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Resumo: 

A tuberculose é um grave problema de saúde pública em todo o mundo. 

Foi demonstrado que diferentes cepas de M. tuberculosis, caracterizadas pela 

técnica padrão mundial, RFLP-IS6110, possuem diferentes graus de virulência 

e resistência a antibióticos. O objetivo deste trabalho foi caracterizar as cepas 

de  M.  tuberculosis isoladas  de  pacientes  atendidos  em  dois  serviços  de 

referência na cidade de Goiânia-Goiás no período de janeiro de 2006 a junho 

de 2007, utilizando a técnica RFLP-IS6110. Foram processadas para cultura 

175  amostras  de  escarro  com  baciloscopias  positivas  e  um  total  de  142 

culturas  positivas  para  M.  tuberculosis  tiveram  seus  DNA  extraídos,  estes 

foram posteriormente submetidos a técnica de southern blotting para obtenção 

de  seus  perfis  de  bandas  de  RFLP-IS6110.  Destas,  126  amostras 

apresentaram um perfil de RFLP-IS6110 de fácil comparação de similaridade 

no programa BioNumerics (versão 4.0).  As amostras analisadas pelo RFLP-

IS6110  permitiram  o  agrupamento  de  43%  das  amostras  em  24  clusters, 

sugerindo  transmissão  recente  entre  indivíduos  agrupados, contudo  estes 

pacientes  não  apresentaram  nenhuma  relação  epidemiológica,  sugerindo 

possíveis transmissões casuais entre membros de um mesmo cluster. Quando 

comparamos as amostras com linhagens MDR descritas na literatura, três se 

agruparam no clado formado pelas famílias virulentas. Este estudo fortaleceu a 

importância de se traçar cadeias de transmissões bem como a necessidade de 

se manter um controle de imigrantes e emigrantes visto que há a possibilidade 

de disseminação de cepas resistentes. 



                                                                Abstract:

Tuberculosis is a serious public health problem all over the world. It has been 

demonstrated that different M. tuberculosis strains, characterized by the RFLP-

IS6110 standard technique,  have different  virulence properties  and antibiotic 

resistance. The aim of this study was to characterize  M. tuberculosis  strains 

isolated from patients attending two state reference hospitals of Goiânia-Goiás, 

using the RFLP-IS6110 technique. Positive cultures of M. tuberculosis sampled 

and isolated from January 2006 to June 2007 had their DNA extracted. A total 

of 142 viable DNA samples were analyzed, of which 126 samples presented an 

RFLP-IS6110  profile.  Similarities  comparisons  between  samples,  as  well  as 

with literature reported profiles, were done with Bionumerics software (version 

4.0). Forty three percent of the samples could be grouped in 24 clusters, when 

analyzed  by  the  RFLP  method,  suggesting  recent  transmission  among 

individuals  belonging  to  the  same  cluster,  however  those  patients  did  not 

present  any  epidemiological  relationship,  suggesting  possible  casual 

transmission  between  members  of  the  same  cluster.  When  compared  with 

strain profile of the MDR-TB, three samples had grouped in the clade formed by 

families  virulent.  This  study  strengthens  the  importance  of  determining 

transmission routes not only within the state of Goiás but in the entire country, 

since there is the possibility of resistant strains transmissions. 

                                       

                                      



                                                    

                                   

Sumário                                   



Sumário
1- Introdução......................................................................................... 1
2- Revisão de literatura........................................................................ 5
    2.1- O gênero Mycobacterium......................................................... 5
    2.2- Epidemiologia da tuberculose................................................. 6
    2.3- Epidemiologia molecular da tuberculose............................... 7
    2.3.1- Métodos baseados na análise de polimorfismo do DNA 
através de fragmentos de restrição.................................................... 10
    2.3.1.1-  Polimorfismo  de  comprimento  de  fragmentos  de 
restrição (RFLP)................................................................................... 10
    2.3.1.2- RFLP seguido de hibridização com sonda IS6110.......... 10
    2.3.1.3- Polimorfismo de seqüências repetitivas ricas em GC 
(PGRS)................................................................................................... 12
    2.3.2- Métodos baseados na análise de polimorfismo através 
da amplificação  de DNA por  reação da  polimerase  em cadeia 
(PCR)...................................................................................................... 12
    2.3.2.1- Spoligotyping...................................................................... 13
    2.3.2.2- Número variável de repetições em tandem (VNTR)......... 14
    2.3.3- Análise comparativa das diferentes técnicas de tipagem 
molecular.............................................................................................. 16
    2.3.4- Comparação de tipagens por RFLP-IS6110........................ 17
    2.3.5- Justificativa............................................................................ 19
3- Objetivos........................................................................................... 21
4- Material e métodos.......................................................................... 22
    4.1- Seleção das amostras.............................................................. 22
    4.2- Baciloscopia.............................................................................. 22
    4.3- Cultura....................................................................................... 22
    4.4- Identificação da espécie M. tuberculosis............................... 23
    4.5- Extração de DNA das culturas de M. tuberculosis................ 23
    4.6- Clonagem da seqüência de inserção IS6110......................... 24
    4.7- Preparação das amostras de DNA e transferência................ 25
    4.8- Marcação da sonda................................................................... 25
    4.9- Hibridização e detecção........................................................... 26
    4.10- Análise dos perfis de RFLP................................................... 26
    4.11- Análise dos dados epidemiológicos..................................... 27
5.0- Resultados..................................................................................... 28
    5.1- Análise dos dados epidemiológicos (EpiInfo)....................... 28
    5.2- PCR da região interna do elemento de inserção IS6110....... 30
    5.3- Clonagem do fragmento de inserção IS6110 no plasmideo 
pGemT-Easy......................................................................................... 31
    5.4- Extração de DNA das amostras coletadas............................. 32
    5.5- Perfil de RFLP das amostras................................................... 32
    5.6- Análise do padrão de bandas dos perfis de RFLP-IS6110.... 33



    5.7- Comparação dos perfis de RFLP-IS6110 com linhagens da 
Família Beijing...................................................................................... 36
6.0- Discussão...................................................................................... 39
7.0- Conclusões.................................................................................... 44
8.0- Referências Bibliográficas........................................................... 45
9.0- Apêndice........................................................................................ 60
Anexos I................................................................................................ 65
Anexo  II................................................................................................ 67

  

Lista de Figuras e Tabelas 

Figura 1  Gráfico  representativo  dos  estados  de  origem  dos  pacientes 

positivos para Mycobacterium tuberculosis

Figura2  Gel  de  agarose  do  produto  da  amplificação  da  seqüência  de 

inserção IS6110. 

Figura 3  Gel de agarose da clonagem do fragmento de inserção IS6110 

no plasmídeo pGemT- easy. 

Figura 4  Imagem de uma auto-radiografia contendo o RFLP-IS6110 de 15 

amostras de Mycobacterium tuberculosis



Figura 5  Dendograma obtido com a análise de similaridade das amostras 

através do perfil de bandas de RFLP-IS6110. 

Figura 6  Número de isolados de M. tuberculosis agrupados em um mesmo 

cluster 

Figura 7  Freqüência do número de cópias de IS6110 por linhagem de M. 

tuberculosis 

Figura 8  Dendograma obtido a partir da comparação das amostras com 

linhagens da literatura.

Figura 9  Parte do dendograma obtido com a comparação das amostras 

com linhagens da literatura demonstrando o Clado de linhagens MDR-TB 

Tabela 1 Características  epidemiológicas  dos  142  pacientes  com cultura 

positiva para M. tuberculosis



  

              Introdução
1. Introdução:

A tuberculose (TB) ainda é um grave problema de saúde pública em 

todo o mundo.  Devido à redução dos investimentos durante  duas décadas, 

quando  se  acreditou  que  a  doença  estava  sob  controle,  e  o  advento  da 

AIDS/HIV, ocorreu o aumento da transmissão do  Mycobacterium tuberculosis 

em  proporções  alarmantes,  consistindo  em  uma  das  principais  causas  de 

mortes  por  doença  infecciosa.  Tal  foi  a  preocupação  que  a  Organização 

Mundial de Saúde (OMS) anunciou, em 1993, a tuberculose como emergência 

global, e desde então vem desenvolvendo políticas para o seu controle. Tem-

se  estimado  que  um terço  da  população  mundial  esteja  infectado  com  M. 

tuberculosis resultando em dois milhões de mortes anualmente (Anthony et al. 

2005).



No  Brasil,  estima-se  que,  mais  de  50  milhões  de  pessoas  estão 

infectadas, com aproximadamente 100 mil novos casos de tuberculose por ano. 

O número de mortes pela doença, em nosso meio, é de 5 a 6 mil anualmente 

(Bloom  et  al.  1992;  Ministério  da Saúde Secretaria  de Vigilância em Saúde 

14/08/2006), apresentando o maior número de casos da América Latina (Natal 

et  al. 2003;  Rossetti  et  al. 2002).  De  acordo  com  o  relatório  do  Sistema 

Nacional de Vigilância em Saúde de 2006, a região Centro-Oeste concentra 

4,36% dos casos do país, com uma incidência de quase 40/100 mil habitantes, 

em  2004,  sendo  que  o  estado  de  Goiás  totalizou  17,8/100  mil  habitantes 

(Ministério da Saúde 2006).  

A  manutenção  dos  elevados  índices  de  morte  por  tuberculose  está 

estreitamente  relacionado  com a  prevalência  da  doença  em pacientes  HIV 

positivo. Antes do advento da AIDS, a grande maioria das infecções pelo  M. 

tuberculosis permaneciam latentes no hospedeiro, às custas de uma resposta 

imunológica celular eficaz. No entanto a disseminação da infecção pelo HIV no 

mundo levou a alterações nos mecanismos de defesa contra o agente causal 

da tuberculose,  tornando a infecção pelo HIV o maior  fator  de risco para a 

progressão da infecção latente pelo M. tuberculosis (Boffo 2004).  

 Apesar  de  o  agente  causador  da  tuberculose  humana  ser  altamente 

infectante,  sua  capacidade  em  desenvolver  doença  clínica  é  relativamente 

baixa. Estima-se que apenas 10% das pessoas infectadas tornam-se doentes. 

Os  fatores  predisponentes  ao  desenvolvimento  da  doença  não  foram 

totalmente  elucidados,  mas,  de  maneira  geral,  eles  são  atribuídos  a  uma 

relação  entre  fatores  ambientais,  características  do  hospedeiro  e  a  fatores 

genéticos do patógeno (Boffo 2004). 

Fatores sociais como pobreza, desnutrição, estresse, superpopulação e 

exposição  a  micobactérias  ambientais  influenciam  a  susceptibilidade  à 

tuberculose, características típicas de nações em desenvolvimento (Baptista et 

al. 2002;  Collins  1989;  Nardell  1989).  Dormans  e  colaboradores  (2004) 

demonstraram  que  infecções  por  diferentes  linhagens  podem  apresentar 

cursos  diferentes  de  infecção,  resposta  imune  do  hospedeiro,  bem  como 

virulência.  Contudo,  existem evidências de que uma predisposição genética 

multifatorial,  além de  fatores  como idade,  estado  imunológico  do  indivíduo, 



doenças concomitantes e outros fatores de resistência do hospedeiro estejam 

associados (Fernando et al. 2006; Hill 1998).

Adicionalmente,  a  emergência  e  disseminação  de  linhagens  de  M. 

tuberculosis multiresistentes a drogas (MDR-TB) também se tornaram sérias 

ameaças para o controle  da tuberculose no novo milênio.  A falta  de novos 

agentes  terapêuticos  para  a  MDR-TB,  associado  a  uma  necessidade  de 

desenvolver ferramentas de diagnóstico molecular eficientes tem estimulado, 

nos  últimos  anos,  o  delineamento  das  bases  genéticas  moleculares  da 

resistência às drogas do M. tuberculosis (Andrews et al. 2007; Ramaswamy et 

al. 2004).

A identificação de linhagens se torna útil como uma ferramenta adicional 

em investigações epidemiológicas, pois é um meio de elucidar os mecanismos 

que influenciam na dinâmica de transmissão e na identificação dos fatores de 

risco em uma comunidade.  Esta identificação pode permitir a elaboração de 

um modelo de medidas de controle adequado (Baptista et al. 2002; Maguire et 

al. 2002), além de poder ser usada para investigar propriedades biológicas das 

linhagens como virulência (Kato-Maeda et al. 2001).

Algumas  das  principais  características  epidemiológicas  que  são 

elucidadas com estas técnicas moleculares podem ser exemplificadas como: 

na  determinação  da  origem de  uma  infecção  em um paciente  (familiar  ou 

comunitária),  na  disseminação  e  a  detecção  precoce  de  organismos  que 

adquiriram resistência a antibióticos (Alland  et al. 1994; Edlin  et al. 1992), na 

discriminação da doença endógena de exógena (Chaves et al. 1999; Moro et 

al. 1998),  casos  de  contaminação  cruzada  em  laboratório  (Carricajo  et  al. 

1999),  além  de  avaliar  fatores  de  risco  específicos  de  cada  linhagem  e 

possíveis  diferenças  fenotípicas  destas,  como  virulência,  tropismo  por 

determinado órgão e transmissibilidade (Mathema et al. 2006; Rhee et al. 1999; 

Valway et al. 1998). 

 Várias  técnicas  baseadas  na  análise  do  DNA  bacteriano  foram 

desenvolvidas nos últimos vinte anos, como a análise de polimorfismo após 

digestão por enzima de restrição (RFLP), RFLP seguido de hibridização com 

sondas (IS6110, IS1081, elementos repetitivos ricos em GC),  spoligotyping e 

Número  Variável  de  Repetições  em  Tandem-  Unidades  Repetitivas 



Interceptadas  de  Micobactérias  (MIRU-VNTR)  entre  outros  (Kanduma  et  al. 

2003). 

Apesar da grande diversidade de técnicas, a técnica de RFLP seguida 

de hibridização com a sonda do elemento de inserção IS6110 foi  escolhida 

como técnica de padrão mundial, para que todos pudessem correlacionar seus 

resultados.  Os  dados  obtidos  dessa  análise  esclarecem  importantes 

mecanismos  em  relação  à  transmissão  global  da  tuberculose  além  da 

identificação  de  linhagens  com  propriedades  particulares  como  alta 

infectividade,  maior  virulência  e/ou  multiresistência  a  drogas,  bem  como 

esclarecer questões a respeito da eficácia da vacina BCG e a freqüência de 

reativação versus reinfecção, as quais são dados importantes no aspecto da 

pandemia da AIDS (van Embden  et al. 1993). Suffys e colaboradores (2000) 

ainda,  afirmam o valor de IS6110-RFLP como uma ferramenta adicional  de 

estudos epidemiológicos de TB no Brasil. 

A técnica do RFLP-IS6110 também se mostra útil  na diferenciação de 

espécies de micobactérias. O tempo necessário para diferenciação de espécies 

de  Mycobacterium sp. utilizando  testes  bioquímicos  e  características  de 

crescimento podem ser extremamente reduzidos com a combinação da análise 

do RFLP-IS6110 com testes de atividade da pirasinamidase, para diferenciar 

M. bovis que carecem da atividade da pirasinamidase com M. tuberculosis e M. 

africanum. Dessa maneira, a análise do RFLP-IS6110 pode ser útil  tanto na 

identificação  de espécies  quanto  na  avaliação  de aspectos  epidemiológicos 

(van Soolingen et al. 1994).

Diante  do  exposto,  o  presente  estudo  compreendeu  a  coleta  de 

amostras que foram realizadas no Hospital  de Doenças Tropicais de Goiás-

HDT e no Centro de Referência de Diagnóstico e Terapêutica de Goiânia, no 

período de janeiro de 2006 a junho de 2007, onde encontramos pacientes de 

diversas localidades do estado de Goiás bem como do Brasil, assim como a 

realização dos procedimentos de baciloscopia. As culturas foram realizadas no 

Laboratório  Central  Giovanni  Cysneiros  (LACEN-GO)  e  os  demais 

procedimentos  no  Laboratório  de  Bacteriologia  Molecular  no  Instituto  de 

Patologia Tropical e Saúde Pública. 



                         

                                           



Revisão de literatura

2. Revisão da Literatura:

2.1- O gênero Mycobacterium  

A família Mycobacteriaceae consiste em um único gênero, Mycobacterium, 

contendo  mais  de  70  espécies,  algumas  das  quais  são  patogênicas  para 

humanos e animais, e outras são saprófitas (Grange 1996). São bacilos finos, 

ligeiramente  curvos,  não  formadores  de  esporos.  Muitas  espécies  de 

micobactérias são ubíquas, e podem ser encontradas na água, alimentos, solo 

e  vegetação  (Eisenstadt  et  al. 1995).  Apresentam  um  crescimento 

relativamente  lento,  provavelmente  pela  grande  quantidade  de  lipídeos 



presentes  na  parede  celular,  que  dificultam  a  absorção  de  nutrientes.  São 

bactérias  aeróbias  estritas,  visto  que  várias  evidências  sugerem  que  a 

predileção de algumas destas pelos pulmões está relacionada com a tensão de 

CO2 neste órgão (Eisenstadt & Hall 1995).

Adicionalmente,  a  composição  da  parede  celular  destas,  proporciona  a 

propriedade de álcool-ácido resistência formando complexos coloridos com os 

compostos  derivados  do  trifenilmetano,  que  resistem  à  descoloração  com 

álcool-ácido (Koneman EW 2001). 

As micobactérias podem ser classificadas dentre as de crescimento rápido 

ou lento, e pigmentadas ou não-pigmentadas. As micobactérias de crescimento 

rápido requerem menos que sete dias para a visualização de colônias em meio 

sólido, compreendendo 56 espécies ubíquas (Pfyffer 2003). Em contrapartida, 

as  de  crescimento  lento,  mais  frequentemente  associadas  às  infecções  em 

humanos, requerem até seis semanas para desenvolvimento de colônias em 

meios de cultura apropriados (Rosenzweig 1996). 

Os membros cultiváveis do gênero  Mycobacterium podem ser distinguidos 

em dois  grupos:  o  complexo  M. tuberculosis  e as chamadas micobactérias 

atípicas,  ou  não  pertencentes  ao  complexo  M. tuberculosis  (Van  Soolingen 

2001).

Membros  do  complexo  M.  tuberculosis  (CMT),  formado  pelas  espécies 

geneticamente relacionadas M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis, M. microti  

(Tsukamura 1983),  M. canetti  (Arnold 2007;  Miltgen  et al.  2002),  M. caprae 

(Aranaz et al. 2003) e M. pinnipedii (Cousins et al. 2003), são os responsáveis 

por causar tuberculose, contudo, apenas o  M. bovis e o  M. tuberculosis são 

encontrados no Brasil.  Geneticamente, todos os membros deste complexo são 

extremamente  similares  apresentando  99,9%  de  identidade  rRNA  16S 

(Chimara et al. 2004). 

O Mycobacterium tuberculosis é o principal agente etiológico da tuberculose 

em humanos, representando a doença com maior número de casos de morte 

associados com um único agente infeccioso bacteriano (Murray et al. 1990).  

2.2- Epidemiologia da tuberculose



A tuberculose  é uma doença bacteriana crônica,  infecto-contagiosa,  que 

tem como agente etiológico, o M. tuberculosis, sendo descoberto em 1882 por 

Robert  Koch,  que  isolou  e  descreveu  o  bacilo  conseguindo  cultiva-lo  e 

reproduzir  a doença em animais de laboratório (Schuster 1995).  É uma das 

mais antigas doenças infecciosas do mundo, e apesar de possuir ferramentas 

efetivas para o controle e prevenção, a tuberculose é a mais freqüente causa 

de morte  por  um simples  agente  infeccioso  em pessoas entre  15-49  anos, 

causando um total de 2-3 milhões de mortes anualmente (Enarson et al. 1999; 

Geiter 2000).   

É  transmitida  de  pessoa  para  pessoa  pelo  ar,  através  da  emissão  de 

gotículas  contendo  o  M.  tuberculosis.   Estas  gotículas  potencialmente 

infectantes, são produzidas quando pessoas com tuberculose pulmonar ou de 

laringe tossem, espirram ou falam (Mims  et  al. 1999).  Tem como principais 

sintomas:  comprometimento  do  estado  geral,  tosse,  inapetência,  febre  e 

emagrecimento.  O período de incubação varia  entre  6 e 12  meses  após a 

infecção inicial (Ministério da Saúde 2004). Os casos de tuberculose ocorrem 

predominantemente no grupo etário economicamente mais produtivo com faixa 

etária entre 15 e 49 anos (Mathema et al. 2006).

Tem-se estimado que um terço da população mundial esteja infectada com 

Mycobacterium tuberculosis resultando em dois milhões de mortes anualmente 

(Anthony  et  al. 2005).  A  OMS  em  1993  anunciou  a  tuberculose  como 

emergência global e, desde então, vem desenvolvendo políticas para contê-la. 

Todavia,  devido  à  redução  dos  investimentos  em  pesquisas  durante  duas 

décadas, desde a implantação da rifampicina na quimioterapia de curto prazo 

para tuberculose na década de 60, quando se acreditou que a doença estava 

sob  controle  (Espinal  2003),  juntamente  com  a  combinação  de  fatores 

demográficos, movimentos populacionais, a expansão da epidemia do HIV e o 

aumento da resistência ás drogas, a tuberculose atingiu proporções alarmantes 

e hoje é considerada como uma calamidade pública. Além do mais, estima-se 

que  se  a  efetividade  do  controle  da  tuberculose  não  obter  melhoras 

substanciais, o número de casos novos passará de 200 milhões em 2001 para 

perto de um bilhão de novas pessoas infectadas no ano de 2020 (Kanduma et 

al. 2003). 



Aproximadamente 95% dos casos de tuberculose ocorrem em países em 

desenvolvimento, sendo que 22 países concentram 80% do total de casos. O 

Brasil está entre os principais países que registram esses casos, ocupando a 

16ª posição entre as regiões com a maior prevalência doença, atingindo todas 

as faixas etárias. Juntamente com o Peru, o Brasil representou 50% de todos 

os caso da América Latina em 2002 (Oelemann et al. 2007; Organization World 

Health  2006).  Nas  ultimas  duas  décadas,  o  Brasil  registrou  42  milhões  de 

infectados, com 112.000 óbitos (Ministério da Saúde 2004). O Estado de Goiás 

apresenta uma incidência anual de aproximadamente 18 casos a cada 100.000 

habitantes (Ministério da Saúde 2006). 

2.3- Epidemiologia molecular da tuberculose

Epidemiologia molecular é um campo que tem emergido primariamente 

da  multidisciplinaridade  oriunda  da  interação  entre  a  biologia  molecular, 

medicina clínica, estatística e epidemiologia clássica. Ela está focada sobre o 

papel da genética e dos fatores de risco ambientais, sobre o molecular/celular, 

na etiologia da doença e sua distribuição, propagação e disseminação entre a 

população.  Isto  é,  concluir  por  associações  entre  características 

epidemiológicas  e  propriedades  biológicas  de  isolados  clínicos  oriundos  de 

indivíduos sintomáticos (Mathema et al. 2006).    

Em meados dos anos 80, viu-se as primeiras integrações de métodos 

moleculares para a discriminação entre isolados de M. tuberculosis (Mathema 

et  al. 2006).  Os  primeiros  trabalhos  para  determinação  de  polimorfismo 

genético de M. tuberculosis utilizaram tipagem por fago. Mankiewicz and Liivak, 

(1975)  usaram esta  técnica  para  analisar  a  heterogeneidade  entre  colônias 

individuais  do bacilo  obtidas de culturas isoladas de esquimós,  chegando a 

conclusão  de  que  14,1%  dos  pacientes  testados  foram  infectados 

simultaneamente com mais de uma linhagem de M. tuberculosis. Apesar de ter 

sido útil  na época, esta técnica é limitada pelo número reduzido de tipos de 

fagos para  Mycobacterium spp. e a baixa sensibilidade do método (Kanduma 

et  al. 2003).  Desta  forma,  o  entendimento  da  propagação  de  linhagens 

específicas  da  tuberculose  era  imprecisa  e  baseava-se  na  observação  de 

dados ou correlações. 



Recentemente o genoma da cepa H37Rv de Mycobacterium tuberculosis foi 

completamente seqüenciado. Observou-se que consiste de 4.4 mega pares de 

bases,  circular,  apresentando  várias  regiões  codificantes  densamente 

acumuladas, possuindo alto conteúdo guanina-citosina (GC-65,6%) (Mostrom 

et al. 2002).  

O genoma é rico em DNA repetitivo, principalmente seqüências de inserção, 

que são pequenos elementos genéticos móveis, frequentemente menores que 

2.5  Kb,  amplamente  distribuídos  entre  as  bactérias  (Mathema  et  al. 2006). 

Residem  no  genoma  da  cepa  H37Rv,  dezesseis  cópias  da  seqüência  de 

inserção IS6110 e seis cópias do elemento IS1081 dentre outras. Muitas destas 

seqüências  parecem  estar  inseridas  em  regiões  intragenômicas,  ou,  não-

codificantes,  frequentemente  perto  de  genes  tRNA  e  várias  delas  são 

agrupadas, sugerindo a existência de inserções “hot-spots” que impedem que 

os genes sejam inativados (Cole et al. 1998).

Visto  que  o  genoma  micobacteriano  é  bem  conhecido,  os  estudos 

epidemiológicos da tuberculose puderam ser facilitados devido à aplicação de 

marcadores  moleculares  linhagem-específicos  (van  Embden  et  al. 1993).  O 

desenvolvimento destas ferramentas utilizando DNA fingerprint tem permitido a 

distinção  dessas  linhagens.  Quando  duas  ou  mais  linhagens  têm  o  perfil 

fingerprint idêntico ou muito similar,  elas são inferidas em um mesmo grupo 

(cluster).  Com  isso,  linhagens  isoladas  de  diferentes  pacientes,  mas 

pertencentes a um mesmo grupo, podem ter grandes probabilidades de serem 

epidemiologicamente  associadas,  isto  é,  podem refletir  transmissão  recente 

entre os pacientes (Goyal et al. 1997). 

Dentre estas ferramentas,  a análise do polimorfismo de tamanhos de 

fragmentos de restrição seguidos de hibridização na seqüência de inserção 

IS6110  (IS6110-Restriction  Fragment  length  polyimorphism-RFLP)  é 

considerada atualmente a técnica padrão para a comparação de isolados de 

M. tuberculosis (van Embden et al. 1993). Outras técnicas, como spoligotyping 

(Kamerbeek et al. 1997) e, mais recentemente, a tipagem baseada no número 

variável  de  repetições  em  tandem  (VNTRs-  Variable  Number  of  Repeats 

Tandem)  de  unidades  repetitivas  interceptadas  de  micobactérias  (MIRUs- 

Mycobacterial Interspersed Repetitive Units), tem se mostrado alternativas úteis 

para  análises  de  isolados  de  M.  tuberculosis geneticamente  relacionados 



(Frothingham  et  al.  1998;  Mazars  et  al. 2001;  Supply  et  al. 2000), 

especialmente  em  casos  em  que  a  análise  utilizando  IS6110-RFLP  não  é 

aplicável  ou quando os resultados  desta  análise  são de difícil  interpretação 

(Shamputa  et al. 2004). Nos casos de infecção simultânea por duas ou mais 

linhagens  de  M.  tuberculosis  são  necessárias  várias técnicas  de  DNA 

fingerprint (Shamputa et al. 2004).

No caso do complexo M. tuberculosis, os métodos de tipagem molecular 

são aplicáveis  na  diferenciação  dos  seus  membros  (Tsukamura  1983),  que 

apesar  de  demonstrarem  diferenças  fenotípicas,  possuem um alto  grau  de 

identidade genética (Domenech et al. 2001). Os genomas destas espécies são 

ricos em DNA repetitivo, (Cole et al. 1998) um fato que tem sido explorado pela 

tipagem molecular.  Os conhecimentos adquiridos destas análises permitiram a 

discriminação e a determinação de traços clínicos  relevantes,  e forneceram 

dados como patogenicidade, adaptação ao hospedeiro e a origem das formas 

patogênicas (Reid et al. 2001).

Nesta revisão, procuramos ressaltar as principais técnicas moleculares 

utilizadas para genotipagem de micobactérias, evidenciando suas vantagens, 

desvantagens e limitações.  Descreveremos as técnicas baseadas na análise 

de polimorfismo do DNA após digestão por enzima de restrição (RFLP), RFLP 

seguido de hibridização com sondas (IS6110, elemento repetitivo rico em GC), 

spoligotyping e MIRU-VNTR.

 2.3.1- Métodos Baseados na análise de polimorfismo do DNA através de 

fragmentos de restrição 

2.3.1.1- Polimorfismo de tamanhos de fragmentos de restrição (RFLP): 

A  diferenciação  de  linhagens  do  complexo  M.  tuberculosis usando 

tecnologia  baseada  em  ácidos  nucléicos  se  fundamenta  em  diferenças 

especificas de linhagens e freqüências de certas seqüências de DNA em seu 

genoma. Neste método, o DNA é clivado com enzimas de restrição apropriadas 

(PvuII, por exemplo), resultando em fragmentos de restrição de DNA que são 



separados por eletroforese em gel de agarose (Collins et al. 1984; Patel et al.  

1996). 

Apesar  de esta técnica  ser  rápida,  a  interpretação dos resultados do 

RFLP é difícil devido ao grande numero de fragmentos gerados resultando em 

padrões  complexos  de  difícil  diferenciação  e  baixo  poder  discriminatório 

(Kanduma et al. 2003).

2.3.1.2- RFLP seguido de hibridização com sonda IS6110:

O RFLP seguido de hibridização se baseia na presença de elementos 

transponíveis  (seqüências  de  inserção)  no  genoma do  M. tuberculosis (van 

Embden  et al. 1993)  ou seqüências repetitivas do genoma,  que podem ser 

evidenciadas após o emprego de endonucleases de restrição. Os elementos 

repetitivos  de  DNA  são  clonados  e  usados  como  sondas  para  visualizar 

somente os fragmentos de restrição que contenham a seqüência complementar 

para a sonda (Takahashi 2003). Os principais marcadores que são utilizados 

como  sondas  atualmente  incluem  o  elemento  de  inserção  (IS)  6110  e  as 

seqüências repetitivas ricas em GC. Van Soolingen et al. (1991) demonstraram 

que IS são estáveis em M. tuberculosis mesmo após várias passagens in vitro. 

O IS6110 é uma seqüência de inserção de 1361 pares de base (pb) que 

foi  detectada em membros do complexo M. tuberculosis  e tem se mostrado 

bastante  conservada  entre  os  diferentes  isolados.  O  número  de  cópias  de 

IS6110 presentes no genoma é espécie e linhagem dependentes (Kanduma et 

al. 2003) e portanto o IS6110 RFLP é amplamente aplicado na diferenciação de 

isolados  (Niemann  et  al. 2000).  As  transposições  do  elemento  de  inserção 

IS6110 são a maior fonte de variações no genoma do bacilo da tuberculose 

(Warren et al. 2000).  

Ela  se  mostra  uma técnica  de  fácil  comparação,  porque,  geralmente 

apresenta bandas hibridizadas com igual intensidade, diferentemente de outras 

técnicas como o spoligotyping (Kremer  et al. 1999).  Devido a sua utilização 

mundial,  os dados obtidos em qualquer  laboratório  podem ser comparados, 

facilitando o entendimento das cadeias de transmissão.

Além do número de cópias de IS6110 por linhagem variar em número, 

de  zero  a  25  cópias,  a  posição  destes  elementos  no  genoma  também  é 



variável, ampliando, desta forma, a possibilidade de gerar maior quantidade de 

padrões de bandas com os fragmentos resultantes após o tratamento com a 

enzima de restrição:  PvuII. Os fragmentos de restrição são separados em gel 

de agarose, e posteriormente transferidos para uma membrana de nylon ou 

nitrocelulose. A visualização dos fragmentos contendo IS6110 se dá através de 

sondas  complementares  ao  IS6110  marcadas  que  são  adicionadas  para  a 

hibridização com os fragmentos transferidos para a membrana. Os fragmentos 

de  restrição  hibridizados  podem  ser  visualizados  por  uma  reação  de 

quimioluminescência ou por radioatividade dependendo do tipo de marcação 

da sonda (van Embden et al. 1993). 

As maiores desvantagens desta técnica abrangem a exigência de cultura 

de  várias  semanas  e  com organismos  viáveis,  para  obtenção  de  DNA em 

quantidade e de alta qualidade, além do alto custo da técnica. Adicionalmente, 

algumas regiões, como Londres, apresentam grande número de linhagens com 

baixo número de cópias de IS6110 (25% do total de linhagens com menos de 5 

cópias). As posições das bandas nestas cepas apresentam menor polimorfismo 

e portanto baixo poder discriminatório (Bauer et al. 1999; Maguire et al. 2002; 

Santos et al. 2007).

Uma  importante  implicação  de  DNA  fingerprint  RFLP-IS6110  para 

tuberculose é sua  habilidade em mensurar  diversidade de linhagens de M. 

tuberculosis,  incluindo  diferenças  por  região,  população  e  possivelmente 

prevalência de linhagens endêmicas (McNabb et al. 2002). Esta diversidade foi 

demonstrada nos EUA por análises de genotipagem em bases de dados, em 

que 10883 pacientes tuberculosos, representaram aproximadamente 11,6% de 

todos  os  casos  novos  daquele  país  de  1996  a  2000,  resultando  em 6128 

amostras distintas (Lok et al. 2002).

                

2.3.1.3- Polimorfismo de seqüências repetitivas ricas em GC (PGRS):

As seqüências  ricas  em GC é  o  elemento  repetitivo  mais  abundante 

presente no complexo  M. tuberculosis (De Wit  et al. 1990).  Ele consiste de 

várias repetições em tandem de um consenso de seqüências de 96pb ricos em 

GC. Elementos PGRS estão presentes em 26 regiões do cromossomo do M. 



tuberculosis (Poulet  et  al. 1995)  e  também  têm  sido  detectados  em 

micobácterias não pertencentes ao complexo M. tuberculosis. 

 O PGRS, primeiramente descrito por Ross e colaboradores (Ross et al. 

1992), é uma técnica de hibridização que utiliza como sonda específica PGRS, 

um plasmídeo recombinante,  o  pTBN12,  que  contém seqüências  consenso, 

contendo rico conteúdo GC (Yang  et al. 1996).  Quando o pTBN12 é usado 

sobre  o  DNA  micobacteriano  digerido  com  a  enzima  de  restrição  AluI ele 

detecta seqüências PGRS em M. tuberculosis, sendo um método secundário, 

em casos de ausência ou baixo número de cópias IS6110 em que esta tem seu 

poder discriminatório diminuído (Gillespie et al. 2000; Ross et al. 1992; Yang et 

al. 1996).  Contudo, os padrões de bandas hibridizadas gerados pelo PGRS 

são frequentemente complexos para análises e padronização computacional 

(Ross et al. 1992).

2.3.2- Métodos baseados na análise de polimorfismo através da amplificação 

de DNA por reação da polimerase em cadeia (PCR)

 Técnicas de tipagem mais rápidas têm sido desenvolvidas e a maioria 

delas  são  baseadas  na  amplificação  baseada  no  método  de  PCR.  Estes 

métodos  tem  sido  vantajosos  para  tipificar  M.  tuberculosis diretamente  em 

amostras clínicas dispensando a etapa de crescimento do microrganismo. Elas 

podem ser usadas para isolados não viáveis ou quando os isolados não podem 

ser  reativados de coleções.  Algumas destas técnicas,  contudo,  carecem de 

reprodutibilidade  ou  tem  menor  poder  discriminatório  que  o  RFLP-IS6110 

(Kremer et al. 1999). Existem vários métodos baseados na tipagem molecular 

utilizando-se PCR, dentre eles, a tipagem de espaços entre oligonucleotídeos 

(spoligotyping)  e  número  variável  de  repetições  em  tandem  (VNTR)  se 

mostram os mais promissores. 

2.3.2.1- Spoligotyping:

O método spoligotyping tem se tornado uma importante ferramenta para 

acompanhar linhagens com diferentes aplicações epidemiológicas (Warren  et 

al. 2002). Devido à sua simplicidade o spoligotyping é um método de tipagem 



do complexo M. tuberculosis freqüentemente utilizada. Ele é usado como um 

método de tipagem adicional para linhagens com menos que cinco cópias de 

IS6110 (Bauer  et al. 1999; Goguet de la Salmoniere  et al. 1997; Suffys  et al. 

2000).

Esta técnica baseia-se no polimorfismo de DNA na região do locus de 

repetição  direta  (DR)  de  M.  tuberculosis.  Este  locus  contém DRs  de  36pb 

interceptadas com espaços de seqüências não repetitivas de 34-41pb múltiplas 

e  bem  conservadas.  Estas  regiões  foram  descritas  pela  primeira  vez 

flanqueando uma seqüência IS6110 (Mendiola et al. 1992). 

As linhagens contém uma distinta região cromossomal que consiste de 

múltiplas repetições diretas (DR) de 36pb interceptadas por espaços únicos de 

seqüências de DNA (35-41pb) (Mathema et al. 2006) que variam em números 

de DRs e presença ou ausência de espaços particulares (Kamerbeek  et al. 

1997). É baseada na detecção de 43 espaços de seqüências interceptadas na 

região genômica DR de linhagens do complexo M. tuberculosis (Mathema et al. 

2006;  van  Embden  et  al. 2000),  envolvendo  a  amplificação  destas  regiões 

espaçadoras  entre  os  DRs  para  posterior  hibridização  em  uma  membrana 

contendo os 43 oligonucleotideos sintéticos correspondentes para as diferentes 

seqüências espaçadoras, ligados covalentemente. O resultado é obtido através 

da hibridização positiva ou não de cada seqüência espaçadora resultando em 

um padrão  de  hibridização  que  é  comparado  entre  as  diferentes  amostras 

(Goyal et al. 1997). 

O  polimorfismo  é  proporcionado  por  estes  espaços,  os  quais  são 

variáveis em comprimento (de 34 a 41), seqüência e número (van Soolingen et 

al. 1991). Embora estes espaços variem, cada um é comum para um grupo de 

linhagens  (Goguet  de  la  Salmoniere  et  al. 1997).  Este  polimorfismo  é 

provavelmente duplo para recombinações homólogas entre DRs vizinhas ou 

distantes e para rearranjos dirigidos para o elemento de inserção IS6110, o 

qual está presente na região DR de muitas linhagens de M. tuberculosis. Visto 

que regiões DRs são bem conservadas dentre as linhagens de M. tuberculosis, 

cada cópia DR dentro do locus DR é um potente alvo para a amplificação por 

PCR (Kamerbeek et al. 1997).

Os  resultados  são  altamente  reprodutíveis,  e  os  dados  gerados 

indicando  presença  ou  ausência,  podem  ser  facilmente  interpretados  e 



computadorizados,  e  podem  ser  utilizados  para  comparações  dentro  dos 

laboratórios (Brudey  et al. 2006).  Quando usado em associação com outras 

técnicas alternativas ao RFLP-IS6110, o  spoligotyping se mostra uma técnica 

rápida,  efetiva  e  barata  (Brudey  et  al. 2006;  Lindstedt  2005).  Entretanto,  a 

utilização do  spoligotyping em substituição da técnica do RFLP-IS6110 deve 

ser  considerada  com  precaução  (Wilson  et  al. 1998).  Uma  proporção  de 

linhagens com diferenças no perfil do marcador genético RFLP-IS6110 exibem 

perfis  idênticos  de  spoligotipyng (Diaz  et  al. 1998).  Entretanto,  estudos 

realizados por Goguet de la Salmoniere e colaboradores (1997), demonstraram 

que  o  spoligotyping é  um  método  adequado  para  triagens  iniciais,  porque 

consiste  em  uma  técnica  de  PCR  que  requer  pouca  quantidade  de  DNA. 

Isolados  do  complexo  M.  tuberculosis que  apresentam  diferentes  perfis  de 

spoligotyping, também revelarão, sem exceção, diferentes RFLPs IS6110.

2.3.2.2- Número variável de repetições em tandem (VNTR):

Loci genéticos contendo VNTR formam a base do mapeamento genético 

humano. Muitos genes de importância humana têm sido identificados para um 

mapeamento  baseados  em  suas  ligações  no  locus  VNTR.  Este  método, 

também é aplicado em forense humana e testes de paternidade (Andersen et 

al. 1996; Frenay et al. 1994; Frothingham 1995; Goyal et al. 1994).  

Loci de repetição em tandem, similares aos minisatélites em eucariotos, 

também  tem  sido  identificados  em  bactérias  do  complexo M.  tuberculosis.  

Estes  VNTRs  freqüentemente  se  diferem  em  número  de  cópias  entre  os 

isolados (Frothingham & Meeker-O'Connell 1998). Estas estruturas consistem 

em seqüências repetitivas de 40-100pb, chamadas de MIRUs (Mycobacterial 

interspersed  repetitive  units)  (Magdalena  et  al. 1998;  Supply  et  al. 2000) 

encontradas dispersas em 41 localizações do cromossomo de M. tuberculosis 

H37RV; 20 destas localizações se mostram polimórficas em número de cópias 

de  MIRU  entre  os  isolados.  Estes  alvos  oferecem  um  potencial  para  o 

desenvolvimento de um método com alta resolução, conveniência e grandes 

aplicações para tipagem molecular (Mazars et al. 2001).



Estudos realizados por Domenech  e colaboradores (2001) localizaram 

VNTRs  tanto em regiões codificantes, quanto em regiões intergênicas do M. 

tuberculosis H37RV.  Todos  os  loci  VNTR reportados  presentes  em regiões 

codificantes,  tinham  tamanhos  repetidos  os  quais  eram  múltiplos  de  três 

nucleotídeos.  Parece  que,  em  algumas  bactérias  patogênicas,  VNTRs  em 

regiões codificantes proporcionam grandes variações em proteínas envolvidas 

na patogenicidade, as quais podem ajudar o patógeno a se adaptar melhor e 

evadir do sistema imunológico do hospedeiro.   

A  tipagem  VNTR-MIRU  é  baseada  em  PCR,  produzindo  dados 

facilmente  manejáveis  para  serem  aplicados  nos  estudos  de  epidemiologia 

molecular global do complexo M. tuberculosis (Mazars et al. 2001). Para revelar 

o número de repetições em tandem, o PCR é realizado com oligonucleotídeos 

iniciadores  destinados  a  amplificar  o  locus  de  repetição  em  tandem 

selecionado. A presença e o tamanho do produto de PCR são determinados 

por eletroforese em gel de agarose, sendo que uma reação de PCR e um gel 

são destinados para cada locus. Baseando-se no conhecimento do tamanho de 

diferentes  repetições  em  tandem,  o  número  de  repetições  é  calculado  de 

acordo com dados previamente publicados (Cowan et al. 2002). Esta tipagem 

tem se mostrado muito informativa, pois se baseia na repetição do número de 

cópias em loci específico.

O  poder  discriminatório  das  análises  de  VNTR-MIRU  são 

frequentemente proporcionais ao número de loci avaliados; em geral quando 

somente 12 loci são usados, esta técnica tem um menor poder discriminatório 

que RFLP-IS6110 contendo alto número de cópias, porém mais discriminatório 

quando utilizado em linhagens com baixo número de cópias da seqüência de 

inserção IS6110. Quando mais que 12 loci são usados, ou a análise de VNTR-

MIRU é combinada com spoligotyping, o poder discriminatório se aproxima ao 

gerado pela análise do RFLP-IS6110 (Kremer  et al. 2005; Lee et al. 2002). A 

identificação  do  loci  VNTR-MIRU  mostrou  ser  igualmente  aplicável  para 

tipagem de  M. bovis,  o qual tem demonstrado difícil  tipagem pelos métodos 

existentes (Cousins et al. 1998; Skuce et al. 2001).                        

O M.bovis  infecta humanos freqüentemente através do leite fresco de 

vacas e não usualmente de pessoa para pessoa. As infecções encontradas por 

este patógeno são geralmente em sítios extrapulmonares. O RFLP-IS6110 não 



é um método muito  adequado para a investigação do  M. bovis.  Isto ocorre 

porque proporções significativas destas linhagens isoladas de humanos contém 

somente uma cópia do elemento IS6110, e este está em uma posição fixa do 

genoma (Cousins et al. 1999). O VNTR-MIRU quando comparado com RFLP-

IS6110 e  spoligotyping  produz amostras  mais  distintas  (Barlow  et  al. 2001; 

Cowan et al. 2002). 

2.3.3-  Análise comparativa das diferentes técnicas de tipagem molecular

Kremer  e  colaboradores  (1999),  compararam  diferentes  métodos  de 

tipagem de  Mycobacterium tuberculosis.  Eles  analisaram estes  métodos  de 

acordo  com  seus  graus  de  reprodutibilidade,  de  diferenciação  e  a 

especificidade  dos  mesmos.  Oito  diferentes  laboratórios  especializados  em 

vários métodos de tipagem analisaram, cegamente, 131 amostras de DNA por 

12 métodos diferentes, incluindo todos os citados nesta revisão. Dentre estas 

amostras, 90 linhagens eram de M. tuberculosis, dentre as quais, 31 amostras 

estavam em duplicatas, e outras 10 micobactérias diferentes de M. tuberculosis 

.

A reprodutibilidade das técnicas foi analisada comparando as amostras 

em  duplicata.  Os  resultados  obtidos  por  RFLP-IS6110  foram  100% 

reprodutíveis. PGRS sozinho foi de difícil análise computacional, devido à alta 

densidade  de  bandas  e  a  variabilidade  nas  intensidades  destas.  Contudo, 

PGRS  nas  amostras  em  duplicata  foram  interpretadas,  visualmente,  como 

idênticas em todos os casos. Das amostras analisadas por métodos baseados 

em PCR, a reprodutibilidade variou entre 6% a 97%. A tipagem realizada por 

VNTR, apresentou apenas um par de amostras em duplicata com discordância, 

obtendo  um  grau  de  reprodutibilidade  de  97%.   Quando  realizada  por 

spoligotyping, as amostras apresentaram um grau de 94% (das 31 amostras, 

29 foram idênticas) de identidade. 

O RFLP-IS6110 obteve o maior grau de discriminação das 90 linhagens 

do complexo M. tuberculosis que foram analisadas, obtendo 84 tipos diferentes. 

Já a técnica baseada na seqüência repetitiva rica em GC (PGRS) demonstrou 

70 tipos, spoligotyping, 61 tipos e VNTR, 56 diferentes linhagens.    



Contudo,  apesar  de  o  RFLP-IS6110  ser  altamente  reprodutível  e 

discriminatório eles são pouco úteis para tipar linhagens que contenham baixo 

número de cópias IS6110 (Bauer et al. 1999; Lee et al. 2002). Para a análise 

da especificidade dos métodos testados, foram utilizadas aquelas 10 linhagens 

de 5 espécies diferentes não pertencentes ao complexo  M. tuberculosis.  Os 

métodos RFLP-IS6110 e spoligotyping não se mostraram úteis para tipar estas 

linhagens, sendo, portanto, especificas para M. tuberculosis.  

Estes  estudos  reforçam  o  motivo  no  qual  o  RFLP  seguido  de 

hibridização IS6110 é a técnica padronizada para tipar linhagens do complexo 

M.  tuberculosis mundialmente.   Ela  se  mostra  uma  técnica  de  alta 

reprodutibilidade, sensibilidade, além de ser muito específica. Tais vantagens 

podem ser perdidas quando se trata de linhagens com baixo número de cópias, 

contudo, tem-se nestes casos, a alternativa da utilização de uma outra técnica, 

também eficiente, como spoligotyping e VNTR, por exemplo.

2.3.4- Comparação de tipagens por RFLP-IS6110

DNA  fingerprint  de  isolados  de  Mycobacterium  tuberculosis  de 

populações selecionadas de várias regiões geográficas tem sido usadas para 

descrever  o  avanço  da  transmissão  de  certas  linhagens  com propriedades 

particulares, como uma maior virulência e resistência a drogas. A escolha de 

uma técnica padrão mundial,  RFLP-IS6110, e a existência de um banco de 

dados, possibilitou a comparação de resultados obtidos em diferentes estudos 

(van Embden et al. 1993). 

Estudos recentes contendo dados de pacientes residentes em países 

em  desenvolvimento  demonstram  que  uma  avaliação  local,  tanto  com 

características  epidemiológicas  quanto  genotípicas,  são  necessárias, 

principalmente nestas áreas (Dale et al. 1999; Fandinho et al. 2000; Suffys et 

al. 2000). No Brasil, estudos sobre a epidemiologia molecular da tuberculose 

são escassos.  

Uma considerável  variabilidade e a presença de linhagens com baixo 

número de cópias de IS6110 (0 a 5 cópias) tem sido descritos em estudos 

prévios em diversos países, inclusive no Brasil (Dale et al. 1999; Durmaz et al. 

2003; Fandinho et al. 2000; Ferrazoli  et al. 2000; Pineda-Garcia  et al. 1997; 



Suffys  et  al. 2000).  Adicionalmente,  investigações  em  diferentes  partes  do 

mundo apresentaram uma freqüência de “clusters” em torno de 31 a 48% (Das 

et al. 2005; Ferdinand et al. 2003; Oelemann et al. 2007; Wilkinson et al. 1997) 

e isolados apresentando em média 8 a 10 cópias de IS6110 (Safi  et al. 1997; 

Suffys et al. 2000; Torrea et al. 1996; Yuen et al. 1993).

Suffys e colaboradores (2000) analisaram isolados de diversas regiões 

do  Brasil  por  RFLP-IS6110,  e  demonstraram  diferenças  regionais  no 

agrupamentos destas linhagens. Eles ainda afirmam que o grande número de 

linhagens, caracterizadas por RFLP-IS6110, do Brasil quando comparadas com 

outros paises, sugere que a transmissão global da tuberculose está ocorrendo 

com uma freqüência maior que a esperada, ou que a estabilidade de certas 

linhagens com alto número de cópias de IS6110 é maior que a pressuposta.     

O avanço do conhecimento da biologia molecular do M. tuberculosis tem 

mostrado ser bastante útil  no entendimento da epidemiologia da tuberculose 

(Van Soolingen 2001). Nos anos 90, linhagens de M. tuberculosis  multi-droga 

resistentes caracterizadas por RFLP-IS6110,  foram associadas com severos 

surtos nosocomiais e com altas taxas de mortalidade na cidade de Nova York 

(Bifani  et al. 1996). Na China, foi caracterizada a predominância de um grupo 

de isolados de M. tuberculosis com alto número de cópias de IS6110, as quais 

foram  nomeadas  linhagens  Beijing  (van  Soolingen  et  al. 1995).  Estudos 

posteriores  identificaram  que  as  linhagens  encontradas  em  ambas  as 

localidades  eram  geneticamente  relacionadas,  e  atualmente  são  referidas 

como linhagens W-Beijing (Bifani et al. 2002; Glynn et al. 2002)  

Recentemente,  um  grupo  de  isolados  clínicos,  linhagens  da  família 

Beijing,  tem  merecido  considerável  atenção.  Estas  linhagens  têm  sido 

mostradas com alta prevalência no continente asiático, bem como em países 

do  Leste  Europeu,  e  geralmente  estão  associadas  a  surtos  nosocomiais  e 

comunitários, transmissões globais e resistência a drogas, sendo consideradas 

linhagens de alta virulência (Bifani et al. 2002; Glynn et al. 2002; Kurepina et al. 

2005).

Estudos têm estimado que a disseminação clonal do ancestral comum 

de linhagens da família Beijing tenha ocorrido há menos de um século.  Estas 

linhagens tiveram alguma vantagem seletiva na região de Beijing, resultando 

em uma agressiva expansão clonal que se espalhou para países vizinhos e 



outros  continentes.  As  forças  naturais  que  contribuem  para  a  seleção  e 

disseminação de linhagens dessa família são desconhecidas, contudo, um fator 

comum de todos os países do sudeste da Ásia, em que estas linhagens são 

epidêmicas, é a vacinação com a BCG. Estudos sugerem que linhagens da 

Família Beijing são mais prevalentes entre indivíduos vacinados com a BCG 

que entre os não vacinados em uma população na qual uma significante fração 

não tem sido coberta com vacinação (van Soolingen et al. 1995).

Adicionalmente  à  família  Beijing,  linhagens  da  família  Haarlem  de 

distribuição global  também vêm sendo associadas a resistência  a drogas e 

relevante virulência (Mardassi et al. 2005). Estudos realizados em crianças com 

tuberculose no sul da África por Marais e colaboradores (2006) demonstraram 

uma alta prevalência de linhagens da família Beijing e Haarlem em criança com 

tuberculose resistente a drogas, tal fato reforça a contribuição destas linhagens 

na transmissão comunitária de resistência a drogas e a importância destas, na 

emergência de epidemias com linhagens de M. tuberculosis resistentes.  

2.3.5- Justificativa

A tuberculose é uma doença reemergente,  e as cepas da atualidade 

vêm desenvolvendo resistência  às drogas destinadas  ao tratamento.  Desse 

modo,  uma avaliação molecular  das cepas se mostra  de suma importância 

visto  que  permite  uma  futura  caracterização  dos  genes  responsáveis  pela 

virulência bem como resistência a antibióticos podendo proporcionar dados que 

contribuirão para um progresso no tratamento e cura da tuberculose.

A técnica do RFLP é uma técnica padronizada mundialmente a fim de se 

poder  comparar  resultados  de  diferentes  laboratórios.   Poucos  estudos  a 

respeito da caracterização genética de linhagens de M. tuberculosis no Brasil 

têm sido feitos, em Goiás este foi o primeiro.  Dessa forma, com a análise do 

perfil obtido em nossos estudos poderemos nos certificar das cepas prevalente 

no  estado,  bem como identificar  novos  isolados  do M.  tuberculosis  ou nos 

orientar a respeito de qual é a região geográfica de origem do isolado. Tal fato 

alertaria para providencias governamentais no sentido de controle de migração 

e imigração em áreas endêmicas.



Sabe-se  que  infecções  por  diferentes  linhagens  podem  apresentar 

cursos  diferentes  de  infecção,  resposta  imune  do  hospedeiro,  bem  como 

virulência. A caracterização genética de linhagens de M. tuberculosis se mostra 

de relevante importância, visto que podemos relacionar linhagem/virulência a 

fim de se obter um tratamento mais específico para cada tipo de linhagem e 

dessa forma otimizar  a cura da doença, tornando-a mais rápida e eficaz. 

     

                                                                                   

           

                                                                        



Objetivos

3. Objetivos:

3.1- Objetivo Geral

• Estimar  a  diversidade  genética  de  M.  tuberculosis,  pela  técnica  do 

RFLP-IS6110,  isolados  de  pacientes  atendidos  em  dois  serviços  de 

referência da cidade de Goiânia-Goiás.



3.2- Objetivos específicos

 

• Determinar  o  perfil  de  RFLP  dos  isolados  de  Mycobacterium 

tuberculosis  isolados  de  pacientes  atendidos  em  dois  serviços  de 

referência de Goiânia, Goiás 

• Agrupar os isolados em um dendograma de acordo com a similaridade 

entre as amostras baseadas em seus respectivos perfis de DNA obtidas 

pela técnica do RFLP

• Identificar  relações  epidemiológicas  entre  os  pacientes  com  M. 

tuberculosis agrupados em um mesmo cluster

• Comparar as linhagens encontradas no estudo com linhagens descritas 

como multi-droga-resistentes na literatura



                

                  Material e métodos
4. Materiais e Métodos:

A lista de reagente e soluções e seus respectivos cálculos encontram-se 

no apêndice.

 



4.1- Seleção das amostras:

Foram  colhidas  175  amostras  de  escarro,  no  Hospital  de  Doenças 

Tropicais Anuar Auad-HDT e no Centro de Referência e Apoio Diagnóstico de 

Goiânia, de acordo com suspeita clínica de tuberculose, no período de janeiro 

de 2006 a junho de 2007. Não houve discriminação quanto a raça, o sexo nem 

idade  dos  pacientes,  sendo  que  todos  que  aceitaram  participar  do  estudo 

assinando os documentos de consentimento livre e esclarecido foram incluídos. 

As coletas foram feitas de acordo com as normas de conduta da ética médica, 

nos quais estavam explícitos os procedimentos e objetivos do projeto e destino 

do material,  bem como um questionário  da história  epidemiológica de cada 

paciente. O referido termo de consentimento foi aprovado pelo comitê de ética 

da UFG (anexo I). 

  

4.2- Baciloscopia

A baciloscopia foi feita através da coloração específica para visualização 

de  bacilos  álcool-ácido  resistentes  (BAAR,  técnica  de  Ziehl-Neelsen),  e 

contagem de bastonetes avermelhados por campo. O resultado foi padronizado 

em  número  de  cruzes  de  acordo  com  as  normas  do  Ministério  da  Saúde 

(Ministério da Saúde 1994).  Todas amostras que apresentaram baciloscopia 

positiva  foram encaminhadas  para  o  LACEN para  posterior  semeadura  em 

meio de cultura apropriado e testes de identificação de espécie.

4.3- Cultura

Os  espécimes,  encaminhados  ao  LACEN  foram  processados  para 

cultura  após  descontaminação  prévia  pela  técnica  de  Petroff  e  em seguida 

semeados em tubos de ensaio  contendo meio  de  cultura  sólido  Lowestein-

Jensen  (L-J)  adicionados  de  ovo,  glicerol  e  asparagina.  O  crescimento  foi 

acompanhado por um período de até 6 semanas em estufa a 37oC (Ministério 

da Saúde 1994).



4.4- Identificação da espécie 

A identificação do  Mycobacterium tuberculosis baseou-se no tempo de 

crescimento, sendo o M. tuberculosis uma bactéria de crescimento lento, sendo 

acompanhado até a 6° semana de incubação, e na caracterização de colônias 

de cor creme, rugosas presentes na superfície do meio sem alterar sua cor. 

Bem como na realização de testes de inibição de crescimento pelo ácido p-

nitrobenzóico (PNB-500µg/ml) em que apenas as micobactérias do Complexo 

M. tuberculosis são sensíveis e pela hidrazida do ácido tiofeno-2-carboxílico 

(TCH-2µg/ml)  que apenas o  M. tuberculosis do complexo  M. tuberculosis é 

resistente (Ministério da Saúde 1994).   

4.5-  Extração  do  DNA  das  amostras  de  M.  tuberculosis  adaptado  de  Van 

Soolingen e colaboradores (1994):

Os isolados de M. tuberculosis identificados pelos métodos bioquímicos 

foram processadas para a extração de DNA cromossomal. As culturas em meio 

L-J  foram  aquecidas  a  80oC  por  20  minutos  para  a  inativação  das 

micobactérias por questões de biossegurança ainda no LACEN-Goiás e então 

transportadas  para  o  laboratório  de  Bacteriologia  Molecular  do  Instituto  de 

Patologia  Tropical  e  Saúde  Pública  da  Universidade  Federal  de  Goiás.  O 

equivalente a duas alçadas de cada cultura foram resuspendidas em 400 µL de 

tampão TE por agitação. À suspensão foram adicionadas 50µl  de lisozima e 

incubadas por 1 hora a 37oC. Ao sistema de digestão 70µL de SDS a 10% e 6 

µL de proteinase K foram adicionados, e o sistema foi incubado a 56oC por 10 

minutos. Após incubação, 100µL de NaCl a 5M foram adicionados seguidos de 

80 µL de solução CTAB/NaCl, agitado até se tornar leitosa e então incubadas 

por mais 10 minutos a 65oC.

Adicionou-se um volume igual  de clorofil  seguido  de agitação por  30 

segundos  e  centrifugação  por  5  minutos  a  12,000Xg.  O  sobrenadante  foi 

precipitado através da adição de 0,6 volumes de isopropanol e incubado a uma 

temperatura  de  -20°C  por  30  minutos.  O  ácido  nucléico  foi  coletado  por 

centrifugação a 12,000Xg por 20 minutos, lavado com 1 mL de etanol a 70% 



gelado. Após secagem, o DNA foi ressuspendido em 50uL de tampão TE. Os 

DNAs extraídos  foram armazenados em freezer –20oC (van Soolingen  et al. 

1994). 

4.6- Clonagem da seqüência de inserção IS6110

A  partir  de  DNA  cromossomal  da  cepa  padrão  de  Mycobacterium 

tuberculosis H37Rv realizou-se a amplificação por PCR da região interna do 

elemento de inserção IS6110 utilizando-se primers, apresentados no quadro 1, 

descrito por Van Embden e colaboradores 1993. O produto de PCR foi então 

purificado em gel de agarose e clonado no plasmídeo pGemT easy (Promega). 

A confirmação da clonagem foi feita pela seleção de colônias de E. Coli DH5α 

brancas  no  meio  LB  contendo  IPTG e  X-Gal.  O  plasmídeo  pGemT-IS6110 

recombinante  foi  extraído  das  colônias  prováveis  e  após  preparações 

plasmidiais  os  mesmos  foram  submetidos  à  análise  de  perfil  de  digestão 

enzimática  com a  enzima  EcoRI para  confirmação  da  presença  do  inserto 

IS6110.  O  inserto  obtido  é  homologo  a  região  direita  das  seqüências  de 

inserção IS6110 de  M. tuberculosis após clivagem com a endonuclease de 

restrição PvuII (van Soolingen et al. 1994).

Quadro  1-  Primers  utilizados  pra  amplificação  da  região  interna  do 
elemento de inserção IS6110        

4.7- Preparação das amostras de DNA e transferência     

Duas  microgramas  do  DNA  micobacteriano  foram  digeridos  com  10 

Unidades da enzima de restrição PvuII no tampão apropriado, em um volume 

de 20 µL, por 3 horas a 37oC. À mistura da digestão foram adicionados 2µl de 

Seqüências dos primers
INS-1 5`-CGTGAGGGCATCGAGGTGGC-3´
INS-2 5`-GCGTAGGCGTCGGTGACAAA-3´



tampão  de  amostra  5X.  A  mistura  foi  submetida  a  eletroforese  em gel  de 

agarose a 1,0%, sem brometo de etídeo, em tampão TBE 1X e submetido a 

uma corrente elétrica de 40mV por cerca de 5 horas. Colocou-se o DNA da 

cepa  de  referência  M.  tuberculosis H37Rv  para  uma  normalização  das 

posições das bandas do gel,  bem como um controle positivo para validar a 

sonda usada.  

O gel foi desnaturado com tampão de desnaturação por 25 minutos sob 

agitação  a  temperatura  ambiente,  e  então  lavada  com  água  bidestilada. 

Posteriormente foi neutralizado com tampão de neutralização por 30 minutos 

nas mesmas condições da desnaturação.

Após preparação do gel de agarose, realizou-se a transferência do DNA 

contido no gel  para a membrana de nylon por capilaridade durante a noite. 

Após  a  transferência  do  material  para  a  membrana,  esta  foi  submetida  ao 

crosslink em luz ultravioleta por 20 segundos para fixação do DNA.

      
4.8- Marcação da sonda

A sonda de IS6110 foi preparada pela digestão enzimática do plasmídeo 

recombinante pGemT-IS6110 com a enzima de restrição  EcoRI. O fragmento 

liberado com a digestão correspondente á seqüência de inserção IS6110 foi 

purificado  através  de  eluição  em  gel  de  agarose  (Pure  Link  Quick  Gel 

Extraction Kit- Invitrogen). A sonda de 243 pares de base foi então marcada 

através da técnica de “random priming” que resultou em uma sonda marcada 

com fluoresceína através de uma reação em que fluoresceína-11-dUTP (FI-

dUTP) substitui parcialmente dTTP (Gene Images Random Prime Labeling Kit 

– Amersham-Biosciences). 

4.9- Hibridização e detecção

As membranas foram incubadas com uma solução de pré-hibridização 

por 30 minutos a 60oC sob agitação lenta,  no forno de hibridização.  Foram 

então adicionados à solução de pré-hibridização 15 μl da sonda contendo 50ng 

de DNA marcado, ficando em contato com a membrana. Incubou-se durante a 



noite  a  60oC,  sob  agitação  lenta.  Após  incubação  de  hibridização  as 

membranas foram lavadas 2 vezes nas soluções de lavagem 1 e 2 a 60oC por 

15  minutos  sob  agitação  lenta.  Após  as  lavagens  as  membranas  foram 

submetidas a solução de bloqueio diluída 5000 vezes em tampão A por 1 hora 

sob agitação a temperatura ambiente e posteriormente, incubadas com solução 

contendo  anti-fluoresceína-AP  diluída  5000  vezes  em  20ml  de  tampão  A 

acrescido de 0,1g de soro fetal bovino, também por 1 hora sob agitação. As 

membranas foram lavadas 3 vezes por 10 minutos com tampão A acrescido de 

0,3% de  tween 20. Após as lavagens, as membranas foram colocadas em 

contato  com  o  reagente  de  detecção  por  5  minutos  e  posteriormente 

embrulhadas  em  papel  filme  para  serem  autoradiografadas  dentro  de  um 

cassete  usando-se  um  filme  sensível  (Hyperfilm,  Amersham-Biosciences). 

Após exposição, que variou de 10 minutos a 1 hora, o filme foi revelado.

4.10-  Análise  dos  perfis  de  RFLP  e  comparação  com  linhagens  virulentas 

descritas na literatura

Os padrões de bandas obtidos do procedimento de hibridização foram 

analisados após digitalização das imagens. Para análise dos perfis de bandas 

e determinação de similaridades entre as amostras, bem como as linhagens da 

literatura, utilizou-se o programa BioNumerics versão 4.0 do Windows (Applied 

Maths).  Com  base  nas  análises  computacionais  utilizando  coeficiente  de 

similaridade de Dice e o algoritmo UPGMA (Unweigghted Pair Group Method 

Using Arithmetic Averages), com otimização e tolerância de posição de bandas 

de 1,5%, um dendograma foi construído e um estudo detalhado dos aspectos 

oriundos  da  anamnese  clinica  foi  usado  para  se  determinar  possíveis 

conclusões de caracteres epidemiológicos. Foram classificados como  cluster 

aquelas linhagens que se agruparam com similaridade igual ou maior a 90%. 

Os  clusters de  RFLP-IS6110  indicados  pelo  programa  foram  visualmente 

verificados quanto a consistência.   

4.11- Análise dos dados epidemiológicos



Os dados  epidemiológicos  obtidos  dos  pacientes  na  entrevista  foram 

armazenados e analisados no programa EpiInfo 4.0 versão de fevereiro 2006. 



Resultados
 
5.0. Resultados:  
 
5.1- Análise dos dados epidemiológicos (EpiInfo)

Foram coletadas um total  de 175 amostras com baciloscopia positiva 

com os respectivos  termos de consentimento  livre  e esclarecido assinados. 

Destas amostras, 27 apresentaram cultura negativa para  M. tuberculosis  e 6 

amostras foram identificadas como micobactérias atípicas, obtendo um total de 



142 isolados de M. tuberculosis viáveis para a extração de DNA. Destas, 126 

apresentaram um perfil de RFLP adequado para analises de similaridade.  As 

demais  amostras  ou  não  apresentaram  nenhuma  banda  ou  apresentaram 

bandas  incertas  as  quais  os  perfis  de  RFLP-IS6110  não  ficaram  de  fácil 

interpretação e análise de comparação. 

As  freqüências  dos  principais  dados  epidemiológicos  coletados 

estão  representadas  na  tabela  1.  Verificou-se  uma  maior  prevalência  de 

tuberculose em indivíduos do sexo masculino (78,2%) economicamente ativos, 

com uma média de idade de 40 anos.

Dentre os entrevistados, 70,4% tinham alguma predisposição a doença, 

como um histórico de tuberculose prévia,  más condições de vida, o uso de 

drogas imunossupressoras, doenças concomitantes, uso de cigarro, drogas ou 

bebidas  alcoólicas,  sendo que dentre  estas,  aproximadamente  13,% tinham 

diagnóstico  positivo  confirmado  para  HIV.  Dentre  os  pacientes,  22  (14,6%) 

eram recidivos de tuberculose, destes, 11 não haviam concluído o tratamento 

anterior  e  dois  eram  conhecidamente  multi-resistentes  a  drogas, 

diagnosticados por teste de sensibilidade requerido pelo médico responsável, 

os demais,  provavelmente,  haviam sido curados anteriormente,  se tratando, 

provavelmente, de um nova infecção.  

Tabela  1-  Características  epidemiológicas  dos  142  pacientes  com  cultura 

positiva para M. tuberculosis

Sexo       Freqüência                                                       % 

Feminino 31 21,8% 

Masculino 111 78,2% 



Raça

Branca 68 47,9% 

Negra 33 23,2% 

Parda 41 28,9% 

Predisposição 
Sim 100    70,4% 

Não 42 29,6% 

HIV
Nao                     100                                                     70,4% 

Nao sabe                       24                                                   16,9% 

Sim                       18                                                     12,7% 

BCG  

Nao 12 8,5% 

Nao sabe 46 32,4% 

Sim 84 59,1% 

Os pacientes entrevistados eram de diversas regiões do estado, e ainda, 

alguns  eram  oriundos  de  outros  estados,  das  regiões  Norte,  Nordeste  e 

Sudeste, como mostrado na figura 1. 
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Figura  1-  Gráfico  representativo  dos  estados  de  origem  dos  pacientes 
positivos para Mycobacterium tuberculosis 

5.2-PCR da região interna do elemento de inserção IS6110:

A  partir  de  DNA  cromossomal  da  cepa  padrão  de  Mycobacterium 

tuberculosis H37Rv realizou-se a amplificação por PCR da região interna do 

elemento de inserção IS6110. O produto de PCR foi  confirmado em gel  de 

agarose e purificado para a clonagem no plasmídeo pGemT easy (Promega). 

(figura 2).                           



          

Figura2- Gel de agarose do produto da amplificação da seqüência de inserção 
IS6110.  Raias  1  a  4  produtos  de  PCR  em  diferentes  concentrações  de 
magnésio, seta representando a banda esperada com 243pb. Raia 5- Marcador 
Low DNA mass ladder

5.3- Clonagem do fragmento de inserção IS6110 no plasmideo pGemT-Easy:

A partir  do produto de amplificação da seqüência de inserção IS6110 

montou-se um sistema de ligação com o vetor pGemT easy e o sistema foi 

utilizado para  transformar  por  eletroporação células  de  E.  coli  DH5α.   Para 

facilitar a visualização dos clones recombinantes o sistema foi plaqueado em 

meio  de  cultura  contendo  o  antibiótico  de  seleção  ampicilina  e  substrato 

cromogênico  X-gal.  Algumas  colônias  recombinantes  que  se  apresentaram 

lactose negativa e consequentemente a cor branca foram inoculadas em meio 

LB líquido adicionado de ampicilina e posteriormente tiveram seus plasmídeos 

extraídos e digeridos com a enzima EcoRI para confirmação da clonagem do 

fragmento de inserção IS6110 mostrados na figura 3

243pb
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Figura 3-  Gel de agarose da clonagem do fragmento de inserção IS6110 no 
plasmídeo  pGemT-  easy.  Raias  1  e  5-  pGemT-easy com o  inserto  IS6110 
digerido com a enzima de restrição EcoRI; Raias 3 e 4- pGemT-easy sem o 
inserto; Raia 2- marcador 1KB ladder

5.4- Extração de DNA das amostras coletadas:

O  DNA  de  cento  e  quarenta  e  duas  amostras  de  cultura  foi  extraído  e 

submetido à eletroforese em gel de agarose para a confirmação da presença e 

visualização da quantidade do DNA cromossomal de M. tuberculosis. 

5.5- Perfil de RFLP das amostras

Obtivemos um total de 142 amostras de DNA que foram submetidas a 

técnica de southern blotting para obtenção de seus perfis de bandas de RFLP. 
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3015pb
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Destas, 126 amostras apresentaram um perfil de RFLP-IS6110 adequado para 

as analises de similaridade e foram consideradas como o grupo de estudo. 

Utlilizou-se o M. tuberculosis H37Rv como cepa padrão e controle positivo em 

todas as análises realizadas a fim de se normalizar a separação eletroforética 

dos géis de agarose, bem como a confirmação da atividade da sonda IS6110 

utilizada como mostrados na figura 4. 

 

Figura 4-  Imagem de uma auto-radiografia contendo o RFLP-IS6110 de 15 
amostras de Mycobacterium tuberculosis. Raias 1 a 15- Perfis de RFLP de 15 
amostras extraídas de M. tuberculosis . Raia 16- Cepa padrão H37Rv 

5.6- Análise do padrão de bandas dos perfis de RFLP-IS6110

A fim de se obter o grau de similaridade das amostras estudadas através 

dos  padrões  de  bandas  obtidos  nos  RFLPs-IS6110  utilizou-se  o  programa 

Bionumerics  versão  4.0  do  Windows  (Applied  Maths).  Foram  consideradas 

clusters,  amostras  que  obtiveram  similaridade  igual  ou  maior  que  90%.  O 

dendograma gerado está representado na figura 5.
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Figura  5-  Em  I-  dendograma  obtido  com  a  análise  de  similaridade  das 
amostras através do perfil de bandas de RFLP-IS6110. Em II- perfil de bandas 
do  RFLP-IS6110  das  amostras.  Em  III-  identificação  das  amostras. 
Legenda:A:amostras coletadas no HDT;CR:amostras coletadas no Centro de 
referencia 
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Analisando o dendograma representado na figura 5 nota-se que os perfis 

de RFLP-IS6110 analisados, permitiram o agrupamento de 43% das amostras 

com  similaridade  igual  ou  maior  que  90%  totalizando  24  clusters,  como 

representados na figura 6. 

          
Figura 6-  Número de isolados de  M. tuberculosis agrupados em um mesmo 
cluster 

O  número  de  cópias  de  IS6110  das  amostras  variou  entre  uma  e 

quatorze cópias, sendo que a maioria das amostras tinham entre 6 e 9 cópias, 

como representado na figura 7
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Figura 7-  Freqüência do número de cópias de IS6110 por  linhagem de  M. 
tuberculosis 



5.7- Comparação dos perfis de RFLP-IS6110 com a literatura

A partir  de  linhagens  descritas  previamente  na literatura  (Cave  et  al. 

2005;  Kurepina  et  al. 2005;  Segal  2000;  Lopez  et  al.  2003),  realizou-se  a 

comparação  dos  perfis  obtidos  no  estudo  com  linhagens  consideradas 

virulentas,  da  Família  W-Beijing  e  Haarlem.  O dendograma gerado  a  partir 

destas comparações está representado na figura 8



Figura 8- Em I- dendograma obtido a partir da comparação das amostras com 
linhagens da literatura. Em II- perfil de bandas do RFLP-IS6110 das amostras. 
Em  III-  identificação  das  amostras.  Legenda:  A:amostras  coletadas  no 
HDT;CR:amostras coletadas no Centro de referencia;Beijing e Haarlem-érfis da 
literatura 
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Dentre as 126 amostras do estudo comparadas com as linhagens da 

literatura,  três  localizaram-se  dentro  do  clado  formado  pelas  linhagens 

virulentas da família Beijing e Haarlem como demonstrada na figura 9

           



 

   Figura 9- Parte do dendograma obtido com a comparação das amostras com 
linhagens da literatura demonstrando o Clado de linhagens MDR-TB





                     Discussão

6.0. Discussão:

DNA  fingerprint  de  Mycobacterium tuberculosis baseada no marcador 

IS6110  tem  demonstrado  alta  eficácia  na  detecção  da  origem  de  certas 

infecções bem como fornecido dados para uma adequação dos programas de 

controle da tuberculose (Asgharzadeh  et al. 2006). Adicionalmente, a relação 

entre tipagem por RFLP e origem geográfica de linhagens de M. tuberculosis,  

além de freqüências de grupos (Torrea et al. 1996; van Soolingen et al. 1991) 

tem sido demonstrado por diversos países.

Poucos estudos a respeito da caracterização genética de linhagens de 

M.  tuberculosis no  Brasil  têm sido  feitos  (Boffo  2004;  Calusni  et  al. 2003; 

Oelemann  et  al. 2007;  Suffys  et  al. 2000).  Em Goiás  este foi  o  primeiro  e 

demonstrou  que as linhagens possuem relevante similaridade,  visto  que há 

discretas variações genéticas entre elas. 

Um total de trinta e três amostras foi desconsiderado do estudo visto que 

apresentaram  como  sendo  micobactérias  outras  ao  M.  tuberculosis ou 

apresentaram  cultura  negativa.  Seis  dos  isolados  tiveram  identificação  de 

Mycobacterium avium, tal fato é de relevante importância visto que nos centros 

de  saúde  onde  as  amostras  foram  coletadas,  a  baciloscopia  é  o  principal 

método  de  diagnóstico  para  tuberculose,  diante  disso  a  probabilidade  de 

diagnósticos falsos positivos é relativamente grande, já que não temos uma 

identificação de espécie, podendo, desta forma, comprometer o tratamento do 

paciente. Adicionalmente, vinte e sete amostras de escarro com baciloscopia 

positiva, tiveram suas culturas negativas, após seis semanas de observação. 

Tal  fato  pode  ser  justificado  pela  presença  de  pacientes  em  fase  final  do 

tratamento  em que  ou  a  cultura  demora  um tempo  maior  para  apresentar 

colônias visíveis, ou há inibição do crescimento de colônias. 

A  transposição  das  seqüências  de  inserção  IS6110  é  um  processo 

tempo-dependente,  e o grau de polimorfismo entre os descendentes de um 



clone particular em uma população é um reflexo do tempo decorrido desde sua 

divergência. Com isso, a análise da estrutura populacional por RFLP-IS6110 

pode gerar informações sobre a história evolutiva e a disseminação de clones 

em particular em uma dada região geográfica (Van Soolingen et al. 1995).      

Durante os últimos anos, fingerprint tem sido utilizado para definir fatores 

de risco de transmissão de tuberculose, e a hipótese que grupamentos entre as 

amostras estão relacionados com transmissões recentes geralmente é aceita 

(Suffys  et al. 2000). As amostras analisadas pelo RFLP-IS6110 permitiram o 

agrupamento  de  43% das  amostras  em 24  clusters, dezoito  eram de duas 

amostras, seis de três amostras, como mostrado na figura 6. A predominância 

de pequenos  clusters neste estudo sugere que a transmissão da tuberculose 

nos  pacientes  atendidos  na  cidade  de  Goiânia  se  trata,  possivelmente,  de 

pequenos surtos envolvendo diferentes linhagens de M. tuberculosis. Contudo, 

provavelmente o verdadeiro montante de transmissões recentes de tuberculose 

na população estudada pode ter sido subestimado, primeiro porque o tempo de 

coleta  foi  relativamente  curto  para  recrutar  todos  os  possíveis  casos  de 

transmissões recentes, segundo porque não foram incluídos no estudo todos 

os casos de tuberculose notificados no período coletado. 

A  freqüência  de  cluster observada  é  similar  aos  obtidos  em estudos 

prévios em diferentes partes do mundo (Das et al. 2005; Ferdinand et al. 2003; 

Narayanan et al. 2002) bem como em estudos realizados em diferentes regiões 

do  Brasil  (Calusni  et  al. 2003;  Oelemann  et  al. 2007).  Tal  fato,  geralmente 

demonstra que essas linhagens tiveram um curto intervalo de tempo evolutivo 

e, portanto sugerem transmissões recentes entre os pacientes, visto que foram 

observadas poucas trocas genéticas.  

A presença de linhagens com baixo número de cópias de IS6110 tem 

sido descritas em estudos prévios no Brasil, assim como em diversos outros 

países (Das et al. 2005; Ferdinand et al. 2003; Oelemann et al. 2007; Wilkinson 

et al. 1997). A quantidade de clusters, bem como a freqüência de linhagens 

com baixo número de cópias mostram que a tipagem por RFLP-IS6110 pode 

ser  usado no  Brasil  para  monitorar  cadeias  de  transmissão (Strassle  et  al. 

1997; Suffys et al. 2000). Dentre as linhagens obtidas no estudo, o número de 

cópias variou entre uma e quatorze cópias de IS6110, como demonstradas na 

figura 7, sendo que 23,8% das amostras possuíam menos que cinco cópias. 



Em um estudo sobre a transmissão da tuberculose em Paris,  o sexo 

masculino foi considerado um fator de risco para tuberculose (Gutierrez  et al. 

1998).  Oelemann  e  colaboradores  (2007)  em  estudos  recentes  no  Brasil, 

também obtiveram uma maior  prevalência  de tuberculose em indivíduos do 

sexo masculino. O presente estudo, de acordo com a literatura, constatou uma 

maior  prevalência  da  doença  entre  homens,  como  mostrado  na  tabela  1, 

contudo não podemos expandir tal  afirmação para a população, visto que o 

fato, na região estudada, pode estar restrito apenas ao grupo analisado.  

Adicionalmente,  as  cepas  de  M.  tuberculosis  isoladas  do  estado  de 

Goiás  que  se  apresentaram  agrupadas  em  um  mesmo  cluster  eram 

pertencentes  a  pacientes  que  aparentemente  não  apresentavam  nenhuma 

relação específica, como grau de parentesco, infecção por HIV, proximidades 

em suas moradias entre outras, sugerindo que a transmissão da doença foi 

casual,  ou seja,  em locais públicos onde há um fluxo contínuo de pessoas. 

Diante disso, observa-se uma possível dificuldade nos programas de controle 

no  estado,  visto  que  os  fatores  chave  para  se  prevenir  a  transmissão  da 

tuberculose está no tratamento de casos ativos, bem como na investigação de 

contatos.

Chama-se ainda a atenção para os casos de recidivas de tuberculose 

encontrados na  região  em que 50% dos casos  de  recidiva  observados,  se 

tratavam de abandono de tratamento, apresentando, portanto, a necessidade 

de se fortalecer a prática da estratégia do tratamento por observação direta 

(DOTs), a fim de se evitar surgimentos de novos casos de multiresistência a 

drogas no estado de Goiás, visto que dois isolados de  M. tuberculosis eram 

sabidamente resistentes.

Estudos  têm demonstrado  a  relação  entre  a  tipagem por  RFLP  e  a 

origem geográfica  de  linhagens  de  M.  tuberculosis,  e  que  a  freqüência  de 

formação de clusters é influenciada por diferenças nos programas de controle 

da tuberculose e na prevalência de linhagens em determinadas áreas (Chevrel-

Dellagi et al. 1993). 

Um estudo recente sobre a estrutura populacional de M. tuberculosis na 

Etiópia, Tunísia e Holanda sugeriram um maior polimorfismo de DNA na Etiópia 

que na Tunísia, embora a incidência de tuberculose naquela região seja em 

torno de cinco vezes a da Tunísia. Isso, provavelmente, se deve ao fato de que 



não existe um programa de vacinação eficaz na Etiópia, em contraste com a 

Tunísia, sendo que a vacinação pode estar favorecendo a seleção de linhagens 

de M. tuberculosis que resistem à imunidade induzida pela BCG (Hermans et 

al. 1995).

 No  Brasil,  a  vacinação  com  BCG  foi  introduzida  em  1940  e 

sistematicamente usada em todas as crianças desde 1976, as quais podem 

estar  atuando  selecionando  linhagens  particulares  de  M.  tuberculosis e 

resultando numa diminuição do polimorfismo devido à redução do número de 

linhagens possíveis de causar infecção no país (Suffys et al. 2000). Dentre os 

indivíduos  estudados,  a  maioria,  como  mostrado  na  tabela  1,  haviam  sido 

imunizados com o Bacilo de Calmette-Guerin. 

Dentre as amostras analisadas, quinze eram oriundas de outros estados 

do país,  destas,  oito obtiveram perfis de RFLP-IS6110 únicos, ou seja,  não 

estavam  relacionadas  a  algum cluster.  Adicionalmente,  uma  das  linhagens 

conhecidamente resistente era pertencente a um paciente residente de outro 

estado que não se agrupou em nenhum cluster. Tal fato pode sugerir a entrada 

de  novas  linhagens  no  estado,  assim  como  a  introdução  de  novas  cepas 

resistentes  na  região.  A  imigração  de  indivíduos  infectados  de  diferentes 

regiões,  não  só  do  Brasil  como  do  mundo,  podem  se  tornar  uma  grande 

ameaça  para  os  programas  de  controle  da  tuberculose,  visto  que  há  a 

possibilidade  de  não se  ter  medidas  de  controle  apropriadas  para  algumas 

linhagens em determinadas áreas. 

A nível molecular, a epidemia global da tuberculose consiste de múltiplas 

subepidemias  genotipicas-específicas.  Frequentemente,  a  interação  com  o 

hospedeiro,  bem como o  ambiente  são  fatores  importantes  no  sucesso  de 

determinado  genótipo  em  regiões  geográficas  específicas  (Gagneux  et  al. 

2006).  Diferenças  nas  interações  patológicas  com hospedeiro  de  diferentes 

linhagens  são  bem  relatadas  em  modelos  animais,  onde  infecções  com 

diferentes  linhagens  de  Mycobacterium  tuberculosis provocam  diferentes 

respostas imunológicas (Lopez et al. 2003).  

Manca  e  colaboradores  (2001)  demonstraram  que  camundongos 

infectados com linhagens da família Beijing apresentavam uma carga bacilar 

dez vezes maior e uma baixa taxa de sobrevivência quando comparados aos 

infectados  com  outras  linhagens.  Nestas  investigações  notou-se  que  este 



fenômeno estava relacionado a uma fraca resposta imunológica do hospedeiro 

induzida  pela  linhagem  infectante.  Outros  estudos  apontam  linhagens  da 

família  Haarlem  associados  a  virulência  e  multiresistencia  a  drogas,  assim 

como as da família Beijing (Lopez et al. 2003).

 Quando comparamos os perfis de M. tuberculosis isolados no presente 

estudo  com  linhagens  previamente  identificadas  como  virulentas  (famílias 

Beijing e Haarlem), três amostras localizaram-se dentro do clado formado por 

estas linhagens virulentas, como visto na figura 9. Tal fato chama a atenção 

para a necessidade de se ter uma identificação rápida do tipo de linhagem a 

fim de se evitar surtos de linhagens altamente virulentas, bem como para a 

grande importância da adequação do programas de controle da tuberculose 

quanto à prevalência de cada linhagem nas diferentes regiões. Entretanto um 

estudo mais aprofundado em relação aos dados clínicos e patológicos de tais 

pacientes  se  mostram  necessários  para  se  estabelecer  a  relação  entre  a 

linhagem e o perfil de RFLP-IS6110. 

 



                        



  Conclusões

7.0. Conclusões:

Obtivemos um perfil adequado para analises de similaridade de RFLP-

IS6110 de 126 amostras. Estes perfis originaram um agrupamento de 43% das 

amostras em algum cluster, contudo nenhuma relação epidemiológica aparente 

entre estes pacientes foi identificada.

A comparação das amostras estudadas com linhagens MDR demonstrou 

que  três  amostras  possuem um perfil  de  RFLP-IS6110  semelhante  à  elas, 

contudo, estudos mais detalhados sobre dados clínicos e patológicos destes 

pacientes  são  necessários  para  se  ter  uma  confirmação  da  presença  de 

linhagens desta Família no estado. 

A comparação das amostras coletadas na cidade de Goiânia não só com 

linhagens  MDR,  bem  como  diversas  linhagens  prevalentes  no  mundo 

depositadas em um banco de dados internacional,  são perspectivas para os 

próximos trabalhos.    
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Apêndice
9.0 Apêndice 

Lista de reagentes e soluções utilizados nos experimentos
     Baciloscopia

• Fucsina Fenicada a 0,3%

Fucsina básica                              3g

Álcool etílico a 95% PA                100mL

• Azul de Metileno

Azul de metileno                            1g

Álcool Etílico PA                            100mL

Água TipoI                                     completar 1 litro de solução

• Solução descorante

Álcool Etílico                                  970mL

Ácido clorídrico                              30mL

 Descontaminação, cultura e identificação de M. tuberculosis

• NaOH                                        4%



• Meio comercial Lowenstein Jensen (L-J) acrescido de ovo, asparagina e 

glicerol

• Ácido p-nitrobenzóico                500μg

• Ácido tiofeno-2-carboxílico         2μg

• Água destilada tipoI                   1mL

 Extração de DNA

• Tampão TE

             Tris-HCl pH 7,5 10mM

             EDTA 1mM

• Lisozima

Lisozima                            20mg

Água MiliQ                         1mL

• SDS 10%

Dodecil Sulfato de Sódio     10g

Água tipo I qsp                    

• Proteinase K

Proteinase K                       20mg

Água MiliQ                          1mL

• NaCl 5M

            NaCl                   292,20g

            Água tipo I qsp       1 litro

• CTAB/NaCl



Brometo de Cetiltrimetilamônio    10% 

NaCl                                                0,73M

• Clorofil

            

            Clorofórmio 24/25 (v/v)

            Álcool isoamílico 1/25  (v/v)

            TE 10 % volume final

• Etanol 70%

Álcool etílico                         70mL

Água tipo I qsp                     30mL

 Clonagem do fragmento de inserção

• Linhagens utilizadas

Mycobacterium tuberculosis H37Rv

Escherichia coli DH5α

• Vetor para clonagem

Plasmídeo pGemT easy (Promega)

• Meio de cultura Lúria-Bertani (LB)

Peptona 10 g

Extrato de levedura 5g

NaCl 10g

Água destilada qsp 1 L

• X-gal

20mg do reagente em 1mL de dimetilformamida

• IPTG (Isopropil β D tiogalactopiranosídeo)

20mg do reagente em 1ml de água bidestilada (100mM)



Eletroforese em gel de agarose

• TBE 10 X (Tris-Borato e EDTA)

Tris-base 54g

Ácido bórico 27,5g

EDTA 0,5M (pH 8) 40 ml 

Água Tipo I para completar 500 ml.

O  TBE  10X  era  diluído  para  1X  acrescentando  90ml  de  água 

bidestilada em 10 ml de TBE10X

• Gel de agarose 1%

Agarose                                            3g

TBE 1X                                             300ml

      Brometo de etídeo                           5μl/100ml

Para o procedimento de transferência da técnica de Southern blotting o 

brometo de etídeo não era adicionado ao gel de agarose.

• Tampão de amostra TEB 5X

Tampão TBE 10X                     50%

Glicerol                                     50%

Azul de bromofenol                  0,01%

Xileno cianol                            0,01%

 Southern blotting



• Solução de Desnaturação

NaCl 1,5M

NaOH 0,5M

• Solução de Neutralização

NaCl 1,5M

Tris-HCl 0,5M (pH 7.5)

• SSC 20X

Citrato de Sódio 0,3M

NaCl 3M

• Solução de pré-hibridização

SSC 5X 

SDS 0,1% 

Sulfato de dextrano 5%  

Solução de bloqueio 1/20

• Soluções de lavagem

 Solução 1

SSC 1X 

SDS 0,1%

Solução 2

SSC 0,5X



SDS. 0,1%

• Tampão A

Tris-HCl 100mM 

NaCl 300mM 

pH 9,5 autoclavada ou filtrada
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