosis) resulta na alteração da morfologia e na ausência de vários 

lipídeos da parede celular micobacteriana, em um crescimento mais lento do 

bacilo e no aumento da susceptibilidade do bacilo à ação dos macrófagos. Este 

fato sugere que a NAT do M. bovis BCG apresente uma função endógena na 

formação da parede celular micobacteriana.   

O gene nat é o último gene de um operon constituído por 6 genes 

(HsaA, HsaD, HsaC, HsaB) incluindo um pseudogene. As outras enzimas 

produzidas por este operon também parecem estar envolvidas no metabolismo 
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de lipídeos, uma vez que a inibição dessas enzimas induz um fenótipo similar 

ao observado com a inibição do gene nat em M. bovis (ANDERTON et al., 

2006; PAYTON et al., 2001). 

A NAT micobacteriana parece estar também envolvida nos mecanismos 

de resistência à INH (BROOKE et al., 2003). Demonstrou-se que tanto o gene 

nat do M. tuberculosis quanto do M. bovis BCG codificam uma enzima que é 

responsável pelo metabolismo da INH a sua forma terapeuticamente inativa, N-

acetil isoniazida (SIM et al., 2007). Foi observado também que a indução da 

expressão do gene nat de M. tuberculosis em M. smegmatis resulta em um 

aumento de três vezes na resistência à INH (PAYTON et al.,1999). E, como se 

poderia esperar, bloqueando-se o gene nat do M. smegmatis há um aumento 

na sensibilidade à INH (PAYTON et al., 2001). É possível, portanto, que 

mutações que resultem em superexpressão do gene nat ou que levem ao 

aumento da atividade da enzima NAT possam contribuir para o 

desenvolvimento de resistência do M. tuberculosis à INH (PAYTON et al., 

1999).  

A acetilação da INH pela NAT antes de sua ativação, gera um produto 

acetilado que impossibilita a ação pela enzima KatG (BROOKE et al., 2003; 

UPTON et al., 2001a). É proposto, portanto, um mecanismo de competição 

entre as enzimas NAT e KatG pela INH sendo que a acetilação prévia resulta 

na INH inativa dentro da micobactéria (KAWAMURA et al., 2003; SIM et al., 

2008). 

 Assim como para o gene NAT de eucariotos, foi descoberto que o gene 

nat do M. tuberculosis também é polimórfico. Um polimorfismo de nucleotídeo 
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único (SNP), a troca de um G por um A no nucleotídeo 619 (G619A) que 

confere a mudança do aminoácido glicina para arginina na posição 207 

(Gly207Arg / G207R) da cadeia polipeptídica da NAT, foi encontrado em 20% 

dos isolados estudados. O genótipo G207R foi associado com uma redução 

aparente de 10 vezes na afinidade da proteína NAT pela INH e em uma 

redução de 4 vezes na atividade enzimática, tendo, portanto, um efeito adverso 

na taxa de acetilação da INH pela NAT  (UPTON et al., 2001). Estudos 

posteriores confirmaram que essa redução na afinidade é decorrente de 

mudanças conformacionais no sítio ativo da enzima devido à mudança de 

cargas dos resíduos de aminoácidos na posição 207 (KAWAMURA et al., 

2003).  

Em estudo recente realizado por SHOLTO-DOUGLAS-VERNON e 

colaboradores (2005) foi identificado um novo SNP, em 6 dos 250 isolados 

estudados (2,4%), caracterizado pela troca de um T por um C no nucleotídeo 

529 (T529C) que confere a mudança Tyr177His (Y177H) na cadeia 

polipeptídica levando a uma possível redução na atividade da NAT. A análise 

dos isolados com ambos os polimorfismos (G619A e T529C) presentes 

comparados com a cepa padrão H37Rv mostrou um aumento na concentração 

inibitória mínima (CIM) de menos de 0,005µg/mL para a H37Rv para 

0,05µg/mL nos isolados. Essa alteração no CIM, no entanto, não é significativa 

e sugere que os polimorfismos G619A e T529C sozinhos contribuem muito 

pouco para a definição da susceptibilidade à INH. Esses polimorfismos também 

parecem estar restritos a determinadas famílias e podem ser usados como 

marcadores moleculares para estudos epidemiológicos.   
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Alterações nos genes katG, inhA, ahpC e kasA têm sido extensivamente 

estudadas como mecanismos de resistência à INH em isolados de M. 

tuberculosis.  Considerando que apenas 60 a 70% das isolados resistentes 

apresentam alguma alteração, em pelo menos um desses genes, que possa 

ser relacionada à resistência, é de grande interesse avaliar a presença de 

alterações no gene nat que possam influenciar no desenvolvimento de 

resistência e na atividade da enzima NAT. Os resultados deste estudo poderão 

contribuir para o conhecimento de fatores e mecanismos envolvidos na 

resistência à INH em isolados de M. tuberculosis.



     

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
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2. OBJETIVOS 

2.1.     Objetivo Geral 

Avaliar a existência e a freqüência de mutações específicas no gene nat 

e sua influência na resistência à isoniazida e na atividade da enzima NAT em 

isolados de Mycobacterium tuberculosis.  

 

2.2.     Objetivos Específicos 

 

2.2.1. Determinar a existência e freqüência de mutações específicas no 

gene nat por seqüenciamento de DNA em isolados clínicos de M. 

tuberculosis resistentes à isoniazida cuja resistência não esteja 

relacionada a mutações conhecidas em genes do M. tuberculosis. 

2.2.2. Correlacionar as mutações encontradas no gene nat com a 

Concentração Inibitória Mínima (CIM) para isoniazida nos isolados 

clínicos de M. tuberculosis resistentes à isoniazida.  

2.2.3. Correlacionar as mutações encontradas no gene nat com a atividade 

da enzima NAT nos isolados clínicos de M. tuberculosis resistentes à 

isoniazida. 

2.2.4. Correlacionar as mutações encontradas no gene nat com mutações 

nos genes katG, inhA e kasA e na região intergênica oxyR-ahpC. 

2.2.5. Correlacionar a variação na expressão do mRNA do gene nat com 

os valores de CIM e com mutações no gene nat e nos outros genes 

caracteristicamente relacionados com resistência à isoniazida. 



     

 

 

 

 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
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3.  MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Amostras micobacterianas  

Os isolados clínicos de Mycobacterium tuberculosis sensíveis (n=49) e 

resistentes (n=76) à INH obtidos para este estudo foram gentilmente cedidos 

pelo Laboratório de Micobactérias do Instituto Clemente Ferreira – São Paulo.  

Adicionalmente, também foram escolhidos 7 isolados resistentes à INH, 

previamente caracterizados, pertencentes à micobacterioteca do Laboratório de 

Biologia Molecular aplicado ao Diagnóstico do Departamento de Análises 

Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

Universidade de São Paulo (FCF – USP), sob a coordenação do Prof. Mario 

Hirata.  

Todos os isolados foram identificados bioquimicamente no laboratório de 

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

 

3.2. Teste de sensibilidade antimicrobiana 

O teste de susceptibilidade antimicrobiana foi realizado no laboratório de 

origem empregando-se o método das proporções. Os isolados clínicos foram 

incubados em meio de cultura Lowenstein-Jensen (L-J) (BBLTM – Becton 

Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, USA) a 35ºC durante 30 dias 

(CANETTI, RIST & GROSSET, 1963).  Para cada droga utilizada no método, 

foi estabelecida uma concentração crítica capaz de inibir o desenvolvimento da 

maioria das cepas isoladas de espécimes clínicos. Além disso, para cada droga 



44 

 

 

também foi estabelecida uma proporção crítica que é definida como a 

proporção de mutantes resistentes de uma população bacteriana, acima da 

qual a cepa é considerada resistente. A concentração crítica empregada para a 

INH foi de 0,2g/mL e a proporção crítica para cepas resistentes de 1% 

(BRASIL, 2002).  

A cepa padrão de M. tuberculosis, H37Rv, foi utilizada como controle 

das avaliações realizadas. 

 

3.3. Condições de cultivo e armazenamento  

As condições de cultivo e armazenamento para os isolados obtidos 

durante o desenvolvimento do projeto seguiram os procedimentos já 

padronizados no laboratório, onde os isolados clínicos de M. tuberculosis foram 

cultivados em meio sólido Lowestein-Jensen à temperatura de 37ºC durante 28 

dias ou até crescimento ótimo. Após esse período, os meios de cultura foram 

então mantidos de 4o a 8oC e uma alçada das colônias micobacterianas foi 

misturada com 1 mL de meio Sauton com glicerol a 10%. A suspensão 

bacteriana foi distribuída em criotubos contendo de 20-30 miçangas 

esterilizadas por autoclavação. Os criotubos foram mantidos em repouso por 

15 minutos, o meio foi retirado com o auxílio da uma pipeta Pasteur e os tubos 

foram armazenados a -70ºC para futuros testes microbiológicos e de Biologia 

Molecular. 
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3.4. Identificação e caracterização molecular dos isolados clínicos de 

Mycobacterium sp 

Todas as amostras micobacterianas foram identificadas molecularmente 

através da reação em cadeia pela polimerase (PCR) empregando-se o par de 

oligonucleotídeos iniciadores INS1 e INS2 descritos por VAN EMBDEN e 

colaboradores (1993) que amplifica especificamente um fragmento de 245pb 

contido na seqüência de inserção IS6110, confirmatório de M. tuberculosis. 

As amostras de DNA dos isolados clínicos que não amplificaram a 

seqüência de inserção IS6110 pela PCR foram analisadas pelo PRA (PCR-

restriction enzyme pattern analysis) empregando-se o par de oligonucleotídeos 

iniciadores Tb11 e Tb12 descritos por TELENTI e colaboradores (1993). O PRA 

envolve a amplificação de um fragmento de 439pb do gene hsp65 seguida de 

restrição enzimática com as enzimas BstEII e HaeIII gerando fragmentos de 

diferentes tamanhos úteis na identificação da espécie micobacteriana (MARTIN 

et al., 2007).   

Para a caracterização genotípica dos isolados micobacterianos foi 

realizada a técnica de MIRU-VNTR que se baseia no número variável de 

seqüências repetidas (VNTRs - variable numbers of tandem repeats) das 

unidades micobacterianas denominadas MIRU (mycobacterial interspersed 

repetitive units) que se encontram dispersas em regiões intergênicas do 

genoma do complexo Mycobacterium tuberculosis. Cada isolado clínico é 

caracterizado pelo número de cópias das unidades repetitivas em 12 loci 

independentes semelhantes a mini-satélites dispersos no genoma. As unidades 

repetitivas possuem de 40 a 100 nucleotídeos de comprimento e o número das 
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unidades pode ser determinado pelo tamanho do fragmento gerado pela 

amplificação do locus inteiro (SUPPLY et al., 2000; COWAN et al., 2002).  

Para a realização do MIRU foram utilizados 12 pares de 

oligonucleotídeos iniciadores referentes aos 12 loci do MIRU descritos por 

SUPPLY e colaboradores (2000), com a inclusão de algumas modificações 

(PANDOLFI, 2006).  

A identificação e caracterização molecular de todos os isolados clínicos 

obtidos foi realizada em colaboração com o Laboratório de Micobactérias da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual Paulista de 

Araraquara (FCF - UNESP).  

 

3.5. Determinação da concentração inibitória mínima para INH pelo REMA  

A determinação da concentração inibitória mínima (CIM) para todos os 

isolados clínicos de M. tuberculosis obtidos foi realizada em microplacas de 96 

orifícios (Falcon 3072, Becton Dickinson, Lincon Park, EUA) utilizando-se a 

resazurina (SIGMA-ALDRICH Inc., St Louis, MO, EUA) como agente revelador 

de crescimento bacteriano, através da técnica denominada REMA (“resazurin 

microtiter assay plate”) (PALOMINO et al., 2002). 

 

 3.5.1. Preparo do meio de cultivo 

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

Microbiology Systems, Sparks, MD, USA) foi preparado segundo as instruções 
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do rótulo dissolvendo-se 4,7g da base em 900mL de água destilada contendo 

2mL de glicerol  e autoclavando-se por 20 minutos a 120°C. 

No momento do uso, foram adicionados ao meio 100mL do fator de 

enriquecimento OADC (BBLTM – Becton Dickinson Microbiology Systems, 

Sparks, MD, USA).  

 

3.5.2. Preparo das suspensões micobacterianas 

As suspensões micobacterianas foram preparadas dispensando-se uma 

alçada do crescimento bacteriano em L-J em 2mL de meio líquido Middlebrook 

7H9 enriquecido com 10% OADC, em tubos de vidro 16 x 150mm com tampa 

de rosca e incubadas a 37C por 8 a 10 dias sob agitação. Após esse período, 

foi realizada a comparação visual da turvação com a escala de McFarland no 1, 

correspondente a aproximadamente 107 microrganismos por mL. Quando o 

crescimento micobacteriano apresentou maior turvação que a escala de 

McFarland no 1, as culturas foram diluídas com Middlebrook 7H9 enriquecido 

com OADC. Quando o crescimento micobacteriano apresentou turvação menor 

que o da escala, foram realizados repiques em novo meio de cultivo 

Middlebrook 7H9 enriquecido com OADC.  

Uma vez padronizada a suspensão bacteriana, realizou-se diluição na 

proporção 1:25 em Middlebrook 7H9 enriquecido com OADC para em seguida 

fazer a semeadura nas microplacas (Falcon 3072, Becton Dickinson, Lincon 

Park, EUA) onde foram realizados os testes. 
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3.5.3. Preparo das soluções de isoniazida 

Soluções estoques de INH (Sigma, St. Louis, MO, USA) a 10.000 g/mL 

foram preparadas (0,1g do fármaco em 10mL de água deionizada estéril) e 

congeladas a -20C até o momento de uso recebendo a denominação de 

“Solução estoque 1”. No momento da preparação das placas para o teste, 

foram preparadas as seguintes soluções: 

 Solução estoque 2 (1.000g/mL) = 10L da solução estoque 1 a 

10.000g/mL + 90L de Middlebrook 7H9 suplementado com OADC 

 Solução estoque 3 (100g/mL) =  10L da solução estoque 2 a 

1.000g/mL + 90L de Middlebrook 7H9 suplementado com OADC 

 Solução de trabalho (diluição de 25 vezes) =  10L da solução estoque 3 

a 100g/mL + 240L de Middlebrook 7H9 suplementado com OADC. 

Concentração final de 4ug/mL. 

A partir da solução de trabalho a 4ug/mL a INH foi diluída em série na 

razão de 1:2, em Middlebrook 7H9 com OADC, obtendo-se as seguintes 

concentrações para a realização da CIM: 1,0 - 0,5 - 0,25 - 0,125 – 0,06 - 0,03 e 

0,015 g/mL. 

 

3.5.4. Realização dos testes da determinação da CIM para isoniazida 

A figura 6 ilustra a montagem das miroplacas para a determinação da 

CIM para a INH. Para a realização dos testes, 200L de água deionizada estéril 
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foram adicionados em todos os orifícios das colunas 1 e 12 para minimizar a 

evaporação do meio de cultura durante a incubação.  

Em seguida, 100L de Middlebrook 7H9 suplementado com OADC 

foram adicionados em todos os orifícios das colunas 3 a 9. Cem microlitros da 

solução de trabalho de INH a 4g/mL foram então distribuídos em cada orifício 

da coluna 3 e, após homogeneização, 100L foram transferidos para a coluna 

4 e assim sucessivamente até a coluna 9 onde após homogeneização foram 

desprezados 100L.  

Após ter sido realizada a diluição da INH nas microplacas, acrescentou-

se 100L de cada suspensão bacteriana, padronizada com a escala 1 de Mac 

Farland e diluída a 1:25.  

Também foram preparados os controles de viabilidade micobacteriana 

(100L de Middlebrook 7H9 suplementado com OADC + 100L da suspensão 

bacteriana padronizada na coluna 2), da droga (150L de Middlebrook 7H9 

suplementado com OADC + 50L de INH a 4 g/mL na coluna 10) e de 

esterilidade do meio de cultura (200L de Middlebrook 7H9 suplementado com 

OADC na coluna 11).  

As microplacas foram então seladas com Parafilm incubadas em 

estufa a 37ºC por 7 dias.  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A  CB MDB MDB MDB MDB MDB MDB MDB CD CM  

B  CB MDB MDB MDB MDB MDB MDB MDB CD CM  

C  CB MDB MDB MDB MDB MDB MDB MDB CD CM  

D  CB MDB MDB MDB MDB MDB MDB MDB CD CM  

E  CB MDB MDB MDB MDB MDB MDB MDB CD CM  

F  CB MDB MDB MDB MDB MDB MDB MDB CD CM  

G  CB MDB MDB MDB MDB MDB MDB MDB CD CM  

H  CB MDB MDB MDB MDB MDB MDB MDB CD CM  

 

Figura 6. Esquema da preparação das microplacas utilizadas no REMA.   

 (água deionizada estéril); CB (controle da viabilidade micobacteriana); CD 

(controle da droga); CM (controle da esterilidade do meio de cultura) e MDB 

(meio-droga-bactéria = orifícios de realização dos testes). 

 

Após o período de incubação, os controles de viabilidade micobacteriana 

e de esterilidade do meio de cultura foram revelados pela adição de 30L da 

solução de resazurina a 0,01% recém preparada em água destilada estéril. 

Após nova incubação a 37º C por 24 horas foi feita a leitura visual.  

A manutenção da cor azul nos orifícios foi interpretada como ausência 

de crescimento bacteriano e o desenvolvimento de cor rósea, como presença 

de crescimento bacteriano. Quando os controles apresentavam resultados de 

crescimento positivo (cor rósea) no controle de viabilidade bacteriana e 

negativo (cor azul) no controle de esterilidade do meio de cultura, os testes 

foram revelados pela adição de nova solução de resazurina a 0,01% a cada 

diluição do fármaco e lidos após incubação a 37º C por 24 horas. 
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A CIM foi definida como a menor concentração de INH capaz de inibir 

90% do crescimento bacteriano, ou seja, a menor concentração da droga 

capaz de impedir a mudança da cor azul para róseo (PALOMINO et al., 2002). 

 

3.6. Extração do DNA genômico micobacteriano 

O DNA genômico micobacteriano foi extraído baseado na técnica 

descrita por WADE et al (2005) com introdução de algumas modificações. Uma 

alçada do cultivo micobacteriano de L-J foi transferida para criotubo contendo 

500µL de tampão TE [Tris-HCl 10 mM e EDTA 1,0 mM (pH 8,0)]. A suspensão 

foi então incubada por 15 minutos a 96ºC em banho seco com bloco aquecido 

e, em seguida, congelada em nitrogênio líquido por 10 minutos. O 

procedimento foi repetido por mais uma vez, seguido de centrifugação a 

16.000xg por 5 minutos. O sobrenadante contendo o DNA genômico foi 

transferido para um microtubro estéril de 1,5mL e armazenado a -20oC para 

posterior utilização. 

A integridade das amostras de DNA foi avaliada por separação 

eletroforética (100 V por 30 min) em gel de agarose 0,8% em tampão TBE 0,5X 

[Tris-HCL 0,45 mM, ácido bórico 0,45 mM e EDTA 2,5 mM (pH 8,0)] corado 

com solução de brometo de etídeo (300 ng/mL) (SAMBROOK & RUSSEL, 

2001) e a visualização das bandas de DNA foi feita em transluminador sob luz 

UV em sistema de fotodocumentação Chemilmager 4400 (Alpha Innotech 

Corporation, CA, EUA).  
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3.7. Triagem de mutações em genes associados com resistência à INH 

A triagem de mutações nos códons 315 e 463 do gene katG, na região 

promotora e dos códons 16 e 94 do gene inhA, na região intergênica oxyR-

ahpC e no gene kasA, foi realizada pela técnica de PCR-SSCP seguida de 

sequenciamento de DNA dos isolados de M. tuberculosis que apresentaram 

genes com perfis de SSCP diferentes do perfil da cepa controle H37Rv. 

 

3.7.1. Reação em Cadeia pela Polimerase (PCR) 

As regiões dos códons 315 e 463 do gene katG, a região promotora e as 

regiões dos códons 16 e 94 do gene inhA, a região intergênica oxyR-ahpC e o 

gene kasA, foram amplificadas pela PCR de acordo com as condições 

padronizadas previamente em nosso laboratório (CARDOSO et. al, 2004) com 

a introdução de algumas alterações.  As variáveis de concentração de 

iniciadores, número de ciclos e temperatura de hibridização podem ser 

observadas na tabela 1. Os iniciadores utilizados para a amplificação bem 

como o tamanho do fragmento e número de acesso no Gene Bank encontram-

se listados na tabela 2. 

As PCRs foram realizadas em tubos de 0,2mL contendo 1L de DNA 

genômico, iniciadores (GIBCO BRL Custom primers, LIFE TECHNOLOGIES) em 

concentrações variáveis, dNTPs 200mM (Pharmacia Biosciences do Brasil 

Ltda, São Paulo, SP, Brasil), DNA polimerase 1U e tampão de PCR (Tris-HCl 

75 mM, pH 9,0; KCl 50 mM; MgCl2 2 mM; (NH4)SO4 20 mM (Biotools B&M 
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Labs, Madrid, Espanha) em volume final de 50 L completados com água 

MilliQ autoclavada. 

 

Tabela 1. Condições da PCR para amplificação dos genes katG, inhA (regiões 

promotora e estrutural), kasA e região intergênica oxyR-ahpC.  

(CARDOSO et. al, 2004, com modificações). 

 

Fragmentos Temperatura de 
hibridização 

Número de 
Ciclos 

Concentração 
final de 

iniciadores 

katG 315  
58 ºC  30 10 M  

katG 463  
60 ºC 30 10 M  

inhA 1 
60 ºC 30 10 M  

inhA 16  
52 ºC 30 10 M  

inhA 94  
60 ºC 30 10 M  

ahpC   
60 ºC 30 10 M  

kasA 1  
58 ºC 28 8 M 

kasA 2  
58 ºC 29 8 M 

kasA 3  
63 ºC 29 10 M  

kasA 4  
68 ºC 30 10 M  

kasA 5  
63 ºC 30 8 M 

kasA 6  
63 ºC 31 8 M 

 

 

A PCR foi realizada em termociclador PTC-200TM (MJ Research, Inc., 

Waltham, MA, EUA) programado da seguinte maneira: 94oC por 5 minutos; 

número variável de ciclos a 94oC por 1 minuto, temperatura de hibridização de 

cada região gênica por 1 minuto e 72oC por 1 minuto; e extensão final a 72oC 

por 10 minutos.  
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Tabela 2. Iniciadores utilizados para amplificação dos genes katG, inhA 

(regiões promotora e estrutural), kasA e região intergênica oxyR-ahpC pela 

PCR. 

 

Nº de 

acesso (GI) 

Nome dos 

iniciadores 

Sequência dos iniciadores     

(5´- 3´) 
Fragmento 

581367 katG 315F  

katG 315R 

AGA GCT CGT ATG GCA CCG GA 

CCA GCA GGG CTC TTC GTC AG 
145 bp 

katG 463F 

 katG 463R 

CTG CTG TGG CAG GAT CCG GT 

GCG CTT GTC GCT ACC ACG GA 
162 bp 

38490250 
inhA 1F 

 inhA 1R 

GCT GAG TCA CAC CGA CAA ACG 

CCA GGA CTG AAC GGG ATA CGA 
187 bp 

407313 
inhA 16F 

inhA 16R 

TGA CAC AAC ACA AGG ACG CA 

GTT TTG CAC GTC GAG TTC GA 
222 bp 

inhA 94F  

inhA 94R 

GCA AAA CGA GGA GCA CCT GGC 

AAT ACG CCG AGA TGT GGA TGC 
182 bp 

1040854 
ahpC F 

ahpC R 

CTT GCG GCA CTG CTG AAC CAC 

ACA GGT CAC CGC CGA TGA GAG 
264 bp 

57116681 
KasA 1F 

KasA 1R 

AAC GTT CAG GCG AGG CTT GA 

ATG TCG AGT CGG CCC ATG TG 
262 bp 

KasA 2F 

KasA 2R 

CGG TCA CCT CAA GGA TCC GG 

GCA CCG TTG GGC ATG ATC AT 
267 bp 

KasA 3F 

KasA 3R 

GGA AGG TGT CCC CGC TGG CC 

TCA GGC TCG TCG TTG CGG GT 
269 bp 

KasA 4F 

KasA 4R 

TTC TCC ATG ATG CGG GCC AT 

AGC TCC AGC GAG CGA GTC AT 
263 bp 

KasA 5F 

KasA 5R 

CCG ATG GTG TTC GTG CCG GT 

ACC GAC TCG AGC GCA CCG AC 
223 bp 

KasA 6F 

KasA 6R 

GTC TGC GTC GGG CCA CTC GA 

CTC GCG GCG ACC CGC GAT GTC 
255 bp 
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Os produtos de amplificação foram avaliados por eletroforese em gel de 

agarose 1,0% em cuba eletroforética Horizon 58 (Gibco BRL, Life Technologies 

Inc. Rockville, MD, USA) realizada a 100 V durante 30 minutos utilizando fonte 

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

foi utilizado um marcador de tamanho molecular de DNA 100bp (Amersham-

Pharmacia Biotech, Uppsala, Suécia). O gel foi corado em solução de brometo 

de etídio 300ng/mL e as bandas de DNA foram visualizadas sob luz UV em 

sistema de fotodocumentação Chemilmager 4400 (Alpha Innotech Corporation, 

CA, EUA).  

 

3.7.2. Polimorfismo Conformacional de Fita Simples (SSCP) 

A triagem de alterações nas regiões dos códons 315 e 463 do gene 

katG, na região promotora e nas regiões dos códons 16 e 94 do gene inhA, na 

região intergênica oxyR-ahpC e no gene kasA foi realizada pela técnica de 

Polimorfismo Conformacional de Fita Simples (SSCP) (TELENTI et al., 1998).  

Os produtos amplificados pela PCR foram desnaturados em solução de 

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, 5L dos produtos desnaturados foram submetidos à 

separação eletroforética no Sistema GenePhorTM, utilizando GeneGel Excel 

12.5/24 (Amersham Biosciences, Uppsala, Suécia). As condições 

eletroforéticas foram previamente otimizadas em nosso laboratório (CARDOSO 

et al., 2004) e encontram-se listadas na tabela 3, com algumas modificações. 
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Após separação eletroforética, os géis foram corados foram fixados com 

solução contendo ácido acético 0,5% e etanol 10% durante 15 minutos, sob 

agitação. Em seguida, foram impregnados com solução de nitrato de prata 

0,17% 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 3% durante 15 

minutos sob agitação, para visualização dos perfis eletroforéticos de SSCP. 

 

Tabela 3. Condições para a realização da técnica de SSCP na triagem de 

mutações nos genes relacionados com resistência à INH em isolados de M. 

tuberculosis. 

 

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

katG 315F e 315R 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 10 2:00 

ahpC F e ahpC R 400 12 2:00 

kasA1 e 1R 600 13 2:00 

kasA2 e 2R 450 8 2:00 

kasA3 e 3R 400 10 2:00 

kasA4 e 4R 600 13 2:00 

kasA5 e 5R 500 13 2:00 

kasA6 e 6R 450 8 2:00 
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3.7.3. Confirmação de mutações por seqüenciamento de DNA 

Os isolados de M. tuberculosis que apresentaram genes com perfis de 

SSCP diferentes do perfil da cepa controle H37Rv foram submetidos ao 

seqüenciamento de DNA. Os produtos da PCR obtidos foram purificados 

utilizando-se o “kit” comercial GFX PCR DNA and Gel Band purification kit 

(GE Healthcare Biosciences, Buckinghamshire, UK), seguindo as 

recomendações do fabricante. Os produtos purificados foram quantificados 

por eletroforese em gel de agarose a 2% em tampão TBE 0,5X, conforme 

procedimento descrito anteriormente. Como referência foi usado um 

marcador de massa molecular de DNA (Low DNA Mass Ladder, Invitrogen 

Corporation, Carlsbad CA, EUA). O gel foi corado em solução de brometo de 

etídeo (300ng/mL) e documentado como descrito anteriormente.  

Os produtos purificados foram seqüenciados no Laboratório do Centro 

de Estudos do Genoma Humano (CEGH) do Instituto de Biologia da 

Universidade de São Paulo, utilizando-se o sistema de análise de DNA de 96 

capilares MegaBACE 1000 (Amersham Biosciences do Brasil, São Paulo, 

Brasil). As reações de seqüenciamento foram realizadas de acordo com as 

informações fornecidas pelo fabricante utilizando o DYEnamic ET Dye 

Terminator Cycle Sequencing Kit que contém a Thermo Sequenase™ II DNA 

Polimerase (Amersham Biosciences do Brasil, São Paulo, Brasil). Para a 

reação, foram fornecidos 5L do produto da PCR purificado e 2L por reação 

de cada iniciador na concentração 5M. para o sequenciamento de ambas as 

fitas (senso e antissenso). Os resultados do sequenciamento foram analisados 
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utilizando-se o aplicativo BioEdit Sequence Aligment Editor, versão 5.0.9 (Tom 

Hall, Department of Microbiology, North Caroline State University, EUA). 

 

3.8. Pesquisa de mutações no gene nat 

Cerca de 25-50% dos isolados de M. tuberculosis resistentes à INH não 

apresentam mutações nos genes caracteristicamente envolvidos nos 

mecanismos de resistência (SHOLTO-DOUGLAS-VERNON et al., 2005; 

SALYDEN & BARRY, 2000). Para os isolados resistentes que não 

apresentaram nenhuma mutação nas regiões dos códons 315 e 463 do gene 

katG, na região promotora e nas regiões dos códons 16 e 94 do gene inhA, na 

região intergênica oxyR-ahpC e no gene kasA, o gene nat foi analisado em 

toda a sua extensão para a determinação da presença e freqüência de 

mutações específicas através da PCR seguida de sequenciamento de DNA. 

Para o gene nat não foi realizada a triagem de mutações pela técnica de SSCP 

uma vez que o número de amostras analisadas seria reduzido.  

Para a amplificação do gene nat micobacteriano pela PCR, oito pares 

de iniciadores foram selecionados com base na seqüência disponível no 

GeneBank, cujo número de acesso é GI 57116681 (www.ncbi.nlm.nih.gov). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Figura 7. Esquema ilustrativo da estratégia de amplificação do gene nat 

pela PCR. As setas coloridas indicam a posição dos 8 pares de iniciadores 

para a amplificação do gene em toda a sua extensão. 

 

 

Os iniciadores foram selecionados com o auxílio do programa de 

computador Primer Premier versão 5.00 (PREMIER Biosoft International, Palo 

Alto, CA, EUA) para obtenção de produto de amplificação com sobreposição 

nas terminações 5’ e 3’ do fragmento de DNA, com o objetivo de analisar o 

gene em toda a sua extensão, incluindo 50 pares de bases antes do início do 

gene e 50 pares de bases após o final do gene (Figura 7).  A seqüência desses 

iniciadores encontra-se listada na tabela 4. 

Nas PCRs foram utilizadas de 8 a 10moles/L de cada oligonucleotídeo 

iniciador (Integrated DNA Technologies, Inc., Coralville, IA), 200mM dNTPs 

(Pharmacia Biosciences do Brasil Ltda, São Paulo, SP, Brasil), 1U da enzima 

Taq DNA polimerase  e tampão da PCR (Tris-HCl 75 mM, pH 9,0; KCl 50 mM; 

MgCl2 2 mM; (NH4)SO4 20mM (Biotools, Madrid, Espanha) e 1L de DNA 

genômico, em volume final de 50L completados com água MilliQ autoclavada. 
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Tabela 4. Seqüências dos iniciadores utilizados para amplificação do gene nat 

pela PCR. 

 

Iniciador Seqüência Localização (*) Fragmento 

MTbNAT F1 5’ GAC GAG GTC AGA ATG GCA AC 3’ (-)31 – 50 pb 
141 pb 

MTbNAT R1 5’ GGT TCT CGA ACG GAA TCG T 3’ 171 – 153 pb 

MTbNAT F2 5’ GAA CGA TTC CGT TCG AGA AC 3’ 151 – 170 pb 
139 pb 

MTbNAT R2 5’ ACA TAA CCC ATC AGC CCG T 3’ 289 – 271 pb 

MTbNAT F3 5´ TGA GCA CAA CGG GCT GAT G 3´ 263 – 281 pb 
138 pb 

MTbNAT R3 5’ AAC GTG ACC CCC AGC AGG 3’ 400 – 383 pb 

MTbNAT F4 5’ CTG CTG GGG GTC ACG TTC 3’ 384 – 401pb 
141 pb 

MTbNAT R4 5’ GTC CTC GAG CCG ATA AGG TT 3’ 524 – 505 pb 

MTbNAT F5 5’ CGA CAA CGC ACG AAC CTT AT 3’ 493 – 512 pb 
135 pb 

MTbNAT R5 5’ TGG CCA CTT TCA GAT CGA TC 3’ 627 – 608 pb 

MTbNAT F6 5’ CGA ATT CAC CAC CCA GAC C 3’ 581 – 599 pb 
138 pb 

MTbNAT R6 5’ CCA GAT AGG TTC CAC CGG G 3’ 718 – 700 pb 

MTbNAT F7 5’ ACG CCC GGT GGA ACC TAT 3’ 697 – 714 pb 
137 pb 

MTbNAT R7 5’ GCC GAT ATC TGC CAC GTT G 3’ 833 – 815 pb 

MTbNAT F8 5’ GTT CGG GAT CAA CGT GGC 3’ 806 – 823 pb 
137 pb 

MTbNAT R8 5’ GAT ATC GTT TGC CGG GCC 3’ (+)942 – (+) 925 pb 

(*) Código de acesso GI 57116681 (www.ncbi.nlm.nih.gov) 

 

A PCR foi realizada em termociclador PTC-200TM (MJ Research, Inc., 

Waltham, MA, EUA), programado da seguinte maneira: 94oC por 5 minutos; 

número variável de ciclos a 94oC por 1 minuto, temperatura de hibridização por 

1 minuto e 72oC por 1 minuto; e extensão final a 72oC por 10 minutos. As 

variáveis de número de ciclos e temperatura de hibridização podem ser 

observadas na tabela 5 abaixo. Os produtos da PCR foram avaliados por 
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eletroforese em gel de agarose 1,0% conforme procedimento descrito 

anteriormente.  

 

Tabela 5. Condições das reações para amplificação do gene nat pela PCR. 

 

Fragmentos Temperatura de 

hibridização 

Número de 

Ciclos 

Concentração final 

de iniciadores 

NAT F1R1 52C 25 10 M 

NAT F2R2 59C 25 10 M 

NAT F3R3 63C 25 8 M 

NAT F4R4 54C 28 10 M 

NAT F5R5 59C 27 8 M 

NAT F6R6 59C 27 10 M 

NAT F7R7 58C 28 10 M 

NAT F8R8 61C 25 8 M 

 

3.9. Avaliação da expressão do gene nat  

A análise e quantificação da expressão do mRNA do gene nat foi 

realizada por transcrição reversa do mRNA seguida de PCR (RT-PCR) em 

tempo real. 

3.9.1. Extração de RNA total 

O RNA total foi extraído a partir de culturas bacterianas líquidas 

incubadas a 37°C por 7 dias sob agitação. O meio de cultivo líquido 

Middlebrook 7H9 (BBLTM – Becton Dickinson Microbiology Systems, Sparks, 
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MD, USA) foi preparado segundo as instruções do fabricante dissolvendo-se 

4,7g da base em 900mL de água deionizada estéril tratada com 0,1% DEPC 

(Sigma Aldrich, MO, USA) contendo 0,05% de Tween-80 e autoclavando-se por 

20 minutos a 120°C. No momento do uso, foi adicionado 100mL do fator de 

enriquecimento OADC (BBLTM – Becton Dickinson Microbiology Systems, 

Sparks, MD, USA) e 3mL foram então distribuídos em tubos Falcon de 15mL.  

O RNA total foi extraído utilizando-se o kit Qiagen Rneasy Mini kit 

(Uniscience do Brasil, São Paulo, Brasil), seguindo as instruções do manual e 

baseando-se na técnica descrita por DIETRICH e colaboradores (2000). 

Modificações foram introduzidas no início do protocolo de extração, na fase de 

rompimento das células micobacterianas conforme descrito a seguir. As 

culturas foram inicialmente centrifugadas a 6000xg a 4ºC para a retirada do 

meio líquido e o sedimento foi então suspenso em 600µL do tampão de lise 

RLT (fornecido no kit), que contém isotiocianato de guanidina adicionado de β-

mercaptoetanol. Microesferas de vidro de 0,5mm, previamente tratadas com 

ácido nítrico e secas em forno, foram adicionadas ao tubo Falcon e então 

agitadas em agitador elétrico por 1,5 minuto resfriando-se a cultura em gelo 

durante este período. Todo o lisado foi então transferido para um tubo de 

microcentrifuga de 1,5mL e centrifugado a 8000xg por 10 minutos a 4oC 

seguido por purificação do RNA em colunas com membranas de sílica-gel, 

conforme recomendação do fabricante. O RNA obtido foi então armazenado a 

–70ºC, para posterior análise. 

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

RNA extraído foram realizadas, em duplicata, em espectrofotômetro NanoDrop 
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(ND-3300, NanoDrop Technologies, USA). Para amostras de RNA, a faixa 

dessa razão deve estar entre 1,8 e 2,0 (SAMBROOK & RUSSEL, 2001).  

 

3.9.2. Análise da expressão do mRNA pela RT-PCR em tempo real 

A quantificação da expressão de mRNA do gene nat foi realizada por 

transcrição reversa do mRNA seguida de PCR (RT-PCR) em tempo real, 

utilizando o sistema de amplificação SYBR® Green Two Step RT-PCR (Applied 

Biosystems, Foster City, CA). Esse sistema foi o escolhido de modo a se 

utilizar um dos pares de iniciadores já sintetizados para a amplificação do gene 

nat sem a necessidade de construção de novos iniciadores e sondas. O par de 

iniciadores escolhido foi o MtbNAT F5/R5 que satisfez todos os requisitos 

requeridos conforme o manual de instruções do programa Primer Express® 

(Applied Biosystems, Foster City, CA). 

A primeira etapa consistiu da síntese de cDNA a partir de 10L de RNA, 

na presença de 200ng de iniciadores aleatórios (random primers) (Invitrogen, 

MD, EUA), DTT 20mM (Invitrogen, MD, EUA), 200µM dNTP (Pharmacia 

Biosciences do Brasil Ltda, São Paulo, SP, Brasil), 200 U de transcriptase 

reversa (SuperScriptTM II RT RNase H-) e tampão de RT (Tris-HCl 250mM pH 

8,3, KCl 375 mM, MgCl2 15mM) (Invitrogen, MD, EUA). O ensaio de RT foi 

realizado no termociclador PTC-200TM (MJ Research, Inc., Waltham, MA, EUA), 

sob as seguintes condições: 25ºC por 10 minutos, 42ºC por 50 minutos e 70ºC 

por 15 minutos. O cDNA obtido foi armazenado a –20ºC até utilização. 
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Na segunda etapa, o cDNA foi amplificado pela PCR em tempo real, 

utilizando-se os iniciadores MtbNAT F5/R5 e 16S, ambos na concentração final 

de 100nM, sendo que o primer 16S foi utilizado para amplificar o 16S rRNA 

como controle endógeno. Os demais reagentes da PCR foram adquiridos em 

solução denominada Power SYBR® Green PCR Master Mix (SYBR® Green I 

Dye, dNTPs 10 mM, enzima AmpliTaq Gold 150U e tampão de reação) 

(Applied Biosystems, Foster City, CA EUA). O volume final de 25L foi 

completado com água DEPEC autoclavada e os ensaios foram realizados em 

duplicata.  

A quantidade de cDNA que foi utilizada nos ensaios foi obtida após 

otimização a partir de várias curvas-padrão, realizada com diferentes 

concentrações da amostra, que pernitiu avaliar a linearidade da amplificação 

bem como a eficiência da mesma. A eficiência da reação é calculada de acordo 

com a inclinação da curva gerada pela seguinte fórmula: E = 10-1/α -1 x 100, 

onde α é a inclinação da curva (PFAFFL, 2001).  Segundo LIVAK e 

SCHMITTGEN (2001), para um ensaio de PCR em tempo real ter alta 

eficiência (90% a 110%) a inclinação (do inglês slope) da curva-padrão deve 

ser próximo de -3,3. A eficiencia de cada ensaio foi considerada adequada para 

valores acima de 90%.  

O programa da PCR em tempo real foi constituído de: um ciclo de 2 

minutos a 50ºC, um ciclo de 10 minutos a 95ºC; 40 ciclos de 15 segundos a 

95ºC e 1 minuto a 60ºC. Para a verificação da amplificação de produtos não 

específicos foi adicionada mais uma etapa que fornece a Curva de Dissociação 
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constituída de um ciclo de 15 segundos a 95ºC, 1 minuto a 60ºC e 15 segundos 

a 95ºC. 

Os sinais de fluorescência emitidos pelo SYBR® Green I Dye foram 

detectados pelo equipamento ABI Prism 7500 (Applied Biosystems, Foster City, 

CA, EUA). Os dados foram analisados utilizando-se o programa 7500 Systems 

SDS Software (Applied Biosystems, Foster City, CA EUA) que geram curvas 

semi-logaritímicas dos sinais de amplificação. Esse programa fornece o 

parâmetro ciclo em que o sinal de fluorescência é significativo, denominado 

ciclo treshold (Ct) (BUSTIN, 2000; LIVAK & SCHMITTGEN, 2001). Para cada 

amostra de cDNA, o Ct de cada gene é registrado e comparado com o do gene 

do 16S rRNA que foi utilizado como controle endógeno.  

Os valores de Ct obtidos nesses ensaios foram utilizados para o cálculo 

da expressão relativa de mRNA do gene nat (gene alvo) em relação a do 16S 

(controle endógeno). Essa relação é denominada Delta Ct (Ct) e é calculada 

pela fórmula: 

Ct = (Ct gene alvo – Ct controle endógeno) 

Os valores de Ct do cDNA dos isolados em análise foram normalizados 

em relação ao Delta Ct do cDNA da H37Rv (calibrador), utilizando-se o 

parâmetro Delta Delta Ct (Ct) que é calculado pela fórmula:   

Ct = (Ct amostra - Ct H37Rv) 
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Os dados de Ct foram transformados em escala logarítmica (2-Ct) 

para comparar dados de expressão entre as amostras e correlacioná-las com o 

CIM e a presença de mutações.  

 

3.10. Determinação da atividade da enzima NAT 

A atividade da NAT do M. tuberculosis foi determinada por 

espectrofotometria em microplacas de 96 orifícios. As condições dos testes 

foram baseadas nos procedimentos descritos por BROOKE et al., 2003, com a 

introdução de algumas modificações conforme descrito a seguir. 

 

3.10.1. Preparação do lisado celular 

As amostras micobacterianas foram preparadas em 2mL de meio de 

cultivo líquido Middlebrook 7H9 enriquecido com OADC 10% (BBLTM – Becton 

Dickinson Microbiology Systems, Sparks, MD, USA) ao qual também foi 

adicionada INH de modo a induzir a produção da NAT. Para os isolados 

resistentes, a INH foi adicionada a uma concentração final de 0,2g/mL, que 

corresponde à concentração crítica padronizada. Para os isolados sensíveis, a 

concentração final foi de 0,015g/mL que corresponde a menor concentração 

determinada pela CIM. 

Após incubação sob agitação a 37°C por 7 dias, as células 

micobacterianas foram lisadas mecanicamente através da adição de 

microesferas de vidro de 0,5mm e agitação em agitador elétrico por 1,5 minuto 
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resfriando-se a cultura em gelo durante este período. O lisado celular foi então 

transferido para um tubo de microcentrifuga de 1,5mL e centrifugado a 8000xg 

por 10 minutos a 4oC. O sobrenadante foi transferido para um novo tubo de 

microcentrifuga de 1,5mL para a realização dos testes. 

 

3.10.2. Determinação da atividade enzimática  

A determinação da atividade enzimática da NAT foi feita através da taxa 

de hidrólise da acetil coenzima-A, pela medição da absorbância da coenzima-A 

(CoA) liberada na reação de acetilação da INH, usando-se o DTNB (ácido 5,5’-

ditio-bis(2-nitrobenzóico) como agente colorimétrico. A absorbância foi 

determinada no espectrofotômetro SpectraMax 250  utilizando-se o programa 

SofMax Pro v5.0 (MDS Analytical Technologies, CA, EUA). 

Para se correlacionar valores de absorbância com diferentes 

concentrações de CoA, foi construída inicialmente uma curva-padrão. Para a 

obtenção da curva-padrão, foram feitas sete medidas de absorbância, a 

405nm, em soluções com concentrações crescentes de CoA (100 a 1400nM 

Tris-HCl, pH 8,0)  após 1 minuto da adição do reagente DTNB (6,4M guanidina-

HCl, 0,1M Tris-HCl, pH 7,3 contendo 5mM DTNB). 

Para se avaliar a cinética da reação e determinar suas constantes, foram 

realizados testes variando-se a concentração do substrato (soluções de INH de 

200 a 1000µM) e o tempo de incubação da reação. 
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Para iniciar a reação, foram adicionados na microplaca 35µL de INH 

(substrato), em concentrações crescentes, e 30µL do lisado celular (que 

contém a enzima NAT). A microplaca foi incubada a 37°C por 5 minutos e 

então 35µL de acetil co-enzimaA (AcCoA) foram adicionados.  Após nova 

incubação a 37°C por 5 e 10 minutos foi adicionado 25µL de cloridrato de 

guanidina (6,4M guanidina-HCl, 0,1M Tris-HCl, pH 7,3) contendo DTNB 5mM e 

feita a leitura no espectrofotômetro (λ = 405nm) dentro de 1 minuto da adição 

do reagente. O tionitrobenzoato (TNB) formado pela reação entre o DTNB e os 

grupos tiol da CoA livre (formada na hidrólise da AcCoA) foi detectado por 

espectrofotometria a max= 412nm.  

As reações foram realizadas em triplicata, incluindo-se dois controles: 

um com ausência de substrato (INH) e outro com ausência da enzima (NAT).   

Uma vez estabelecidos os parâmetros cinéticos apropriados de modo a 

se manter a atividade enzimática em uma faixa linear, os isolados de M. 

tuberculosis seriam testados quanto a sua atividade específica seguindo o 

protocolo acima mencionado, usando-se as condições de concentração de 

substrato e tempo de incubação mais apropriadas.   

  

3.10.3. Cálculo da atividade enzimática  

 A atividade enzimática pode ser determinada a partir da velocidade da 

reação catalisada pela enzima em análise. Por definição, 1 unidade (U) de 

atividade enzimática corresponde à atividade enzimática capaz de transformar 
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1mol de substrato por minuto. A unidade é expressa em unidades por litro 

(U/L).  

 Com auxílio da equação de Michaelis-Menten é possível determinar a 

velocidade obtida com uma concentração de substrato capaz de saturar toda a 

enzima presente no meio da reação.  

 

 

Equação de Michaelis-Menten 

 

v= velocidade inicial dada pela concentração do produto dividida pelo tempo de 

reação; [S] = concentração do substrato e Km  = constante de Michaelis.  

  

 A equação de Michaelis-Menten descreve a curva obtida quando a 

velocidade inicial é lançada em um gráfico contra a concentração de substrato. 

A curva v versus [S] é uma hipérbole retangular cujos limites são vmáx e –Km 

(Figura 8).  

 

 
v =  vmáx [S] / (Km + [S]) 
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Figura 8. Gráfico de velocidade (v) versus concentração de substrato [S]. 

 

 A equação pode ser algebricamente rearranjada em formas que são 

mais úteis no tratamento gráfico dos dados experimentais. Uma transformação 

muito empregada é obtida de forma simples, invertendo-se os dois lados da 

equação, fornecendo a equação de Michaelis-Menten em uma forma linear.  

 

 

 

 O gráfico de Lineweaver-Burk é então construído contendo nos eixo das 

abscissas, 1/[S] e nas ordenadas, 1/v. A inclinação da reta corresponde ao 

Km/vmáx, o intercepto no eixo y fornece a 1/vmáx,e o intercepto no eixo x, a -

 
1 =  Km . 1   +  1    

             v     vmáx  [S]    vmáx 
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1/Km (Figura 9). Através do gráfico, portanto, é possível se obter os parâmetros 

cinéticos de vmáx e Km. 

 

   Figura 9. Gráfico de Lineweaver-Burk 



     

 

 

 

 
 
 
 

 

RESULTADOS 
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4. RESULTADOS  

4.1. Amostras micobacterianas 

Entre os 125 isolados clínicos de M. tuberculosis obtidos 

especificamente para este estudo, 49 foram considerados sensíveis à INH 

através do teste de susceptibilidade antimicrobiana realizado no laboratório de 

origem. Entre os 76 isolados identificados como resistentes apenas 3 (3,9%) 

apresentaram resistência somente à INH. A maior parte (65,8%), entretanto, 

apresentou resistência à INH, RMP e a mais um ou dois fármacos (SM e/ou 

EMB) o que caracteriza a multirresistência. A distribuição do perfil de 

resistência dos isolados obtidos pode ser observada na tabela 6. 

 

Tabela 6. Perfil de resistência antimicrobiana dos isolados de M. tuberculosis. 

Perfil de resistência N % 

INH apenas 3 3,9 

INH + RMP 17 22,4 

INH + EMB 1 1,3 

INH + SM 5 6,6 

MDR (INH + RMP + SM/EMB) 50 65,8 

TOTAL 76 100,00 

Nota: INH = isoniazida, RMP = rifampicina, SM = estreptomicina, EMB = etambutol 
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Após a análise pela PCR-SSCP dos 125 isolados obtidos, 9 isolados 

considerados resistentes à INH não apresentaram qualquer mutação nas 

regiões estudadas, códons 315 e 463 do gene katG, região promotora e 

regiões dos códons 16 e 94 do gene inhA, região intergênica oxyR-ahpC e 

gene kasA, que pudesse explicar sua resistência. Esses isolados foram então 

escolhidos para o estudo do gene nat. 

Entretanto, devido a uma amostragem muito reduzida, este grupo de 

estudo foi ampliado através da seleção de mais 29 isolados representativos de 

todos os perfis de resistência obtidos, ou seja, foram escolhidos mais 10 

isolados sensíveis à INH, 8 isolados resistentes apenas à INH e a mais um 

fármaco e 11 isolados multirresistentes.  

Além desses grupos, 7 isolados pertencentes à micobacterioteca de 

nosso laboratório foram incluídos na análise deste projeto por serem isolados 

resistentes à INH, mas que não apresentaram mutações nos genes estudados 

que pudessem explicar essa resistência. Os sete isolados apresentavam 

resistência apenas à INH.  

No total, 45 isolados de M. tuberculosis tiveram o gene nat analisado em 

toda a sua extensão para a determinação da presença e freqüência de 

mutações específicas através da PCR seguida de sequenciamento de DNA. 
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4.2. Identificação e caracterização molecular dos isolados clínicos de 

Mycobacterium sp 

A identificação e caracterização molecular de todos os isolados clínicos 

obtidos foi realizada pelo Laboratório de Micobactérias da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual Paulista de Araraquara (FCF 

- UNESP), sob a coordenação da Profa. Tit. Clarice Queico Fujimura Leite. 

Todos os isolados foram identificados molecularmente como sendo 

Mycobacterium tuberculosis através da amplificação pela PCR do fragmento de 

245pb contido na seqüência de inserção IS6110 ou pela amplificação do 

fragmento de 439pb do gene hsp65 pelo PRA. A análise pelo PRA só foi 

realizada nos casos em que não houve amplificação prévia da seqüência de 

inserção IS6110. 

Os sete isolados pertencentes à micobacterioteca de nosso laboratório 

incluídos no projeto já haviam sido previamente identificados e caracterizados 

como M. tuberculosis (CARDOSO et al., 2004). 

 Todos os isolados clínicos de M. tuberculosis também foram genotipados 

através da amplificação dos 12 loci “MIRU – VNTR”. Para cada conjunto de 

iniciadores foram obtidos produtos da PCR de tamanhos variáveis de acordo 

com o número de unidades de repetição da cada locus (1 a 12). Os perfis de 

MIRU foram determinados consultando-se uma tabela publicada por MAZARS e 

colaboradores (2001) que relaciona o tamanho do produto da PCR, em pares de 

base, com um determinado valor referente a cada alelo do locus em estudo. 
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Assim, cada amostra recebeu um valor para cada um dos 12 loci estudados que 

permitiu analisar o grau de similaridade entre os isolados obtidos.   

Apesar da ausência de um grupo clonal de 100% de similaridade na 

técnica do MIRU, observou-se a formação de um grupo com similaridade de 

97%, um grupo com 96% e quatro grupos com similaridade de 95% (tabela 7).   

 

Tabela 7. Agrupamento de similaridade dos isolados clínicos de M. tuberculosis 

pela técnica de MIRU. 

 Grupo Cluster 

MIRU 

Número 

do PS 

Número 

da Cultura 

Susceptibilidade        

à INH* 

CIM  

(g/mL) 

 

Similaridade de 97% 
 

1 
26 

29 

227 

230 

2736 

2739 

Resistente 

Sensível 

0,25 

Sensível 

 

Similaridade de 96% 

2 
13 

20 

168 

215 

2126 

2565 

Resistente 

Resistente  

≥1,00 

0,25 

 

Similaridade de 95% 

3 

2 

3 

06 

11 

407 

474 

Sensível 

Sensível 

1,00 

0,06 

4 
1 

4 

03 

46 

376 

2646 

Sensível 

Sensível 

Sensível 

Sensível 

      

5 
16 

22 

202 

219 

2513 

2520 

Sensível 

Sensível 

Sensível 

0,25 

      

6 
52 

58 

295 

341 

3368 

3851 

Resistente 

Resistente 

1,00 

1,00 

   Nota: PS = perfil de sensibilidade; *teste de susceptibilidade pelo método das proporções 
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Analisando-se os grupos formados, também foram observadas 

semelhanças em relação ao perfil de susceptibilidade à INH nos grupos 4, 5 e 6. 

No grupo 1, apesar do isolado  227 ter sido identificado como resistente no 

laboratório de origem, o valor da CIM determinado no estudo foi considerado 

sensível, concordando portanto com o perfil do isolado 230. Inconsistências 

foram encontradas nos grupos 2 e 3 quando comparamos o perfil de 

sensibilidade determinado pelo método das proporções e a CIM pelo REMA. 

 

4.3. Determinação da concentração inibitória mínima (CIM) para a INH  

A determinação da CIM para INH pelo método REMA foi realizada para 

os 49 isolados de M. tuberculosis sensíveis e 76 resistentes à INH. Na tabela 8 

estão distribuídos em intervalos de classe os valores de CIM obtidos que 

variaram de 0,015 a 1,00µg/mL.  

Para os 7 isolados pertencentes à micobacterioteca, que foram incluídos 

no projeto, a CIM foi determinada previamente pelo método Microplate Alamar 

Blue Assay (MABA) (COLLINS & FRANZBLAU, 1997; FRANZBLAU et al., 

1998). Quatro isolados apresentaram CIM maior que 32µg/mL, um apresentou 

CIM igual a 16µg/mL e os outros dois apresentaram cada um CIM de 2µg/mL e 

1µg/mL, respectivamente. 
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Tabela 8. Distribuição dos valores de CIM para INH obtidos pelo REMA. 

CIM 
(em µg/mL) 

Número de 
isolados (n) 

Frequência 
relativa (%) 

Frequência 
acumulada (%) 

0,00├ 0,01 42 33,6 33,6 

0,01├ 0,03 0 0,0 33,6 

0,03├ 0,06 1 0,8 34,4 

0,06├ 0,12 1 0,8 35,2 

0,12├ 0,25 4 3,2 38,4 

0,25├ 0,50 8 6,4 44,8 

0,50├ 1,00 2 1,6 46,4 

≥1,00 67 53,6 100,0 

TOTAL 125 100,0  

 

A análise através da curva ROC (receiver operating characteristic) 

(figura 10) foi utilizada para se determinar a habilidade do teste em distinguir os 

isolados  sensíveis dos resistentes e foi feita através do programa SPSS 

versão 13. A área sob a curva fornece a acurácia do teste, ou seja, se houver 

uma separação perfeita entre o grupo de resistentes e o grupo de sensíveis, a 

área sob a curva será igual a 1. Se o teste não pode distinguir entre os dois 

grupos, o valor será igual ou menor que 0,5 (MARTIN et al., 2005; LUNA-

HERRERA et al., 2003). 

Na determinação da CIM pelo método REMA, a área sob a curva foi 

determinada como sendo 0,956, com erro padrão de 0,018 e intervalo de 

confiança de 95% entre 0,920 e 0,992. Esses valores demonstram, portanto, a 



79 

 

 

boa capacidade do método em discriminar os isolados resistentes dos 

sensíveis.    

 
Figura 10. Curva ROC obtida para a isoniazida. 

         Área sob a curva = 0,956, desvio padrão = 0,018, IC95%0,920 – 0,992. 

 
 

A análise pela curva ROC também permite estabelecer qual das 

concentrações envolvidas no teste melhor separa os isolados sensíveis dos 

resistentes (LUNA-HERRERA et al., 2003). Este valor, denominado cut-off, é 

representado pelo ponto de inflexão da curva, ou seja, é a concentração na 

qual obtemos a maior sensibilidade e especificidade. Nesta análise, o valor de 

cut-off determinado para a INH foi de 0,75µg/mL, ou seja, isolados com valores 

de CIM maiores que 0,75µg/mL foram considerados resistentes e menores que 

0,75µg/mL, sensíveis.  

A tabela 9 mostra o número de isolados clínicos considerados 

resistentes e sensíveis pelo método REMA, levando-se em consideração o 
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valor de corte, comparado com os resultados do método das proporções 

considerado o padrão ouro (BRASIL, 2002). 

 

Tabela 9. Resultados comparativos do teste de susceptibilidade entre o método 

das proporções e REMA. 

 

Método das Proporções 
REMA 

 Total 

Resistente  Sensível  

Resistente  65 11  76 

Sensível  2 47  49 

Total 67 58  125 

 
Dados apresentados como número de isolados clínicos 

 

Resultados discordantes foram verificados para 11 (14,5%) isolados 

clínicos considerados resistentes pelo método das proporções, porém 

sensíveis pelo REMA. A maioria desses isolados (n=7) apresentou CIM de 

0,25µg/mL, dois apresentaram CIM de 0,50µg/mL, um apresentou CIM de 

0,125µg/mL e um apresentou CIM sensível, ou seja, não apresentou nenhum 

crescimento bacteriano nas concentrações de INH utilizadas. 

 É interesante notar que, entre esses 11 isolados que apresentaram 

resultados discordantes, 8 (72,7%) apresentaram a mutação mais fequente na 

região do códon 315 do gene katG (G944C), sendo que 4 também 

apresentaram mutação no gene kasA concomitantemente. Entre os outros três 

isolados com resultados discrepantes, um apresentou mutação na região 

regulatória do gene inhA e os outros dois não apresentaram nenhuma mutação 
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nos genes caracteristicamente envolvidos com resistência, apesar de terem 

sido identificados no laboratório de origem como sendo resistentes. A tabela 10 

relaciona a CIM obtida com as mutações encontradas para esses 11 isolados 

discrepantes.  

 

Tabela 10. Relação entre o CIM para INH e a presença de mutações em 

isolados com perfil de susceptibilidade discrepantes entre o método das 

proporções e REMA. 

 

Amostra 

(número do PS) 

CIM pelo 

REMA (µg/mL) 
Mutação 

Alteração de 

aminoácido  

88 0,25 
KatG 315  (G>C 944) 

KasA (G>A 805) 

S315T 

G269S 

145 0,12 KatG 315  (G>C 944) S315T 

166 0,25 
KatG 315  (G>C 944) 

KasA (G>A 805) 

S315T 

G269S 

215 0,25 
KatG 315  (G>C 944) 

KasA (G>A 805) 

S315T 

G269S 

227 0,25 Promotor inhA (C>T -15) NA 

237 0,25 KatG 315  (G>C 944) S315T 

314 0,25 Sem mutações NA 

317 0,50 KatG 315  (G>C 944) S315T 

349 Sensível Sem mutações NA 
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349/05 0,50 KatG 315  (G>C 944) S315T 

374 0,25 KatG 315  (G>C 944) S315T 

Nota: Todos os 11 isolados listados acima foram considerados resistentes pelo método das 
proporções. 

 

Também observamos resultados discordantes em dois isolados que 

foram considerados sensíveis pelo método das proporções e resistentes pelo 

REMA. Ambos os isolados apresentaram uma CIM elevada de 1,00µg/mL, 

sendo que um deles apresentou uma mutação no gene kasA e o outro não 

apresentou nenhuma mutação que pudesse explicar a concentração 

determinada.  

Para todos os isolados com resultados discrepantes, a determinação da 

CIM pelo método REMA foi repetida, confirmando os resultados previamente 

encontrados. Para os dois isolados sensíveis, como nenhuma mutação foi 

encontrada que justificasse uma CIM de 1,00µg/mL, pode-se suspeitar que 

alguma contaminação com outro isolado tenha ocorrido durante a realização 

dos testes. Apesar de mutações no gene KatG estarem fortemente 

relacionadas com resistência, é possível que para esses oito isolados essa 

mutação não tenha sido suficiente para ocasionar níveis elevados de 

resistência ou, alternativamente, o cut-off estabelecido tenha sido muito 

elevado. 
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    M      1      2      3      4       5       6  

Apesar das discrepâncias encontradas, o método REMA mostrou uma 

boa capacidade de discriminação, fornecendo uma sensibilidade (verdadeiros 

resistentes) de 85,5% e uma especificidade (verdadeiros sensíveis) de 95,9%.   

 

4.4. Detecção de mutações em genes associados com resistência à INH 

Todos os isolados de M. tuberculosis (n=125) obtidos foram triados pela 

técnica da PCR-SSCP para o estudo de mutações no gene katG nos dois 

códons mais comuns (315 e 463), na região promotora e códons 16 e 94 do 

gene inhA, na região intergênica oxyR-ahpC e no gene kasA.  

As figuras 11 e 12 mostram os fragmentos obtidos pela amplificação de 

cada uma dessas regiões gênicas pela PCR.   

 

 

 

Figura 11. Gel de agarose 1% dos fragmentos obtidos pela PCR das 

regiões gênicas associadas à resistência à INH.  

M: marcador de tamanho molecular de DNA de 100 pb. Posição 1: fragmento de 145pb 

correspondente à amplificação do códon 315 do gene katG. Posição 2: fragmento de 

162pb correspondente à amplificação do códon 463 do gene katG. Posição 3: fragmento 
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    M     1      2       3        4        5        6  

de 187pb correspondente à amplificação da região promotora do gene inhA. Posição 4: 

fragmento de 222pb correspondente à amplificação do códon 16 do gene inhA. Posição 5: 

fragmento de 182pb correspondente à amplificação do códon 94 do gene inhA. Posição 6: 

fragmento de 264pb correspondente à amplificação da região integênica oxyR-ahpC. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Gel de agarose 1% dos 6 fragmentos obtidos pela PCR do gene 

kasA. 

M: marcador de tamanho molecular de DNA de 100 pb. Posição 1: fragmento de 262pb 

correspondente à região amplificada pelos iniciadores KasA 1/1R. Posição 2: fragmento 

de 267pb correspondente à região amplificada pelos iniciadores KasA 2/2R. Posição 3:  

fragmento de 269pb correspondente à região amplificada pelos iniciadores KasA 3/3R. 

Posição 4:  fragmento de 263pb correspondente à região amplificada pelos iniciadores 

KasA 4/4R. Posição 5: fragmento de 223pb correspondente à região amplificada pelos 

iniciadores KasA 5/5R. Posição 6:  fragmento de 255pb correspondente à região 

amplificada pelos iniciadores KasA 6/6R. 

 

 

Após a amplificação pela PCR foi feita a triagem de alterações no perfil 

eletroforético, para as mesmas regiões gênicas, através da técnica de SSCP. 

As figuras 13 a 16 representam os perfis de SSCP obtidos pelos produtos de 

amplificação de cada região analisada. Para a análise dos perfis eletroforéticos, 
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a cepa H37Rv foi usada como controle negativo para a presença de mutação. 

Isolados clínicos com perfis de migração eletroforética que se assemelham ao 

controle H37Rv sugerem a ausência de mutação. Por outro lado, um perfil de 

migração eletroforética das fitas de DNA diferente ao obtido pela H37Rv sugere 

a presença de mutação na região gênica analisada.  

 

 

      

 

Figura 13. Gel de SSCP corado com nitrato de prata representando os 

produtos de amplificação da PCR obtidos com iniciadores que flanqueiam 

a região que contém o códon 315 (A) e 463 (B) do gene katG. Na posição 1 

foi colocado o controle H37Rv e nas posições 2 a 6 os isolados de M. 

tuberculosis. O símbolo * indica perfil de SSCP sugestivo de presença de 

mutações. 

 

 

 

 

 

 

*     *                         *                          

   1        2       3        4        5      6          1        2       3        4        5      6       A B 
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1       2      3       4      5     6      7      8  

A B C 

 

             

Figura 14. Gel de SSCP corado com nitrato de prata representando os 

produtos de amplificação da PCR obtidos com iniciadores que flanqueiam 

a região que contém a região promotora (A), o códon 16 (B) e 94 (C) do 

gene inhA. Na posição 1 foi colocado o controle H37Rv e nas posições 2 a 4 

os isolados de M. tuberculosis. O símbolo * indica perfil de SSCP sugestivo de 

presença de mutações. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Gel de SSCP corado com nitrato de prata representando os 

produtos de amplificação da PCR obtidos com iniciadores que flanqueiam 

a região intergênica oxyR-ahpC. Na posição 1 foi colocado o controle H37Rv 

e nas posições 2 a 8 os isolados de M. tuberculosis. O símbolo * indica perfil de 

SSCP sugestivo de presença de mutações. 

 

 

 

 

 

* 

 1        2         3          4                 1         2         3         4                 1         2         3        4              

*                          
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Figura 16. Gel de SSCP corado com nitrato de prata representando os 

produtos de amplificação da PCR obtidos com iniciadores que flanqueiam 

o gene kasA. (A = kasA1; B = kasA2; C = kasA3; D = kasA4; E = kasA5 e F = 

kasA6). Na posição 1 foi colocado o controle H37Rv e nas posições 2 a 4 os 

isolados de M. tuberculosis. O símbolo * indica perfil de SSCP sugestivo de 

presença de mutações. 

 

Verificou-se que a mutação no gene katG foi a mais freqüente, presente 

em 45,6% (57/125) dos isolados. A mutação no códon 315 foi a alteração 

genética predominante (40,0%) podendo ser claramente relacionada à 

resistência uma vez que foi encontrada apenas em isolados resistentes. O 

polimorfismo no códon 463 do gene katG foi encontrado em apenas 4 isolados, 

sendo que dois eram sensíveis à INH. 

Em relação ao gene inhA, foram encontradas alterações em 11 isolados 

(8,8%) de M. tuberculosis, sendo que apenas um apresentou mutação na 

região estrutural do gene, relacionada ao códon 16. Todos os demais isolados 

A B C 

* 

* 
* 
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apresentaram a mutação C>T-15 na região promotora. Entre os isolados com 

mutação, um era sensível à INH.  

Sete isolados (5,6%), sendo seis resistentes à INH, apresentaram perfil 

de mutação na região intergênica oxyR-ahpC. Apenas dois isolados 

apresentaram mutação no gene ahpC, sendo um isolado sensível e outro 

resistente. Vinte e sete isolados (21,6%) apresentaram perfil de eletroforese 

sugestivo de mutação no gene kasA. Entre esses 27 isolados, oito eram 

sensíveis à INH.  

Ao se analisar a presença de múltiplas mutações, observou-se que 23 

isolados (18,4%) apresentaram mutações em mais de uma região gênica 

estudada. As mutações concomitantes mais freqüentes (69,7%) foram 

mutações no códon 315 do gene katG e na região amplificada pelos iniciadores 

KasA4/4R do gene kasA.  

Quando se comparou as mutações encontradas com os valores de CIM 

obtidos para cada isolado de M. tuberculosis, observou-se que a presença de 

mutação em uma ou mais das regiões gênicas estudadas estava relacionada 

com um elevado valor da concentração inibitória mínima (CIM ≥1,00 g/ml). A 

tabela 11 relaciona o número de isolados que apresentaram mutação em uma 

ou mais regiões gênicas estudadas e o valor de CIM correspondente.  

 



     

Tabela 11. Relação entre CIM para INH e o número de isolados de M. tuberculosis que apresentaram mutações nos genes 

katG, inhA, kasA e região intergênica oxyR-ahpC. 

 

CIM 

(g/mL) 

KatG 

315 

KatG 

463 

Promotor 

inhA 

oxyR-

ahpC 
kasA 

katG 315 +  

promotor  

inhA 

katG 315  

+ oxyR-

ahpC 

katG 315  

+ kasA 

katG 463 

 + oxyR -

ahpC 

Promotor 

inhA + inhA 

estrutural 

oxyR-

ahpC  

+ kasA 

TOTAL 

<0,015 0 1 1 1 4 0 0 0 1 0 0 8 

0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,06 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

0,12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

0,25 2 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 7 

0,50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

≥1,00 26 2 5 5 3 2 1 13 0 1 1 59 

TOTAL 31 3 7 6 10 2 1 16 1 1 1 79 

        Nota: dados representados como número (n) de isolados. 
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4.5. Resultados do sequenciamento de DNA  

Todos os isolados de M. tuberculosis que apresentaram perfil de SSCP 

diferente do perfil da cepa padrão H37Rv em pelo menos uma das regiões 

gênicas estudadas foram seqüenciados. A descrição das mutações 

encontradas bem como a freqüência dessas mutações encontram-se listadas 

na tabela 12. 

 

Tabela 12. Relação das mutações identificadas nos genes katG, kasA, inhA e 

regiões promotoras de inhA e ahpC, em isolados clínicos de M. tuberculosis. 

 

Gene Nucleotídeo alterado Códon Isolados (n) Frequência 

     

katG GC na posição 944 315 45 36,0% 

katG GA na posição 944 315 3 2,4% 

katG GCCA na posição 945 315 1 0,8% 

katG GCCG na posição 945 315 1 0,8% 

katG Gø na posição 1383 461 3 2,4% 

katG GT na posição 1388 463 4 3,2% 

Promotor inhA CT na posição -15 N/A 10 8,0% 

inhA estrutural TC na posição 62 16 1 0,8% 

oxyR-ahpC CT na posição - 39 N/A 2 1,6% 

oxyR-ahpC CT na posição - 54 N/A 1 0,8% 

oxyR-ahpC GA na posição -51 N/A 2 1,6% 

oxyR-ahpC GA na posição -48 N/A 2 1,6% 

ahpC TC na posição 30 10 2 1,6% 
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kasA GA na posição 805 269 21 16,8% 

kasA GT na posição 272 91 1 0,8% 

kasA GA na posição 240 80 5 4,0% 

Nota: ø = deleção 

 

Nas figuras 17 a 21 são mostrados os eletroferogramas de algumas das 

mutações encontradas nos genes katG (G1383ø e GC945CG), inhA (T62C), 

ahpC (T30C) e kasA (G272T) nos isolados clínicos de M. tuberculosis.  

 

 

Figura 17. Eletroferograma representativo da seqüência com deleção de 

um G na posição 1383pb do gene katG.  
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Figura 18. Eletroferograma representativo da análise de seqüência da 

mutação do gene katG. As setas indicam as substituições de um G por um C 

e um C por um G nas posições 944pb e 945pb do gene katG, respectivamente. 

M. Seqüência mutada. N. Sequência normal. 

 

 

Figura 19. Eletroferograma representativo da análise de seqüência da 

mutação do gene inhA. A seta indica a substituição de um T por um C na 

posição 62pb da região estrutural do gene inhA. M. Seqüência mutada. N. 

Sequência normal. 
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Figura 20. Eletroferograma representativo da análise de seqüência da 

mutação do gene ahpC. A seta indica a substituição de um T por um C na 

posição 30pb do gene ahpC. M. Seqüência mutada. N. Sequência normal. 

 

 

Figura 21. Eletroferograma representativo da análise de seqüência da 

mutação do gene kasA. A seta indica a substituição de um G por um T na 

posição 272pb do gene kasA. M. Seqüência mutada. N. Sequência normal. 
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Quando os resultados dos ensaios da PCR-SSCP foram comparados 

com o sequenciamento de DNA observou-se que, entre as 113 alterações 

eletroforéticas encontradas pela técnica de SSCP, 106 tiveram a mutação 

confirmada pelo sequenciamento de DNA fornecendo uma excelente 

concordância de 93,8%. Somente sete isolados, que apresentaram perfil de 

SSCP diferente da cepa padrão H37Rv, não confirmaram a mutação pelo 

seqüenciamento.  

Vários fatores podem influenciar na mobilidade eletroforética das fitas 

simples de DNA como, por exemplo, impurezas e concentração do produto da 

PCR, temperatura e tempo da corrida eletroforética, pH e concentração do gel 

de acrilamida, posição e tipo de mutação entre outros ( HENESSY et al., 1998; 

WELSH et al., 1997; SALAZAR et al., 2002). Esses fatores podem levar ao 

aparecimento de bandas adicionais ou favorecimento de conformações 

distintas que influenciam na mobilidade eletroforética e dificultam a 

interpretação dos resultados (TEMESGEN et al., 1997; WELSH et al., 1997). 

Por essa razão, todos os isolados que apresentem alguma alteração no seu 

perfil eletroforético, quando comparado com a H37Rv, devem ser sequenciados 

para a confirmação se houve e qual foi a alteração de nucleotídeo que ocorreu.  

 

4.6. Pesquisa de mutações no gene nat 

Os 45 isolados de M. tuberculosis selecionados foram analisados quanto 

a presença e freqüência de mutações específicas no gene nat através da 

amplificação pela PCR utilizando-se os 8 pares de iniciadores selecionados de 
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modo a amplificar o gene em toda a sua extensão. Após amplificação, os 

produtos da PCR obtidos para cada par de iniciador foram seqüenciados.  

Dezoito isolados (40,0%) apresentaram a deleção de um G na posição 

801pb do gene nat sendo que sete desses isolados (38,9%) ainda 

apresentaram uma outra deleção, um C na posição posição 24pb, e um isolado 

apresentou a substituição de um C por um A na posição 552pb 

concomitantemente. Outras alterações encontradas, em apenas um isolado 

cada, foram: a inserção de um C na posição 271pb e a substituição de um G 

por um A na posição 619pb. Vinte e cinco isolados (55,6%) não apresentaram 

nenhuma mutação no gene nat. O sequenciamento desses isolados foi repetido 

para confirmação das mutações. Nas figuras 22 a 25 são mostrados exemplos 

de cada uma das alterações encontradas.   

 

  

Figura 22. Eletroferograma representativo da seqüência com deleção de 

um G na posição 801pb do gene nat.  
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Figura 23. Eletroferograma representativo da seqüência com deleção de 

um C na posição 24pb do gene nat.  

 

 

 

 

 

Figura 24. Eletroferograma representativo da seqüência com inserção de 

um C na posição 271pb do gene nat.  
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Figura 25. Eletroferograma representativo da troca do G por um A na 

posição 619pb (A) e do C por um A na posição 552pb (B) do gene nat. M. 

Seqüência mutada. N. Sequência normal. 

 

A descrição das mutações encontradas bem como a freqüência dessas 

mutações e as respectivas mudanças de aminoácidos encontram-se listadas 

na tabela 13. Entre as alterações encontradas, 4 ainda não haviam sido 

relatadas, sendo a substituição G619A a única descrita previamente.  

As deleções nas posições 801pb e 24pb não acarretam mudança de 

aminoácidos, porém ocasionam uma alteração na sequência dos códons 

alterando a janela de leitura e, portanto, a tradução da proteína (mutação 

frameshift), podendo em conseqüência alterar sua função e atividade.  

 

 

A B 

M 
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Tabela 13. Relação das mutações identificadas no gene nat em isolados 

clínicos de M. tuberculosis. 

 

Nucleotídeo alterado Aminoácido alterado Isolados (n) Frequência 

    

G801Ø  Glu267Glu 18 40,0% 

C24Ø  Tyr8Tyr 7* 15,6% 

G619A  Gly207Arg 1 2,2% 

C552A Ala184Asp 1 2,2% 

Ins C na posição 271 Phe91Ser 1 2,2% 

Nota: ø = deleção; ins = inserção; Glu = glutamato; Tyr = tirosina; Gly = glicina; Arg = arginina; 
Ala = alanina; Asp = aspartato; Phe = fenilalanina; Ser = serina. *a deleção do G na posição 
24pb ocorreu em conjunto com a deleção na posição 801pb. 

 

A substituição C552A resulta na troca de um aminoácido apolar, a 

alanina, por um aminoácido polar ácido, o aspartato. Já a inserção de um C na 

posição 271pb leva a uma mudança na fase aberta de leitura, ocasionando a 

mudança de um aminoácido apolar, a fenilalanina, por um polar sem carga 

líquida, a serina.  

As mutações encontradas no gene nat também foram comparadas com 

a CIM determinada para cada isolado.  Como podemos observar na tabela 14, 

houve uma distribuição bem heterogênea entre as mutações encontradas e os 

valores de CIM determinados. 
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Tabela 14. Relação entre CIM para INH e a presença ou ausência de mutações 

específicas no gene nat. 

 

CIM 

(g/mL) 
G801Ø 

G801Ø 

C24Ø 
G619A 

C552A 

G801Ø 

Inserção 

C na 271 

Sem 

mutação 
 Total 

<0,015 2 0 0 0 0 6  8 

0,03 0 0 0 0 0 0  0 

0,06 0 0 0 0 0 0  0 

0,12 1 0 0 0 0 1  2 

0,25 2 4 0 0 0 0  6 

0,50 0 0 0 0 0 0  0 

≥1,00 5 3 1 1 1 18  29 

Total 10 7 1 1 1 25  45 

Nota: ø = deleção 

 

 Entre os 16 isolados do grupo NAT que não apresentaram nenhuma 

outra mutação concomitante nos genes caracteristicamente envolvidos com 

resistência à INH, 8 (50%) apresentaram mutações no gene nat, sendo que 4 

apresentaram apenas a deleção G801ø (todos com CIM ≥1,0g/mL) e 4 

apresentaram as duas deleções  G801ø e C24ø (um com CIM de 0,25g/mL e 

os demais de  ≥1,0g/mL). Entre os 8 isolados restantes, apenas um 

apresentou CIM sensível pelo método REMA, todos os demais apresentaram 

CIM ≥1,0g/mL, apesar de todos terem sido recebidos como resistentes pelo 

laboratório de origem.  
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 Comparando-se mutações específicas no gene nat com a presença de 

mutações concomitantes nos genes katG, inhA, ahpC e kasA nos grupos 

Sensíveis, MDR e Resistentes, observa-se que no grupo Sensíveis, apenas 

mutações em KasA foram encontradas. Já nos grupos MDR e Resistentes, as 

mutações concomitantes mais freqüentes foram no katG (G944C) porém 

algumas também foram encontradas em inhA e ahpC. A tabela 15 abaixo 

relaciona todas as mutações encontradas nos isolados de M. tuberculosis 

escolhidos para o estudo da NAT, bem como a CIM correspondente (o grupo 

NAT não foi incluído pois, por definição, os isolados deste grupo não 

apresentam nenhuma mutação). Não se observa uma relação direta entre a 

quantidade e tipo de mutações com o valor de CIM, uma vez que a maioria dos 

isolados resistentes apresentam CIM ≥1,0g/mL independente das mutações 

encontradas.  

 

Tabela 15. Relação entre mutações específicas no gene nat, mutações nos 

genes caracteristicamente envolvidos com resistência à INH e CIM nos 

isolados de M. tuberculosis escolhidos para o estudo NAT.   

Amostra 
Mutação no 

 gene nat 
Outras  

mutações 

CIM 

(g/mL) 

Grupo Sensíveis   

08 G801Ø N/A Sensível 

202 N/A KasA G805A Sensível 

219 G801Ø KasA G805A 0,25 

226 N/A N/A Sensível 

229 N/A KasA G805A 0,125 
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231 G801Ø N/A 0,125 

275 G801Ø N/A Sensível 

281 N/A N/A Sensível 

302 N/A N/A Sensível 

324 N/A N/A Sensível 

Grupo MDR   

7 N/A 
KatG G944C  
InhA C-15T 

1,0 

29 N/A KatG G944C   ≥ 1,0 

36 N/A ahpC G-51A ≥ 1,0 

142 Ins C na posição 271 KatG G944C ≥ 1,0 

166 
G801Ø   
G24Ø 

KatG G944C  
KasA G805A 

0,25 

168 N/A 
KatG G944C  
KasA G805A 

≥ 1,0 

170 N/A 
InhA C-15T 
InhA T62C 

1,0 

192 N/A 
KatG G944C  
KasA G805A 

 1,0 

237 
G801Ø   
G24Ø 

KatG G944C  0,25 

254 
G801Ø   
G24Ø 

KatG G944C  ≥ 1,0 

265 G801Ø KatG G944C  ≥ 1,0 

Grupo Resistente   

190 N/A KatG G944C ≥ 1,0 

227 G801Ø InhA C-15T 0,25 

146 G619A KatG G944C ≥ 1,0 

184 N/A KasA G805A  1,0 
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4.7. Resultados da expressão gênica  

A análise de expressão do mRNA do gene nat foi realizada pela PCR 

em Tempo Real para os 45 isolados clínicos de M. tuberculosis selecionados 

para este estudo. Para apenas um isolado do grupo resistente não foi possível 

obter nenhum sinal de amplificação na PCR em tempo real. 

Os valores de Ct obtidos foram utilizados para o cálculo da expressão 

relativa de mRNA do gene nat em relação a do gene 16S (ΔCt), que foi usado 

como controle endógeno. Os valores de ΔCt do cDNA de cada isolado de M. 

tuberculosis foram normalizados em relação ao ΔCt médio do cDNA da cepa 

padrão H37Rv, utilizando-se o parâmetro Delta Delta Ct (ΔΔCt). 

Os dados de ΔΔCt foram transformados em escala logarítmica (2-ΔΔCt) 

para comparar os dados de expressão de cada isolado clínico. A expressão é 

interpretada pelo aumento ou diminuição em comparação à cepa padrão 

H37Rv. 

Nas tabelas 16 a 19 são apresentados os valores médios do ΔCt, ΔΔCt 

e expressão (2-ΔΔCt ) do mRNA do gene nat para os quatro grupos selecionados 

197 N/A ahpC C-39T ≥ 1,0 

215 
G801Ø   
G24Ø 

KasA G805A 0,25 

232 N/A 
KatG G944C  
KasA G805A 

1,0 

331 N/A InhA C-15T 1,0 
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para o estudo da NAT: o grupo NAT, composto pelos 15 isolados resistentes 

que não apresentaram nenhuma mutação nas regiões gênicas relacionadas 

com resistência, grupo Sensíveis (n=10), grupo MDR (n=11) e o grupo 

Resistentes, composto por isolados resistentes apenas à INH e a mais um 

fármaco (n=9). 

 

Tabela 16. Valores de expressão do mRNA do gene nat no grupo NAT. 

Amostra 
ΔCt 

(Ct nat – Ct 16S) 

-ΔΔCt 
(ΔCt isolado – ΔCt 

H37Rv)  

2-ΔΔCt 

H37Rv 12,150  0,000  1,0 

Grupo NAT 

173 9,470 2,680  6,410 

179 9,140 3,010  8,057 

346 8,123  4,027  16,299 

347 9,580  2,570  5,937 

349 9,902  2,248  4,749 

314 9,632  2,518  5,729 

341 10,292  1,858  3,624 

367 8,175  3,975  15,722 

370 3,222  8,928 486,991 

65-S/R 5,490  6,660  101,108 

461/R 6,428  5,722  52,792 

27A/R  5,666  6,484  89,496 
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Tabela 17. Valores de expressão do mRNA do gene nat no grupo Sensíveis. 

 

302/R 4,231  7,919  241,981 

227/R 8,989  3,161  8,943 

25/R 1,033  11,117  2221,395 

4509/R 7,792  4,358  20,510 

    

Amostra 
ΔCt 

(Ct nat – Ct 16S) 

-ΔΔCt 
(ΔCt isolado – ΔCt 

H37Rv)  

2-ΔΔCt 

H37Rv 12,150  0,000  1,0 

Grupo Sensíveis   

8 4,113  8,037  262,696 

202 8,483  3,667  12,700 

219 7,382  4,768  27,242 

226 8,794  3,356  10,237 

229 3,545  8,605  389,438 

231 7,915  4,235  18,834 

275 9,236  2,914  7,536 

281 1,655  10,495  1442,894 

302 3,446  8,704  416,956 

324 -0,471  12,621  6298,314 
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Tabela 18. Valores de expressão do mRNA do gene nat no grupo MDR. 

 

Amostra 
ΔCt 

(Ct nat – Ct 16S) 

-ΔΔCt 
(ΔCt isolado – ΔCt 

H37Rv)  

2-ΔΔCt 

H37Rv 12,150  0,000  1,0 

Grupo MDR   

7 2,267  9,883  944,070 

29 3,179  8,971  501,724 

36 13,301  1,151  0,450 

142 0,745 11,405  2711,264 

166 21,806 9,656  0,001 

168 3,818  8,332  322,298 

170 4,398  7,752  215,605 

192 1,876  10,274  1238,390 

237 13,860  1,710  0,306 

254 8,221 3,929  15,234 

265 14,773 2,623 0,162 
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Tabela 19. Valores de expressão do mRNA do gene nat no grupo Resistentes. 

 
* O isolado para o qual não foi obtida amplificação na PCR em tempo real foi excluído da 

tabela, portanto n=7. 

 

Pode-se observar que houve uma grande amplitude nos valores de 

expressão do mRNA do gene nat em cada um dos grupos estudados. No grupo 

NAT, a expressão foi de 3,6 a aproximadamente 2221 vezes a expressão da 

H37Rv, no grupo Sensíveis de 7,5 a 6.298 vezes e no grupo Resistentes 

obteve-se valores aproximadamentes iguais a até 42 vezes a expressão da 

H37Rv. O grupo MDR foi o único grupo no qual 4 isolados apresentaram 

valores de expressão do nat menores que o da H37Rv, ou seja, valores de 

expressão menor que 1 (isolados 36, 166, 237 e 265).  

Amostra 
ΔCt 

(Ct nat – Ct 16S) 

-ΔΔCt 
(ΔCt isolado – ΔCt 

H37Rv)  

2-ΔΔCt 

H37Rv 12,150  0,000  1,0 

Grupo Resistentes*   

190 9,836  2,314  4,973 

227 12,058  0,092  1,066 

184 7,943  4,207  18,472 

197 10,113  2,037  4,103 

215 6,741  5,409  42,481 

232 10,337  1,813  3,514 

331 9,639  2,511  5,701 
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Quando a distribuição das médias de expressão foi comparada nos 

grupos estudados, observou-se que para os grupos NAT, Sensíveis e MDR, a 

média foi aproximadamente 100 vezes o valor de expressão da H37Rv. Apenas 

no grupo Resistentes, a média foi menor e mais próxima da expressão da 

H37Rv (Figura 26). 

 

NAT Sensíveis MDR Resistentes

0.0001

0.01

1

100

10000

 

Figura 26. Distribuição dos valores de expressão normalizada do gene nat  

para os grupos NAT, Sensíveis, MDR e Resistentes. 

 

Os níveis de expressão também foram comparados com a presença ou 

ausência de mutações no gene nat. A Figura 27 ilustra a variação de expressão 

gênica normalizada, transformada em escala logarítmica, entre os isolados que 

apresentaram mutações (box vermelho) e os que não apresentaram mutações 

(box azul) específicas no gene nat para os quatro grupos formados.  
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Figura 27. Comparação dos valores de expressão normalizada do gene 

nat  para os grupos NAT, Sensíveis, MDR e Resistentes com a presença 

ou ausência de mutações específicas no gene nat. Os Box plots mostram a 

média e os valores extremos. 

 

Devido a grande amplitude nos valores de expressão e ao pequeno 

número de isolados analisados em cada grupo, não foi observada diferença 

estatisticamente significativa entre a presença ou ausência de mutações 

específicas e os níveis de expressão do gene nat em cada um dos grupos 

estudados (NAT: p=0,536; Sensíveis: p=0,257; MDR: p=0,177 e Resistentes: 

p=1,000).  

Do mesmo modo, ao se comparar a concentração inibitória mínima 

(CIM) para a INH com a variação da expressão do mRNA do gene nat (tabela 

20) não foi observada nenhuma relação direta.  
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Tabela 20. Distribuição dos valores de expressão do mRNA do gene nat em 

relação a mutações específicas e valores de CIM para INH. 

Amostra 
Expressão 

(2
-ΔΔCt

 ) 

Mutação no 
 gene nat 

CIM 

(g/mL) 

Grupo NAT    

173 6,410 G801Ø ≥1,0 

179 8,057 
G801Ø   
G24Ø 

≥1,0 

346 16,299 G801Ø ≥1,0 

347 5,937 
G801Ø   
G24Ø 

≥1,0 

349 4,749 N/A Sensível 

314 5,729 
G801Ø   
G24Ø 

0,25  

341 3,624 N/A 1,0 

367 15,722 G801Ø  ≥1,0 

370 486,991 G801Ø ≥1,0 

65-S/R 101,108 N/A 1,0 

461/R 52,792 N/A 16,0 

27A/R  89,496 N/A >32,0 

302/R 241,981 N/A >32,0 

227/R 8,943 N/A >32,0 

25/R 2221,395 
C552A 
G801Ø 

2,0 

4509/R 20,510 N/A >32,0 

Grupo Sensíveis 
   

   

8 262,696 G801Ø Sensível 

202 12,700 N/A Sensível 

219 27,242 G801Ø 0,25 
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226 10,237 N/A Sensível 

229 389,438 N/A 0,125 

231 18,834 G801Ø 0,125 

275 7,536 G801Ø Sensível 

281 1442,894 N/A Sensível 

302 416,956 N/A Sensível 

324 6298,314 N/A Sensível 

Grupo MDR    

7 944,070 N/A 1,0 

29 501,724 N/A  ≥ 1,0 

36 0,450 N/A ≥ 1,0 

142 2711,264 Ins C na posição 271 ≥ 1,0 

166 0,001 
G801Ø   
G24Ø 

0,25 

168 322,298 N/A ≥ 1,0 

170 215,605 N/A 1,0 

192 1238,390 N/A  1,0 

237 0,306 
G801Ø   
G24Ø 

0,25 

254 15,234 
G801Ø   
G24Ø 

≥ 1,0 

265 0,162 G801Ø ≥ 1,0 

Grupo Resistente 
   

   

190 4,973 N/A ≥ 1,0 

227 1,066 G801Ø 0,25 

146 N/A G619A ≥ 1,0 

184 18,472 N/A  1,0 

197 4,103 N/A ≥ 1,0 
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Nota: as amostras identificadas com um “/R” no grupo NAT são os isolados pertencentes à 

micobacterioteca que tiveram a CIM determinada pelo método MABA, cujas concentrações de 

INH estabelecidas variaram de 0,25 a 32,00 g/mL. 

 

4.8. Determinação da atividade da enzima NAT 

Para a determinação da atividade enzimática da NAT, foi estabelecida 

inicialmente uma curva-padrão que permitiu correlacionar os valores de 

absorbância com a concentração de CoA, que é liberada na reação de 

acetilação da INH (Figura 28).  

 

 

Figura 28. Curva-padrão para a coenzima-A. 
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112 

 

 

Pode-se observar que houve uma excelente correlação linear (R
2 

= 

0,9999) na faixa entre 0 e 1400nM e uma relação direta entre a concentração 

de CoA e a absorbância lida. Com a equação da reta obtida, é possível 

determinar a concentração de CoA liberada em cada reação de acetilação dos 

isolados de M. tuberculosis, através da medida de absorbância de cada 

amostra no comprimento de onda ótimo: 405nm. 

 Nos experimentos para se avaliar a cinética da reação e determinar suas 

constantes, não foi possível obter resultados satisfatórios, apesar da realização 

de vários testes alterando-se as condições da reação. Os testes foram 

realizados com a cepa padrão H37Rv e com isolados resistentes apresentando 

mutações no gene nat. 

Abaixo são mostrados exemplos dos gráficos obtidos para a H37Rv 

(Figura 29) e para o isolado 179 (Figura 30) que é um isolado resistente (CIM 

≥1,0µ/mL) com mutação apenas no gene nat (G801Ø e C24Ø).  

 

Figura 29. Gráfico 1/[S] versus 1/v para a cepa H37Rv. 
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Figura 30. Gráfico 1/[S] versus 1/v para o isolado 179. 

 

Como pode ser observado pelos gráficos obtidos, não foi possível 

estabelecer uma relação linear (R2 próximo a 1) entre a concentração de 

substrato e a velocidade da reação. Dessa forma, não foi possível determinar 

se a reação segue a cinética de Michaelis-Menten e os parâmetros cinéticos de 

Vmáx e Km não puderam ser determinados através do gráfico de Lineweaver-

Burke, impossibilitando, portanto, a aplicação deste método na determinação 

da atividade enzimática nos isolados de M. tuberculosis. 
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5. DISCUSSÃO  

 Globalmente, a tuberculose permanece como a principal causa de morte 

em adultos decorrente de um único agente infeccioso. O tratamento 

diretamente observado de curta duração (DOTS) tem se mostrado um método 

efetivo para o controle da doença, entretanto, essa estratégia não é eficiente 

em pacientes portadores de tuberculose multirresistente, caracterizada por 

resistência a pelo menos INH e RMP e, no Brasil, a mais um terceiro fármaco 

dos esquemas padronizados (DALCOLMO et al., 2007). 

 A resistência no Mycobacterium tuberculosis se desenvolve através da 

aquisição de mutações em genes alvos que surgem espontaneamente devido à 

taxa de mutação natural do DNA genômico. Para a isoniazida, a resistência se 

desenvolve a uma taxa de 10-5 a 10-7 in vitro, enquanto que a resistência à 

rifampicina, por exemplo, é menos freqüente (10-9). A taxa de mutação para a 

estreptomicina, etambutol, canamicina e ácido para-aminosalicílico é da 

mesma ordem de grandeza da INH (MUSSER, 1995; WARREN et al., 2000). 

Por essa razão, o tratamento da tuberculose deve consistir de uma terapia 

combinada, com a associação de vários medicamentos, conforme preconizado 

pela Organização Mundial da Saúde. Adicionalmente, grandes investimentos 

também têm sido feitos para se entender as bases genéticas da resistência. 

 A INH é um dos principais fármacos usados contra o M. tuberculosis 

tanto terapeuticamente como para profilaxia. Globalmente, a taxa média de 

resistência primária à INH é de 7,3% (variando de 1,5 a 32%) e de resistência 



116 

 

 

adquirida (pela seleção de bacilos resistentes por tratamento inadequado) varia 

entre 5,3 a 70% (RAMASWAMY et al., 2003).  

 Neste estudo, entre os 76 isolados clínicos de M. tuberculosis obtidos e 

caracterizados como resistentes no laboratório de origem, 65,8% eram de 

isolados multirresistentes. A caracterização molecular pelo MIRU levou à 

formação de apenas 6 grupos com similaridades de 97% (1 grupo), 96% (1 

grupo) e 95% (4 grupos). A formação de cluster normalmente indica uma 

transmissão recente, ou seja, a transmissão da micobactéria de um paciente 

com tuberculose pulmonar para um indivíduo saudável que acaba adoecendo. 

Neste caso, o isolado de menor número é considerado o isolado que deu 

origem ao clone. Em contrapartida, quando pela técnica de genotipagem 

(MIRU) o isolado não agrupa com nenhum outro isolado, é indício de 

reativação, isto é, a micobactéria estava latente no indivíduo e por alguma 

razão se reativou desencadeando a doença. Entretanto, segundo BRADEN e 

colaboradores (1997), agrupamentos de isolados de M. tuberculosis nem 

sempre representam transmissão recente, mas podem refletir persistência de 

cepas endêmicas bem conservadas. 

Pode-se concluir, portanto, que a maior parte das infecções dos 

pacientes envolvidos neste estudo foi resultado de reativações, uma vez que 

apenas 6 grupos de similaridade clonal foram formados. Alternativamente, 

também podemos inferir que as cepas endêmicas que persistem na região 

analisada são 50% de cepas sensíveis e 50% de resistentes. 

 Diversas alterações genéticas nos genes katG (que codifica a enzima 

catalase-peroxidase responsável pela ativação da INH), inhA (que codifica uma 
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enzima envolvida na síntese de ácidos micólicos), região promotora do gene 

ahpC (que codifica a enzima alquil-hidroperóxido redutase que age como um 

dos componentes da redutase oxidativa) e kasA (que codifica a enzima -

cetoacetil ACP sintase) têm sido associadas com resistência à INH (GUO, et 

al., 2006).  

A análise pela PCR-SSCP e seqüenciamento de DNA revelou que 52 

(68,4%) dos 76 isolados de M. tuberculosis resistentes à INH apresentaram 

mutações no gene katG. Cinquenta desses isolados apresentaram a mutação 

mais comum, no códon 315-Ser, que é encontrada em aproximadamente 50 a 

90% dos isolados resistentes.  Esta mutação retém a atividade de catalase-

peroxidase, porém diminui a afinidade de ligação da INH à KatG. Os achados 

deste estudo são consistentes com outros trabalhos que também encontraram 

freqüências elevadas de mutações no katG tais como 76,3% (RAMASWAMY et 

al., 2003), 94,3% (ZHANG et al., 2005) e 51% (GUO et al., 2006) assim como 

em trabalhos brasileiros: 75% (CLEMENTE et al., 2008), de 60,0% a 87,1% 

(SILVA et al., 2003) e 85,6%, que são os resultados prévios de nosso 

laboratório (CARDOSO et al., 2004).  

A troca de nucleotídeos que leva à alteração do aminoácido arginina por 

leucina no códon 463 do gene katG foi inicialmente associada com resistência 

à INH, entretanto, estudos bioquímicos e epidemiológicos posteriores não 

sustentaram essa relação (JOHNSSON et al., 1997). Adicionalmente, estudos 

de mutação sítio-dirigida demonstraram que a presença da Leu ao invés da Arg 

não altera a atividade de catalase-peroxidase dos isolados e essa substituição 

está presente inclusive, em isolados sensíveis à INH, especialmente na China, 
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na antiga União Soviética e outras áreas da Ásia (ROUSE et al., 1996; LEE et 

al., 1997).  

Apesar de freqüente (ALTAMIRANO et al., 1994; ROUSE et al., 1995) o 

hoje considerado polimorfismo Arg463Leu foi encontrado em apenas 4 isolados 

analisados, sendo dois sensíveis à INH. Fato interessante é que 3 desses 

isolados também apresentaram concomitantemente a deleção de um G no 

códon 461. Essa deleção, não descrita anteriormente, leva a uma alteração na 

janela de leitura da proteína podendo portanto alterar sua função. Entretanto, 

como essa deleção também foi encontrada em um isolado sensível, sua real 

influência precisa ser investigada com mais profundidade. 

Comparações entre mutações no gene katG e valores de CIM para INH 

obtidos neste estudo mostraram que 84,6% (44/52) dos isolados apresentaram 

CIM ≥1,0µg/mL, confirmando a forte relação entre mutações no gene katG e 

resistência à INH (SOMOSKOVI et al. 2001; SLAYDEN & BARRY, 2000). 

Vários estudos têm descrito a associação entre mutações no katG e níveis 

elevados de resistência (RAMASWAMY et al., 2003) porém, as diferentes 

faixas de valores de concentração de INH utilizadas nos estudos limita uma 

comparação apropriada (CLEMENTE et al., 2008). 

A região promotora do operon mabA-inhA é a segunda região mais 

significativa em termos de resistência à INH, com taxas de mutação variando 

de 10% a 34,2% (ZHANG et al., 2005). Mutações nessa região aumentam a 

expressão da proteína InhA fazendo que com níveis maiores do alvo de ação 

da INH estejam disponíveis, levando à resistência à INH por um mecanismo de 

titulação (RAMASWAMY & MUSSER, 1998). Neste estudo, a substituição de 
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bases no nucleotídeo -15 ocorreu em 10 (8,0%) isolados de M. tuberculosis. 

Desses isolados, 7 apresentaram mutação apenas na região promotora (CIM 

de 0,25µg/mL (n=1), ≥1,0µg/mL (n=5) e um isolado sensível), 2 também 

apresentaram mutação no códon 315 do gene katG (CIM ≥1,0µg/mL) e 1 

também apresentou mutação na região estrutural do gene InhA (CIM 

≥1,0µg/mL).  

Esses resultados estão de acordo com estudos prévios que mostram 

uma baixa freqüência de mutações na região promotora do gene inhA, tanto 

isoladas como em combinação com mutações no katG e raras mutações na 

região codificadora do gene (RISKA et al., 2000;  RAMASWAMY & MUSSER, 

1998; SACCHETTINI & BLANCHARD, 1996). Entretanto, a presença de 

mutação em um isolado sensível contraria os estudos até o momento que 

confirmam a não existência desta mutação em isolados de M. tuberculosis 

sensíveis à INH (BANERJEE et al., 1994; BASSO et al., 1998). 

Mutações nos genes katG e inhA não são os únicos responsáveis por 

conferir resistência à INH. Há algum tempo tem sido estabelecida uma relação 

direta entre a atividade de catalase-peroxidase e virulência através da 

demonstração da perda de virulência em isolados com deficiência da enzima 

KatG. Adicionalmente, observou-se que a perda da função de KatG estava 

acompanhada por uma expressão elevada da enzima alquil-hidroperóxido 

redutase, AhpC (GUIMARÃES et al., 2005). Mutações na região promotora de 

ahpC têm sido encontradas em aproximadamente 10% dos isolados resistentes 

à INH. A expressão aumentada de AhpC resultante desta mutação parece 
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compensar a perda da atividade de catalase-peroxidase nessas micobactérias 

(SOMOSKOVI et al., 2001).  

Correspondendo aos dados da literatura, a maioria das mutações em 

ahpC encontradas neste estudo foram na região promotora, correspondendo a 

5,6% dos isolados. Apenas 2 isolados apresentaram mutação na região 

estrutural de ahpC. Entretanto, ao contrário da literatura que sugere que 

mutações na região promotora são sempre encontradas em conjunto com 

mutações no katG (RISKA et al., 2000; ZHANG et al., 2005), neste estudo 

apenas um isolado apresentou mutação concomitante no códon 315 do gene 

katG. Interessante também, foi a identificação de mutação em 2 isolados 

sensíveis à INH, o que nos leva a pensar que estas mutações parecem 

interferir de forma pouco significativa na indução de resistência à INH.  

De acordo com TELENTI e colaboradores (1997), a expressão 

aumentada de AhpC ocasionada por mutações na região promotora, não 

parece conferir resistência significativa à INH, sendo apenas um mecanismo 

compensatório, embora todos os isolados com mutação em ahpC neste estudo 

tenham apresentado uma CIM ≥1,0µg/mL. 

Existe uma considerável discussão na literatura quanto ao papel do 

gene kasA como um possível alvo de resistência à INH (SHERMAN et al., 

1996). Apesar de mutações terem sido descritas nesse gene, elas geralmente 

conferem baixos níveis de resistência e também são encontradas em isolados 

sensíveis (MDLULI et al., 1998; PIATEK et al., 2000). Entretanto, a 

possibilidade do kasA constituir um mecanismo adicional de resistência não 

deve ser excluído.  
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No presente estudo, três diferentes mutações em kasA foram 

encontradas em 21,6% dos isolados analisados. De acordo com a revisão 

bibliográfica realizada, as substituições G91T e G80A não foram descritas 

anteriormente. Entretanto, a possibilidade destas alterações estarem 

relacionadas com resistência à INH parece ser muito pequena uma vez que os 

isolados com resistência que apresentaram estas mutações também 

apresentaram mutações em outros genes, principalmente no códon 315 do 

gene katG (n=16) o que justificaria melhor seu perfil de resistência. Outro fator 

que sugere a não participação de mutações no gene kasA na resistência à INH 

foi a porcentagem relativamente alta (29,6%) de isolados sensíveis que 

também apresentaram estas mutações. 

Os resultados obtidos neste estudo mostram que os mecanismos 

genéticos do M. tuberculosis envolvidos na resistência à INH são altamente 

complexos e envolvem diversos genes. As freqüências encontradas neste 

estudo devem ser interpretadas com precaução pois, além de apenas regiões 

específicas terem sido estudadas e não os genes em sua totalidade, apenas 

isolados com mobilidade eletroforética caracteristicamente distinta da cepa 

padrão H37Rv na técnica de SSCP foram seqüenciados. Apesar da 

concordância obtida entre o SSCP e o seqüenciamento de DNA ter sido 

elevada neste estudo (93,8%), já foi demonstrado que esse método pode não 

detectar todas as mutações presentes em um isolado, sendo necessárias 

diferentes condições de corrida (principalmente em temperaturas diferentes) 

para um mesmo isolado ou mesmo o seqüenciamento de DNA integral de 

alguns isolados para confirmação das freqüências em uma população (KIM et 

al., 1997; RINDER et al., 1998; SALAZAR et al., 2002).   
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Como entre 25-50% dos isolados clínicos de M. tuberculosis resistentes 

à INH não apresentam qualquer alteração em pelo menos um dos genes 

caracteristicamente envolvidos com resistência (katG, inhA, ahpC e kasA) 

(SHOLTO-DOUGLAS-VERNON et al., 2005; SLAYDEN & BARRY, 2000), foi 

sugerida no presente trabalho a participação do gene nat como um possível 

mecanismo, tanto pela presença de mutações como pela influência das 

mesmas na atividade enzimática da NAT. 

As arilamina N-acetil transferases (NATs), conhecidas como enzimas 

metabolizadoras de fármacos e carcinógenos, têm apresentado um papel 

histórico no metabolismo celular, na carcinogênese e na farmacogenética (SIM, 

2007). Em procariotos, a NAT foi inicialmente reconhecida na Salmonella 

typhimurium e estudos recentes têm investigado o potencial dos procariotos de 

metabolizarem substratos típicos das isoenzimas humanas, as NATs 1 e 2 

(DELOMÉNIE et al., 2001; PAYTON et al., 2001b). Bactérias patogênicas são 

frequentemente capazes de inativar as mesmas drogas prescritas para matá-

las como, por exemplo, a INH que é um substrato para a NAT de micobactérias 

(PAYTON et al., 1999). Fato interessante é que foi demonstrado que a NAT do 

M. tuberculosis é capaz de metabolizar a INH a sua forma terapeuticamente 

inativa, a N-acetil isoniazida. A NAT das micobactérias foi inicialmente 

estudada na espécie não patogênica, M. smegmatis, onde sua expressão 

aumentada estava associada com um aumento substancial na resistência à 

INH (PAYTON et al., 2001a).  

Investigações em isolados clínicos de M. tuberculosis identificaram 

mutações pontuais no gene nat (G619A e T529C) (UPTON et al., 2001; 
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SHOLTO-DOUGLAS-VERNON  et al., 2005). No presente estudo, foram 

identificadas mutações em 44,4% dos 45 isolados escolhidos para o estudo da 

NAT. Entre as alterações encontradas, apenas a substituição G619A já havia 

sido descrita previamente. Segundo UPTON e colaboradores (2001), o 

genótipo G207R resultante dessa substituição ocasiona mudanças 

conformacionais no sítio ativo da enzima, diminuindo a afinidade da NAT pela 

INH. Portanto, essa mutação não acarretaria resistência à INH para os isolados 

que a apresentasse. O único isolado que apresentou essa mutação foi um 

isolado com CIM ≥ 1g/ml, porém o mesmo também apresentava mutação no 

gene katG (códon 315) que explicaria melhor o elevado valor da CIM.  

 Ambas as deleções encontradas neste estudo, G801ø e C24ø, e a 

substituição C552A não haviam sido descritas anteriormente. As deleções 

ocasionam uma alteração na seqüência dos códons (mutação frameshift), 

comprometendo a produção da proteína NAT e podendo alterar sua função e 

atividade. Já a substituição C552A resulta na troca de resíduos de aminoácidos 

com cargas distintas podendo influenciar nas interações entre os resíduos 

adjacentes alterando a estrutura secundária e terciária da proteína e, portanto, 

influenciando na sua função. 

Apesar da presença dessas mutações, não se observou uma correlação 

direta entre as mutações que afetam a função da NAT, com a sensibilidade à 

INH, uma vez que os valores de CIM relacionados a essas mutações foram 

muito variáveis. Entretanto, o que se pôde notar foi que, entre o grupo de 

isolados sensíveis, apenas a deleção na posição 801pb foi observada (n=4).  
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Mutações concomitantes no gene nat e nos genes katG, inhA e kasA e 

na região intergênica oxyR-ahpC foram encontradas em 31% (9/29) dos 

isolados de M. tuberculosis, incluindo os resistentes e sensíveis à isoniazida.  

Entre os 16 isolados que não apresentaram nenhuma mutação nos 

genes katG, inhA, ahpC e kasA, apenas 8 apresentaram alguma mutação no 

gene nat. Apesar da CIM elevada desses isolados (CIM ≥1,0g/mL) não se 

pode concluir que as mutações específicas no gene nat estejam diretamente 

relacionadas com resistência à INH uma vez que, ao serem analisados todos 

os grupos incluídos no estudo NAT, essas mutações também foram 

encontradas em isolados sensíveis. Entretanto, a possibilidade do nat constituir 

um mecanismo adicional de resistência não deve ser excluído. 

 Ao analisarmos a expressão do gene nat nos isolados triados para este 

estudo, observamos que, de modo geral, a média de expressão foi bem 

elevada comparada à da cepa padrão H37Rv porém apresentou uma amplitude 

muito grande, com valores variando de aproximadamente iguais a até mais de 

6000 vezes a expressão da H37Rv. Também não foram observadas relações 

entre os valores de expressão do mRNA do gene nat com os valores de CIM e 

com o número de mutações, tanto específicas do gene nat como em outros 

genes caracteristicamente relacionados com resistência à isoniazida.  

 Estudos acerca da atividade enzimática da NAT têm sido realizados para 

se investigar a especificidade da proteína frente a vários substratos, os 

mecanismos de ligação da INH à enzima e determinação do sítio ativo (BROKE 

et al., 2003; SANDY et al., 2005; SIKORA et al., 2008). Enquanto a NAT do M. 

tuberculosis (MTBNAT) seria claramente a preferida para esses estudos, foi 
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provado que a MTBNAT é uma proteína difícil de trabalhar devido a sua 

extrema insolubilidade quando expressa de forma recombinante em 

Escherichia coli (PAYTON et al., 1999). A NAT do M. smegmatis, entretanto, 

apresenta uma elevada homologia na cadeia de aminoácidos (60%) com a 

MTBNAT, além de ser solúvel quando produzida em E.coli, tendo sido portanto, 

a escolhida para esses estudos (SANDY et al., 2005). 

 Estudos de especificidade de substratos da NAT têm determinado os 

parâmetros cinéticos para diversas NATs de eucariotos e, mais recentemente, 

de procariotos. Estes estudos revelaram que a enzima de cada procarioto 

apresenta uma especificidade distinta para diversas arilaminas, hidrazidas e 

hidrazinas, além de diferenças em relação às NATs humanas (FULLAM et al., 

2008). SANDY e colaboradores (2005) reportaram que a INH seria um 

excelente substrato para a NAT do M. smegmatis (MSNAT) com Km de 7,3µM. 

Com base no alto grau de similaridade entre MSNAT e TBNAT foi sugerido que 

a INH também seria um excelente substrato para a TBNAT. Entretanto, em um 

estudo recente, foi determinado um valor de Km de 102 ± 6 mM para a INH 

indicando que a INH é um substrato fraco para a TBNAT (SIKORA et al., 2008). 

Este estudo foi o primeiro a fornecer um modelo detalhado dos mecanismos 

cinéticos e químicos da TBNAT, sendo inclusive capaz de obter a NAT de M. 

tuberculosis expressa recombinantemente em E. coli. 

 Com base nesses estudos, podemos concluir que o modelo de atividade 

enzimática proposto neste projeto não foi o mais adequado para se determinar 

a atividade enzimática em isolados clínicos de M. tuberculosis. Fato 

interessante é que, até o momento, nenhum estudo utilizou a MTBNAT obtida 
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diretamente de isolados clínicos, apenas proteínas recombinantes foram 

utilizadas.  

 A NAT micobacteriana tem sido proposta como um possível alvo na 

terapia anti-tuberculose, uma vez que a deleção do gene nat influencia na 

síntese de lipídeos da parede celular, embora o mecanismo preciso ainda não 

tenha sido elucidado (FULLAM, 2008). A observação de que a NAT humana e 

de procariotos se ligam a coenzima-A de maneiras marcadamente diferentes 

sugerem que o sítio de ligação do co-fator seja um novo alvo promissor para a 

inibição seletiva da NAT procariótica patogênica (FULLAM, 2008). Fica claro, 

portanto, a importância de estudos mais detalhados acerca da influência de 

mutações e da atividade da enzima NAT nos mecanismos de resistência e 

virulência do M. tuberculosis.  

 



     

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 



128 

 

 

6. CONCLUSÕES 

Mutações específicas no gene nat foram encontradas em 44,4% (20/45) 

dos isolados de M. tuberculosis. Além do polimorfismo G619A já descrito, 

foram encontradas quatro novas mutações: deleção de um G na posição 

801pb, deleção de um C na posição 24pb, substituição de um C por um A na 

posição 552pb e inserção de um C na posição 271pb.  

Mutações no gene nat estão em sua maioria relacionadas com CIM 

elevados (≥1 µg/mL) porém, houve uma distribuição bem heterogênea entre as 

mutações encontradas e os valores de CIM determinados não sendo possível 

estabelecer uma relação direta. 

As mutações encontradas no gene nat não puderam ser correlacionadas 

com a atividade da enzima NAT devido à ineficiência da técnica utilizada em se 

determinar a atividade em isolados de Mycobacterium tuberculosis utilizando-

se a isoniazida como substrato. 

Mutações concomitantes no gene nat e nos genes katG, inhA e kasA e 

na região intergênica oxyR-ahpC foram encontradas em 31% (9/29) dos 

isolados de M. tuberculosis, incluindo os resistentes e sensíveis à isoniazida.  

Não foi observada diferença estatisticamente significativa entre 

mutações específicas no gene nat e a concentração inibitória mínima (CIM) 

para a isoniazida bem como em relação aos níveis de expressão do gene nat 

em cada um dos grupos estudados. Muito provavelmente a ausência de 
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correlação foi devido à grande amplitude nos valores de expressão 

encontrados e ao pequeno número de isolados analisados em cada grupo, 
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ANEXO A – Informações para os Membros de Bancas Julgadoras  
de Mestrado/Doutorado 

 

 

1. O candidato fará uma apresentação oral do seu trabalho, com 
duração máxima de trinta minutos. 

 
2. Os membros da banca farão a argüição oral. Cada examinador 

disporá, no máximo, de trinta minutos para argüir o candidato, exclusivamente 
sobre o tema do trabalho apresentado, e o candidato disporá de trinta minutos 
para sua resposta. 

 
2.1 Com a devida anuência das partes (examinador e candidato), é 

facultada a argüição na forma de diálogo em até sessenta minutos por 
examinador. 

 
3. A sessão de defesa será aberta ao público. 
 
4. Terminada a argüição por todos os membros da banca, a mesma 

se reunirá reservadamente e expressará na ata (relatório de defesa) a 
aprovação ou reprovação do candidato, baseando-se no trabalho escrito e na 
argüição. 

 
4.1 Caso algum membro da banca reprove o candidato, a Comissão 

Julgadora deverá emitir um parecer a ser escrito em campo exclusivamente 
indicado na ata. 

4.2 Será considerado aprovado o aluno que obtiver aprovação por 
unanimidade ou pela maioria da banca. 

 
5. Dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Secretaria de Pós-

Graduação: pgfarma@usp.br, (11) 3091 3621. 
 
 

São Paulo, 18 de março de 2005. 
 
 
 

Profa. Dra. Bernadette D. G. M. Franco 
Presidente da CPG/FCF/USP 
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ANEXO B – Currículo Lattes  
 

Leticia Cecon 

Curriculum Vitae 
____________________________________________________________________________ 

 
Dados Pessoais 

 
Nome  Leticia Cecon 
Nome em citações bibliográficas  CECON, L. 
Sexo  feminino 
 
Filiação  Antonio Carlos Cecon e Sueli Pomiglio Cecon 
Nascimento  01/10/1980 - Jundiaí/SP - Brasil 
Carteira de Identidade  273204713 ssp - SP - 10/09/1998 
CPF  28898572808 
 
Endereço residencial Rua Dom Matheus, 55 ap. 94A 
 Vila Monumento - Sao Paulo 
 01548-030, SP - Brasil 
 Telefone: 11 82027511 
  
 
Endereço profissional Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
 Av. Prof. Lineu Prestes, 580  Bloco 17, Laboratório de Biologia 

Molecular Aplicada ao Diagnóstico 
 Butantã - Sao Paulo 
 05508-900, SP - Brasil 
 Telefone: 11 30913660 
                                        URL da home page: www.fcf.usp.br 
Endereço eletrônico  
 e-mail para contato : lcecon@usp.br 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 
Formação Acadêmica/Titulação 

 
2004         Doutorado em Farmácia (Análises Clínicas).  
 Universidade de São Paulo, USP, Sao Paulo, Brasil 
 Título: Mutações no gene nat: efeito na atividade enzimática e no perfil de 

resistência à isoniazida de cepas de Mycobacterium tuberculosis 
 Orientador: Prof. Tit. Mario Hiroyuki Hirata 
 Palavras-chave: Mycobacterium tuberculosis, N-acetiltransferase, Mutações, Isoniazida, 

Resisência 
 Áreas do conhecimento : Microbiologia,Biologia Molecular 
 
 

1999 - 2003  Graduação em Farmácia-Bioquimica.  
 Universidade de São Paulo, USP, Sao Paulo, Brasil 
 
____________________________________________________________________________ 

 
Atuação profissional 
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1. Quintiles Brasil Ltda 
 
 
Vínculo institucional 
  
2007 - Atual   Vínculo: Funcionária , Enquadramento funcional: Coordenadora 

de Pesquisa Clínica , Carga horária: 40,  Regime: Integral  
 
 Outras informações:  
                                     Coordenadora de Estudos Clínicos na América Latina, gerenciando estudos 

multicêntricos de oncologia e devices pulmonares. Gerenciamento na 
condução do estudo, dos monitores envolvidos e gerenciamento financeiro. 

 

2004 - 2007    Vínculo: Funcionária , Enquadramento funcional: Monitora de 
Pesquisa Clínica , Carga horária: 40,  Regime: Integral  

 
 Outras informações:  
                                     Monitora de Estudos Clínicos Fases II e III, Internacionais e Multicêntricos 
 

2003 - 2003    Vínculo: Funcionária , Enquadramento funcional: Assistente de 
Pesquisa Clínica , Carga horária: 40,  Regime: Integral  

 
 Outras informações:  
                                     Assistente de Pesquisa Clínica em estudos multicêntricos: asma (device 

pulmonar), enfisema (stents pulmonares) e oncologia (fases II e III). Suporte 
interno aos monitores. 

 
 
 

2. Universidade de São Paulo - USP 
 
Vínculo institucional 
  
2004 - 2009   Vínculo: Pós Graduação, Enquadramento funcional: Doutorado, 

Regime: Parcial  
 
 Outras informações:  
                                     Desenvolvimento do projeto de doutorado "Mutações no genet nat: efeito na 

atividade enzimática e no perfil de resistência à isoniazida de cepas de 
Mycobacterium tuberculosis.” 

 

2001 - 2002    Vínculo: Aluno de graduação , Enquadramento funcional: 
Iniciação Científica , Carga horária: 30,  Regime: Parcial  

 
 Outras informações:  
                                  Desenvolvimento do projeto de iniciaçao científica entitulado " Análise de 

mutações em genes relacionados com resistência à isoniazida em cepas de 
Mycobacterium tuberculosis isoladas em São Paulo - Brasil. 

 

__________________________________________________________________ 
Atividades 
  
2004 – 2009 Projetos de pesquisa, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 

Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas 
 Participação em projetos: 
 Mutações no gene nat: efeito na atividade enzimática e no perfil de resistência 

a isoniazida de cepas de Mycobacterium tuberculosis 
 
2001 - 2002 Projetos de pesquisa, Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
 Participação em projetos: 
 Análise de mutações nos genes relacionados com resistência à isoniazida em 

cepas de Mycobacterium tuberculosis isoladas em São Paulo - Brasil 
 
09/2001 - 10/2001 Extensão Universitária, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 

Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas 
 Especificação: Campanhas de Diabetes e Colesterol 
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03/2001 - 11/2001 Conselhos, Comissões e Consultoria, Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas 

 Especificação: Membro da Comissão Organizadora da XXXVI Semana 
Universitária Paulista de Farmácia e Bioquímica (SUPFAB) 

 
02/2001 - 09/2002 Pesquisa e Desenvolvimento, Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, Departamento de Análises Clínicas e 
Toxicológicas 

 Linhas de Pesquisa:Mecanismos de resistência à isoniazida em cepas de 
Mycobacterium tuberculosis 

 
02/2001 - 09/2002 Estágio, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Departamento 

de Análises Clínicas e Toxicológicas 
 Estágio:  Iniciação Científica: Treinamento de Estudantes de Graduação em 

Técnicas Especializadas, realizado no LPD-Biomol da FCF-USP 
 

___________________________________________________________________________ 

 
Linhas de pesquisa 

 
1. Mecanismos de resistência à isoniazida em cepas de Mycobacterium 

tuberculosis 
 
 Objetivos:Determinação da existência e frequência de mutações específicas 

em genes relacionados com resistência a isoniazida. 
 Palavras-chave: Isoniazida, Tuberculose, Resistência 
 Áreas do conhecimento : Biologia Molecular,Microbiologia 
  
______________________________________________________________________________________ 

 
Projetos 

 
2004 - 2009 Mutações no gene nat de isolados de Mycobacterium tuberculosis: 

efeito na atividade enzimática e no perfil de resistência à isoniazida  
Descrição: O aumento da prevalência da tuberculose em muitos países aliada ao aparecimento 
crescente de cepas resistentes (MDR) posiciona a tuberculose como um sério problema de 
saúde pública entre as doenças infecto-contagiosas no mundo todo. Além de mutações nos 
genes katG, kasA, locus inhA e região intergênica oxyR-ahpC caracteristicamente associadas 
com resistência à isoniazida, outros fatores como a influência de polimorfismos na expressão e 
atividade da enzima NAT (que tem a capacidade de inativar a isoniazida), também devem ser 
considerados. Aproximadamente 200 isolados (resistentes e sensíveis) de M. tuberculosis 
serão estudadas quanto à existência, o tipo e a freqüência de mutações específicas no gene 
nat por PCR e posterior seqüenciamento. Os dados encontrados serão analisados quanto a 
sua influência na expressão e atividade da enzima NAT além de serem correlacionados com as 
mutações nos genes katG, kasA, locus inhA e região intergênica oxyR-ahpC. Os resultados 
obtidos permitirão o entendimento dos fenômenos diferenciados de resistência e facilitarão o 
desenvolvimento de métodos moleculares para a identificação dos genes responsáveis pela 
resistência das micobactérias presentes nos espécimes clínicos, constituindo uma valiosa 
contribuição para a epidemiologia nacional da tuberculose. 
Situação: concluído.  Natureza: Pesquisa, Tese de Doutorado 
Integrantes: Leticia Cecon (Responsável); Rosilene F. Cardoso; Daisy S. Nakamura; Rosario D. 
C. Hirata; Mario H. Hirata; Francisco J Forestiero; Clarice Q F Leite; Fernando Fiuza de Melo 
Financiador(es): FAPESP 
 
 
2001 - 2002 Análise de mutações nos genes relacionados com resistência à 

isoniazida em cepas de Mycobacterium tuberculosis isoladas em São 
Paulo - Brasil 

Descrição: A tuberculose é considerada uma das doenças infecciosas com maior índice de 
mortalidade no mundo.  Nas últimas duas décadas houve um aumento significativo de casos da 
doença com a agravante da presença de cepas resistentes aos fármacos convencionalmente 
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usados para o tratamento. Este fato tem levado muitos pesquisadores a estudar os 
mecanismos envolvidos no processo de resistência do Mycobacterium tuberculosis. Com o 
advento de técnicas em biologia molecular, estudos têm sido realizados no sentido de 
descrever mutações gênicas que podem estar associadas com o desenvolvimento de 
resistência em M. tuberculosis.  No caso do fármaco isoniazida (H), estão descritas na literatura 
algumas mutações nos genes katG, kasA, locus inhA, e região intergênica oxyR-ahpC de M. 
tuberculosis associadas com resistência. Com base nessas informações, o presente trabalho 
pretende analisar a presença e a freqüência de mutações específicas nesses genes e 
correlacioná-las com a concentração inibitória mínima (CIM) para H. Este estudo irá contribuir 
para o conhecimento das principais mutações associadas com resistência à H em M. 
tuberculosis isoladas em nossa região.  O mesmo fornecerá subsídios importantes para futuros 
testes diagnósticos e de detecção de resistência em M. tuberculosis. 
Situação: Concluído Natureza: Pesquisa, Iniciação científica 
Integrantes: Leticia Cecon (Responsável) 
 
____________________________________________________________________________ 

 
Áreas de atuação 

 
1. Biologia Molecular 
2. Microbiologia Aplicada 
3. Farmácia – Pesquisa Clínica 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Idiomas 

 
Inglês Compreende Bem , Fala Bem, Escreve Bem, Lê Bem 
 
Espanhol Compreende Bem , Fala Razoavelmente, Escreve Razoavelmente, Lê Bem 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Produção em C, T& A 

 
 

Produção bibliográfica 
Artigos completos publicados em periódicos 
 
1. CARDOSO, Rosilene F, COOKSEY, Robert C, MORLOCK, Glenn P, BARCO, Patricia, 
CECON, L., FORESTIERO, Francisco J, LEITE, Clarice Q F, SATO, Daisy N, SHIKAMA, Maria 
de Lourdes, MAMISUKA, Elsa M, HIRATA, Rosario D C, HIRATA, Mario H. 
Screening and characterization of mutations in isoniazid-resistant Mycobacterium tuberculosis 
isolates obtained in Brazil. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. , v.48, p.3373 - 3381, 
2004. 
Palavras-chave: Tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, isoniazid resistance 
Áreas do conhecimento : Biologia Molecular 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 

Trabalhos publicados em anais de eventos (resumo) 
 
1. CECON, L., FORESTIERO, F. J., Carbone, P.H.L, OLIVEIRA, D., MELO, F F, LEITE, Clarice 
Q F, HIRATA, R. D. C., HIRATA, M. H. 
Mutations in KatG, inhA, kasA and oxyR-ahpC intergenic region of isoniazid-resistant isolates of 
Mycobacterium tuberculosis In: 24o Congresso Brasileiro de Microbiologia, 2007, Brasília. 
  24o Congresso Brasileiro de Microbiologia. 2007.  
Palavras-chave: Isoniazida, Mycobacterium tuberculosis, Resistência 
Áreas do conhecimento : Biologia Molecular 
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2. FORESTIERO, F. J., CECON, L., MELO, F F, HIRATA, M. H., HIRATA, R. D. C. 
Variantes da Glutationa S-transferase estão associados com eventos adversos durante o 
tratamento de pacientes com tuberculose In: 34o Congresso Brsileiro de Análises Clínicas, 
2007, Belo Horizonte. 
  Revista Brasileira de Análises Clínicas. 2007. v.39. p.38B 
Palavras-chave: Tuberculose, Eventos adversos, Glutationa S-transferase 
Áreas do conhecimento: Biologia Molecular 
 

 
3. FORESTIERO, F. J., CECON, L., MELO, F F, HIRATA, M. H., HIRATA, R. D. C. 
Variantes da glutationa S-transferase estão associados com eventos adversos durante o 
tratamento de pacientes com tuberculose In: 34o Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, 
2007, Belo Horizonte. 
  Revista Brasileira de Análises Clínicas. 2007.  
Palavras-chave: Glutationa S-transferase, Eventos adversos, Tuberculose 
Áreas do conhecimento: Biologia Molecular 
 

 
4. CARDOSO, R. F., BARCO, Patricia, CECON, L., FORESTIERO, F. J., NAKAMURA, D. S., 
HIRATA, R. D. C., HIRATA, M. H. 
Análise comparativa entre o grau de resistência à isoniazida e a presença de mutações no 
gene katG 315 em cepas de Mycobacterium tuberculosis isoladas no Estado de São Paulo In: 
X Encontro Estadual de Farmacêuticos e Bioquímicos / VIII Congresso Catarinense de 
Farmacêuticos e Bioquimicos / II Encontro de Farmacêuticos e Bioquimicos do Mercosul, 2001, 
Florianópolis. 
  Caderno de resumos dos trabalhos científicos. , 2001. p.83. 
Palavras-chave: Tuberculose, Resistência, Isoniazida 
Áreas do conhecimento: Biologia Molecular 
 

 
5. CARDOSO, R. F., MAMIZUKA, E. M., HIRATA, R. D. C., NAKAMURA, D. S., BARCO, 
Patricia, CECON, L., LEITE, C. Q., FORESTIERO, F. J., HIRATA, M. H. 
Low frequency of codon 463 mutation in the katG gene in Mycobacterium tuberculosis strains 
from São Paulo state In: XXI Congresso Brasileiro de Microbiologia, 2001, Foz do Iguaçu. 
  Caderno de resumos do Congresso. 2001. p.439  
Palavras-chave: Mutations, Mycobacterium tuberculosis, katG 463 
Áreas do conhecimento : Biologia Molecular 
 

 
6. CARDOSO, R. F., MAMIZUKA, E. M., HIRATA, R. D. C., SHIKAMA, Maria de Lourdes, 
BARCO, Patricia, CECON, L., LEITE, C. Q., COOKSEY, R. C., HIRATA, M. H. 
Screening of mutations in katG, inhA and oxyR-ahpC ]intergenic region in Mycobacterium 
tuberculosis by PCR-SSCP In: XXI Congresso Brasileiro de Microbiologia, 2001, Foz do Iguaçu. 
  Caderno de resumos do Congresso. 2001. p.439 
Palavras-chave: Mutations, Mycobacterium tuberculosis, PCR-SSCP 
Áreas do conhecimento : Biologia Molecular 
 
 

7. CECON, L., CARDOSO, R. F., BARCO, Patricia, FORESTIERO, F. J., HIRATA, R. D. C., 
NAKAMURA, D. S., SHIKAMA, Maria de Lourdes, HIRATA, M. H. 
Triagem de mutações no gene kasA em cepas de Mycobacterium tuberculosis resistentes à 
isoniazida (INH) In: VI Semana de Ciência e Tecnologia da FCF-USP, 2001, São Paulo. 
  Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas. 2001. v.37. p.5. 
Palavras-chave: Mutações, Mycobacterium tuberculosis, gene kasA 
Áreas do conhecimento : Biologia Molecular 
 

____________________________________________________________________________ 
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Eventos 
Participação em eventos 
 
1. Participação na Pós ASCO (American Society Clinical Oncology), São Paulo, 2008. 
(Encontro). 
 
2. Apresentação de Poster/Painel no 24o Congresso Brasileiro de Microbiologia, Braília, 
2007.  (Congresso) 
Mutations in katG, inhA, kasA and oxyR-ahpC intergenic region of isoniazid-resistant isolates of 
mycobacterium tuberculosis.  
 
3. Apresentação de Poster / Painel no(a) 34o Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, 
Belo Horizonte, 2007.  (Congresso) 
Variantes da glutationa S-transferase estão associados com eventos adversos durante o 
tratamento de pacientes com tuberculose.  
 
4. Participação no Mini Simpósio: Cloning and gene expression techniques: fundamentals 
and applications - FCF - USP, São Paulo, 2006.  (Simpósio) 
 
5. Participação no I Curso Teórico de Atualização em Biologia Molecular Aplicada ao 
Diagnóstico – São Paulo, 2006.  (Curso) 
 
6. Participação no Treinamento em Expressão Gênica na plataforma Real Time PCR 7500, 
São Paulo, 2005.  (Curso). 
 
7. Participação no Curso Introdutório para Monitores de Pesquisa Clínica, São Paulo, 2003.  
(Curso) 
 
8. Participação no IV Encontro Nacional de Profissionais em Pesquisa Clínica, São Paulo, 
2003.  (Encontro) 
 
9. Participação no I Curso Interno de Biologia Molecular, São Paulo, 2002.  (Curso) 
 
10. Apresentação de Poster / Painel no X Encontro Estadual de Farmacêuticos e 
Bioquímicos, Florianópolis, 2001.  (Congresso) 
Análise comparativa entre o grau de resistência à isoniazida e a presença de mutações no 
gene KatG 315 em cepas de Mycobacterium tuberculosis isoladas no estado de São Paulo.  
 
11. Participação no II Simpósio de Biossegurança e Descartes de Produtos Químicos 
Perigosos em Instituições de Ensino e Pesquisa, São Paulo, 2001.  (Simpósio) 
 
12. Apresentação de Poster / Painel no(a) VI Semana de Ciência e Tecnologia da FCF-USP, 
São Paulo, 2001.  (Encontro) 
 

13. Apresentação de Poster / Painel no(a) XXI Congresso Brasileiro de Microbiologia, Foz 
do Iguaçu, 2001.  (Congresso) 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

 


