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RESUMO

A tuberculose (TB) permanece como um grave problema de saúde pública em todo o 

mundo, principalmente nos paises em desenvolvimento, os quais exibem elevadas taxas de 

incidência  e  prevalência.  O melhor  conhecimento  das  várias  facetas  da  infecção  pelo  M. 

tuberculosis e da TB pode contribuir em novas abordagens para a prevenção, diagnóstico e 

tratamento  desta  doença.  Os  objetivos  deste  trabalho  foram:  1)  estudar  a  resposta  imune 

celular de pacientes portadores de TB não-resistentes, de pacientes portadores de MDR-TB 

em  comparação  com  indivíduos  saudáveis  em  resposta  ao  estímulo  com  antígenos 

recombinantes do  M. tuberculosis MPT-51, GlcB e ESAT-6 através de citometria de fluxo, 

para  a  presença  de  células  CD4+IFN-γ+, CD4+IL-10+,  CD8+IFN-γ+ e  CD8+IL-10+;  2) 

Caracterizar  clínico-epidemiologicamente  os  pacientes  portadores  MDR-TB  e  XDR-TB 

atendidos  no  Hospital  de  Doenças  Tropicais  Dr.  Anuar  Auad (HDT/HAA),  Goiânia,  Go. 

Estudou-se a resposta imune celular de 22 portadores de TB não-resistente, 5 portadores de 

MDR-TB e 22 indivíduos saudáveis. As populações de células T CD4+IFN-γ+, CD4+IL-10+, 

CD8+IFN-γ+ e T CD8+IL-10+ de pacientes portadores de TB não-resistente eram superiores aos 

controles saudáveis PT negativos em resposta à estimulação com os antígenos recombinantes 

MPT-51,  ESAT-6 e  GlcB do  M. tuberculosis  (p<0,05).  As  células  T  CD8+ de  pacientes 

portadores  de  MDR-TB expressaram IFN-γ em resposta  à  estimulação  com os  antígenos 

recombinantes ESAT-6 do M. tuberculosis em níveis superiores aos controles saudáveis PT 

negativos (p<0,05). As células T CD8+ de pacientes portadores de MDR-TB expressaram IL-
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10  em  resposta  à  estimulação  com  os  antígenos  recombinantes  ESAT-6  e  GlcB  do  M. 

tuberculosis em níveis superiores aos controles saudáveis PT negativos (p<0,05). Os casos de 

MDR-TB (n=5;  3  mulheres  e  2  homens;  idade média=42,6  anos)  e  XDR-TB (n=1,  sexo 

masculino; 62 anos) atendidos no HDT/HAA foram casos de TB pulmonar com resistência 

secundária em pacientes portadores de tuberculose crônica, submetidos a vários tratamentos 

anteriores ao diagnóstico de MDR e XDR. Os antígenos recombinantes do M. tuberculosis 

MPT-51, GlcB e ESAT-6 foram reconhecidos especificamente pela resposta imune celular 

dos  pacientes  com  TB  não-resistente,  e  os  indivíduos  co  MDR-TB  reconheceram 

principalmente o antígeno ESAT-6.
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SUMMARY

Tuberculosis (TB) remains as a serious world health problem worldwide, especially in 

developing  countries,  which  exhibit  high incidence  and  prevalence  levels.  The  greater 

knowledge of several M. tuberculosis infection aspects may contribute to new and improved 

approaches for the prevention, diagnosis, and treatment of this disease. The aims of this work 

were: 1) To study the cellular immune response of non-resistant TB patients and MDR-TB 

patients in comparison to healthy individuals in response to M. tuberculosis MPT-51, GlcB, 

and  ESAT-6  recombinant  antigens  by  flow  cytometry,  for  the  presence  of  CD4+IFN-γ+, 

CD4+IL-10+,  CD8+IFN-γ+ e  CD8+IL-10+ cells;  2)  To  characterize  clinically  and 

epidemiologically  MDR-TB  and  XDR-TB  patients  attended  at  the  Tropical  Disesases 

Hospital Dr. Anuar Auad (HDT/HAA), Goiânia,  Go. The cellular immune response of 22 

non-resistant TB patients, 5 MDR-TB patients and 22 healthy individuals were analyzed. The 

CD4+IFN-γ+,  CD4+IL-10+,  CD8+IFN-γ+ and  CD8+IL-10+   T  cells  from  non-resistant  TB 

patients were higher than healthy PPD negative controls in response to recombinant MPT-51, 

ESAT-6, and GlcB antigens (p<0.05). The CD8+ T cells from MDR-TB patients expressed 

higher levels of γ-IFN in response to M. tuberculosis ESAT-6 recombinant antigen than PPD 

negative controls (p<0.05). The CD8+ T cells from MDR-TB patients expressed higher levels 

of IL-10 in response to the stimulation with recombinant ESAT-6 and GlcB antigens than 

CD8+ T cells from healthy individuals (p<0.05). The MDR-TB cases (n=5; 3 women and 2 

xvi



men; mean age=42.6 years) and XDR-TB (n=1, male; 62 years) attended at HDT/HAA were 

secondary resitance cases of chronic pulmonary TB patients submitted to several treatment 

regimens prior to MDR_TB or XDR-TB diagnosis. The recombinant antigens MPT-51, GlcB, 

and  ESAT-6  could  be  specifically  recognized  by  the  cellular  immune  response  of  non-

resistant TB patients while cells from MDR-TB individuals could recognize mainly ESAT-6 

antigen. 
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APRESENTAÇÃO

A tuberculose (TB), doença causada pelo Mycobacterium tuberculosis, representa um 

enorme desafio para a saúde pública global, apesar de da existência de tratamento eficaz. De 

acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (WHO), a tuberculose, acomete de 100 

a 200 milhões de pessoas no mundo todo, é responsável por cerca de 2 milhões de óbitos ao 

ano (WHO 2007). A maioria dos indivíduos infectados, cerca de 90%, apresenta infecção 

assintomática.  Acredita-se que o bacilo encontra-se em fase de latência durante o período 

assintomático.  Cerca  de  10%  dos  infectados  irão  desenvolver  manifestações  clínicas  da 

doença, sendo a principal forma da doença a TB pulmonar, justamente a forma que propicia a 

transmissão  do  M. tuberculosis para  um individuo  susceptível  (Fitzgerald  &  Haas  2004; 

Ducati et al. 2006; Maartens 2007). 

Várias situações propiciam a manutenção da TB como um grave problema de saúde 

pública, dentre os quais destacamos: a associação com a epidemia pelo HIV/aids, elevadas 

taxas de incidência e de prevalência em países com orçamentos limitados (como os países da 

África  sub-saariana)  e  a  emergência  de  TB multirresistente  (MDR-TB)  e  superressistente 

(XDR-TB), além da ausência de uma vacina com eficácia superior à atualmente disponível, o 

BCG (bacilo de Calmette-Guérin) (CDC 2006; Maartens & Wilkinson 2007; WHO 2007).

Sendo a infecção pelo M. tuberculosis um processo crônico, é importante o estudo da 

resposta imune do hospedeiro nos diferentes momentos da mesma, bem como nas diversas 

formas  da  doença,  visando contribuir  com novas  estratégias  de  prevenção,  diagnóstico  e 

tratamento. Também é importante o estudo clínico e imunológico dos casos de MDR-TB e 

XDR-TB, condições emergentes e ameaçadoras ao controle da TB.

Sendo assim,  justifica-se  o  estudo  destes  diferentes  aspectos  da  TB no Estado  de 

Goiás.
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Nesta  tese  serão  apresentadas  as  características  clínicas  e  epidemiológicas  dos 

pacientes  portadores  de  MDR-TB  e  XDR-TB  acompanhados  no  Hospital  de  Doenças 

Tropicais “Doutor Anuar Auad”, Goiânia, Go, acompanhados no período de janeiro de 1999 a 

maio de 2007,  e  a  resposta  imune celular  a  antígenos  recombinantes  combinantes  do  M. 

tuberculosis.

Pretende-se com que este trabalho contribua para que o leitor se entusiasme pela causa 

da tuberculose e se integre na luta contra este mal milenar.
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1. INTRODUÇAO 

1.1. Aspectos históricos da tuberculose

A TB é uma doença que acompanha a humanidade desde a antiguidade. Acredita-se 

que a TB tenha matado mais indivíduos do que qualquer outra doença infecciosa. Estima-se 

que nos últimos 100 anos 100 milhões de pessoas tenham morrido devido a TB. Também foi 

chamada de peste branca ou morte branca, devido à associação com anemia (palidez cutâneo-

mucosa) e à alta letalidade. Técnicas de genética molecular e de seqüenciamento genético 

permitiram estimar que um progenitor precoce do M. tuberculosis estaria presente na África 

Ocidental  há  3  milhões  de  anos,  e  que  provavelmente  tenha  infectado  hominídeos. 

Provavelmente,  os modernos membros do complexo  M. tuberculosis  tenham um ancestral 

comum entre 35.000 – 15.000 anos atrás (Daniel 2006; Leão & Portaels 2007). 

A  identificação  do  material  genético  do  M.  tuberculosis tem  revelado  a  ampla 

incidência e disseminação da TB humana. Estudos demonstram evidências de TB, e mesmo o 

DNA do M. tuberculosis, em múmias egípcias com mais de 5.000 anos. Assim como no Egito 

evidências  arqueológicas  de  TB foram encontradas  em múmias  pré-colombianas  do novo 

mundo, no Peru. Evidências de TB foram identificadas na Índia e China há cerca de 3.000 e 

2.300  anos  respectivamente,  e  em  Bornéo,  antes  do  contato  com  os  europeus.  DNA 

micobacteriano foi identificado em esqueletos humanos da idade de ferro, no Reino Unido e 

em pleura calcificada encontrada em uma basílica  bizantina no deserto de Negev (Daniel 

2006; Leão & Portaels 2007).

A palavra tuberculose deriva do latim tuberculum, pequeno nódulo, protuberância ou 

massa, forma diminutiva de tuber, nódulo, protuberância ou massa. A TB era bem conhecida 

pelos médicos gregos clássicos, que a chamavam de phthisis (consumpção). Hipócrates (c. 

460  a.C.  –  c.  377  a.C.)  reconhecia  a  TB  e  compreendia  sua  apresentação  clínica,  e  a 
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considerava  a  doença  mais  disseminada  naquela  época.  Em  seus  aforismos  escreveu  “A 

phthisis  faz seu ataque principalmente  entre  as  idades de 18 e  35 anos”,  reconhecendo a 

predileção  pelos  adultos  jovens.  Como a  maioria  dos  médicos  gregos,  considerava  a  TB 

hereditária. Aristóteles (c. 384 a.C. – c. 322 a.C.) a considerava contagiosa e Claúdio Galeno 

(c. 131 a.C. – 201 a.C.) a descrevia como conseqüência da desnutrição (Daniel 2006; Leão & 

Portaels 2007).

A etiologia da TB foi motivo de controvérsias durante séculos. A TB, devido a sua 

natureza crônica, foi considerada uma doença hereditária, por longo período. O pesquisador 

alemão Rudolph Virchow (1821 - 1902), considerado o fundador da moderna patologia, via a 

TB no contexto da patologia celular como resultado do mau funcionamento das células, sem 

relação com o meio externo. Coube a outro eminente cientista alemão, Robert Koch (1843 - 

1910), demonstrar, em 1882, a natureza infecciosa da TB, demonstrando inequivocamente sua 

relação com uma bactéria, por ele descrita, o  M. tuberculosis. Ele concluiu em seu trabalho 

histórico “O bacilo presente nas lesões tuberculosas, não apenas acompanha a tuberculose, 

mas  antes  de  tudo  a  causa.  Estes  bacilos  são  os  verdadeiros  agentes  da  consumpção” 

(Kaufmann 2005).

Podemos ter uma noção da extensão da TB no início do século XX relembrando que 

12% de todas as mortes eram devidos à TB e que a maioria dos adultos nas grandes cidades 

européias estava infectada pelo M. tuberculosis. Em 1921, a primeira vacina contra a TB foi 

desenvolvida por Albert Calmette e Camille Guérin. Trata-se de uma vacina constituída por 

Mycobacterium bovis atenuados, conhecida como BCG. O primeiro fármaco bactericida ativo 

contra o M. tuberculosis, a estreptomicina, foi descoberto em 1944 por Selman A. Walksman, 

Albert Schatz e Elizabeth Bugie. Outro grande marco no estudo e combate desta doença foi o 

sequenciamento do genoma do M. tuberculosis em 1998 (Kaufmann 2005).
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1.2. Epidemiologia

No início e metade do século XIX observou-se declínio nas taxas de mortalidade da 

TB na Europa e na América do Norte. Várias razões têm sido levantadas para este fenômeno: 

melhoria nas condições sociais e de moradia, bem como melhorias nutricionais. Também se 

postula  que tal  declínio seria  devido à seleção natural  dos indivíduos geneticamente  mais 

resistentes. Esta tendência persiste na Europa Ocidental e nos Estados Unidos da América 

(EUA) (Daniel 2006). Os EUA exibiram em 2006 a menor taxa de incidência de TB, desde 

que registros nacionais iniciaram em 1953 (CDC 2008).

Esta tendência histórica de declínio não é observada em todas as regiões do planeta. 

De fato há um crescimento lento no número de casos globais de TB. As maiores taxas de 

crescimento são observadas nos países da antiga União Soviética e na África subsaariana. A 

TB é a  segunda causa de óbito  por doenças infecciosas  no mundo,  após a  infecção pelo 

HIV/síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS). Estima-se que existam cerca de 8 a 9 

milhões de casos novos de TB ao ano, sendo que menos da metade seria notificada. A maioria 

dos  casos  (5  a  6  milhões)  ocorre  em  indivíduos  de  15  a  49  anos  de  idade.  A  África 

subsaarianna exibe a maior taxa de incidência mundial (290 casos/100.000 habitantes). Os 

países  mais  populosos  da  Ásia,  Índia,  China,  Indonésia,  Bangladesh  e  Paquistão,  são 

responsáveis por mais da metade dos casos mundiais. 80 % dos novos casos ocorrem em 22 

países, entre eles o Brasil (Frieden et al.2003; WHO 2007).

A infecção pelo HIV contribui muito para o recente aumento da carga global de TB. 

Cerca de 11% dos casos novos mundiais de TB entre adultos são co-infectados pelo HIV. Na 

África subsaariana esta associação chega a 38% (Frieden et al. 2003).

A  Organização  Mundial  da  Saúde  estima  que  o  Brasil,  em  2005,  apresentava 

incidência de 111.050 casos novos de TB (60 casos novos/100.000 habitantes), sendo que 

9.529 casos estariam associados ao HIV. A taxa de mortalidade da TB, em 2005, foi de 08 
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óbitos/100.000 habitantes (15.189 óbitos), sendo 2.281 óbitos relacionados à co-infecção M. 

tuberculosis –  HIV (WHO 2007).  Estes  valores  estimados  pela  WHO são  superiores  aos 

notificados ao Ministério da Saúde (MS). Em 2004 o MS registrou 74.540 casos novos de TB, 

perfazendo uma taxa de incidência de 41/100.000 habitantes, sendo que destes casos, 54,9% 

evoluíram para cura e 5,7% evoluíram para óbito, apesar de 24,3% dos casos não exibirem 

registro do desfecho final (Bierrenbach et al. 2007). 

A taxa de incidência da TB, no Brasil, vem exibindo uma queda média anual de 5,7%, 

variando  de  61,2/100.000  habitantes  em 1999  a  42/100.000  habitantes  em 2005  (Santos 

2007). De modo semelhante, também se observa diminuição na taxa de mortalidade da TB no 

Brasil, de 5,9/100.00 habitantes em 1980 para 3,1/100.000 habitantes em 2001 (Hino et al. 

2007). A cobertura do tratamento supervisionado (DOT) no Brasil passou de 7% em 2000 

para 81,2% em 2006 (Santos 2007). As taxas de cura entre os casos em DOT e entre casos 

com tratamento auto-administrado pouco diferiram nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 

mas  foram  superiores  entre  os  casos  supervisionados  nas  regiões  Norte  e  Nordeste 

(Bierrenbach et al. 2007). A associação da TB com o HIV foi de 8,1% e 7,8% nos anos de 

2000 e 2001, respectivamente, sendo mais elevada nos estados onde a incidência ou o número 

de AIDS é maior (Jamal & Moherdaui 2007).

Em Goiás, no ano de 2006, foram notificados 756 casos novos de tuberculose, sendo 

474 da forma bacilífera. A faixa etária mais acometida foi de a de 35 a 49 anos de idade, com 

31,6% dos casos, e 68,9% dos casos eram do sexo masculino. Dos casos novos de TB, 5,1% 

eram HIV positivos, e dos casos de AIDS, 10,9% desenvolveram a TB (Secretaria Estadual de 

Saúde  2008).  Um  problema  relacionado  à  notificação  dos  casos  de  TB  em  Goiás  é  a 

notificação  no  Distrito  Federal  (DF)  dos  casos  provenientes  dos  municípios  goianos 

localizados  no  entorno  de  Brasília.  De  2000  a  2004,  436  casos  de  TB  foram  destes 

municípios, foram atendidos e registrados no DF, levando a subestimação desta doença no 
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estado de Goiás, com conseqüente prejuízo às ações de controle (Moreira et al. 2007). O DOT 

em Goiás foi utilizado por 20% dos casos de TB em 2003, sendo que em 2007 a cobertura do 

DOT alcançou 47,3% dos casos (comunicação da Secretaria da Saúde do Estado de Goiás). 

 Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Goiânia notificou 204 novos casos de TB 

em 2007, com o coeficiente  de incidência de 16/100.000 habitantes.  Destes casos,  79,9% 

foram pulmonares. O sexo masculino foi acometido em 61,3% dos casos e a faixa etária mais 

acometida foi a de 20 a 49 anos (Secretaria Municipal da Saúde 2008). Em 2005, apenas 6,2% 

dos portadores de TB tiveram tratamento supervisionado em Goiânia. Já em 2007 a cobertura 

do DOT atingiu 46% dos casos (comunicação da Secretaria Municipal da Saúde de Goiânia).

O Hospital  de Doenças Tropicais  Dr. Anuar Auad (HDT/HAA) é uma unidade de 

saúde terciária, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, referência nas áreas das doenças 

infecciosas  e  dermatologia.  Apesar  de  ser  responsável  pelo  atendimento  dos  pacientes 

portadores  de  TB  que  necessitarem  internação  hospitalar,  de  pacientes  MDR  e  de  co-

infectados  pelo  HIV,  esta  unidade,  em  2006,  diagnosticou  299  casos  de  TB,  o  que 

corresponde a 39,5% dos casos de TB notificados em Goiás. 29,4% destes casos eram HIV+, 

embora 49,2% dos pacientes não tenham sido testados para este agente. A letalidade da TB no 

HDT/HAA foi de 12,4%, em 2006, e o abandono ao tratamento foi de 12,7%. 29,1% dos 

pacientes foram transferidos para unidades básicas de saúde. A cura foi atingida em 71% dos 

pacientes  e  4%  dos  pacientes  exibiram  falência  ao  tratamento  ou  tiveram  mudança  do 

diagnóstico (Vigilância Epidemiológica – HDT/HAA 2008).
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1.3. Microbiologia básica de Mycobacterium tuberculosis

As  bactérias  do  gênero  Mycobacterium são  bacilos  aeróbicos,  não-esporulantes, 

imóveis  (mobilidade  já  foi  relatada  no  M. smegmatis e  no  M. avium),  não  capsuladas,  e 

álcool-ácido resistentes. Elas possuem alto conteúdo (61-71%) de guanina e citosina (G+C) 

no ácido desorixoribonucléico (DNA) genômico (Kritski et al. 2005; Barrera 2007; Hussain 

2007). 

Os lipídios constituem mais de 50% do peso seco das micobactérias, apesar de que o 

conteúdo de lipídios possa variar durante o ciclo de vida em cultura. Os principais lipídios são 

ácidos graxos de cadeia longa (C-60 a C-90), chamados de ácidos micólicos, e manoquinonas 

dehidrogenados.  O  elevado  conteúdo  de  lipídios  na  parede  celular  está  associado  às 

características  peculiares  do  gênero:  álcool-ácido  resistência,  extrema  hidrofobicidade, 

resistência à injúria química por produtos ácidos e alcalinos, resistência a vários antibióticos, 

resistência  à  lise  via  complemento,  resistência  à  oxidação  e  sobrevivência  dentro  dos 

macrófagos (Barrera 2007; Hussain 2007).

A maioria  das  bactérias  do  gênero  Mycobacterium vive  e  reproduz  livremente  no 

ambiente, e não é patogênica. Apenas poucas espécies desenvolveram a habilidade de infectar 

mamíferos sobrevivendo no ambiente intracelular. As espécies do complexo M. tuberculosis, 

bem como M. leprae, M. lepraemurium e M. avium subsp. paratuberculosis são dependentes 

do hospedeiro e não reproduzem no meio ambiente (Barrera, 2007).

O complexo  M. tuberculosis compreende as espécies  M. tuberculosis,  M. bovis,  M. 

africanum,  M.  microti,  M.  canetti, M.  caprae e  M.  pinnipedii.  A  tabela  1  mostra  a 

classificação taxonômica do complexo M. tuberculosis.
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Tabela 1 - Classificação taxonômica do complexo Mycobacterium tuberculosis (baseado 
em Barrera 2007).

Reino Bactéria
Filo Actinobacteria
Classe Actinobacteria
Subclasse Actinobacteridae
Ordem Actinomycetales
Subordem Corynobacterineae
Família Mycobacteriaceae
Gênero Mycobacterium
Espécies M. tuberculosis

M. bovis

M. africanum

M. microti

M. canetti

M. caprae

M. pinnipedii

A aparência  microscópica  do  M. tuberculosis não  permite  diferenciação  de  outras 

micobactérias.  Quando  examinados  em  microscopia  óptica,  os  bacilos  da  tuberculose 

aparecem tipicamente  como  bacilos  retos  ou  levemente  curvos.  As  dimensões  do  bacilo 

variam 1-10 µm de comprimento (usualmente 3-5 µm) e 0,2-0,6 µm de espessura (Fitzgerald 

& Haas 2004; Barrera 2007). 

O M. tuberculosis cresce lentamente em meios de cultura sólidos, como o Löweistein-

Jensen. Em condições laboratoriais favoráveis, o  M. tuberculosis divide-se a cada 12 a 24 

horas, em contraste com a maioria das bactérias cultiváveis que se divide a cada 15 minutos a 

1 hora. Esta multiplicação lenta explica o curso clínico da doença, tipicamente subclínico a 

crônico. Em cultura no meio Löweistein-Jensen, o M. tuberculosis forma colônias irregulares 

de  superfície  irregular,  secas,  que  inicialmente  são  branco-cremosas  e  tornam-se 

posteriormente amareladas. Quando corados pela carbol-fucsina (método de Ziehl-Neelsen), 
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os microorganismos álcool-ácido resistentes adquirem coloração rosa/vermelha (Fitzgerald & 

Haas 2004; Barrera 2007; Hussain 2007).

Uma  das  características  principais  do  M.  tuberculosis é  seu  envelope  celular, 

composto  por  uma  membrana  plasmática,  uma  parede  celular  e  uma  camada  externa 

semelhante a cápsula (Brennan 2003; Barrera 2007).

A  membrana  plasmática  das  micobactérias  não  parece  possuir  particularidades 

importantes.  Sendo  circundada  por  uma  parede  celular,  que  protege  o  conteúdo  celular, 

promove suporte mecânico e confere a forma da bactéria. 

A parede celular é composta por uma camada interna de peptidioglicanos, que parece 

ser  responsável  pela  forma  e  integridade  estrutural  da  bactéria.  Covalentemente  ligado  a 

peptidioglicana, encontramos um polissacarídeo ramificado, a arabinogalactana, esterificadas 

em sua porção externa com ácidos graxos de alto peso molecular, os ácidos micólicos. Os 

ácidos  micólicos  específicos  do  M.  tuberculosis  são  alfa,  beta,  keto  e  metoximicolatos, 

contendo 76 a 82, 84 a 89 e 83 a 90 carbonos respectivamente.  A camada externa da parede 

celular  exibe  uma  gama  de  lipídios  livres  como  pitioglicerol  dimicoserato  (PDIM), 

glicolípidios fenólicos (PGL) glicolipídeos e sulfolipídeos contendo trialose (SL) (Brennan 

2003; Barrera 2007).

Quando a parede celular  é rompida por solventes,  vários lípídeos livres,  proteínas, 

lipoarabinomanana  (LAM)  e  fosfatidilinositol  manosideos  (PIMs)  são  solubilizados,  e  o 

complexo ácido micólico-arabinogalactana-pepitidioglicana permanece insolúvel. Em termos 

simplificados, pode-se considerar que estes lipídeos, proteínas e lipoglicanas são as moléculas 

efetoras e de sinalização no processo da doença, ao passo que o núcleo insolúvel é essencial 

para a viabilidade da parede celular, e pode ser alvo para o desenvolvimento de novas drogas 

(Brennan 2003). 
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Aparentemente o M. tuberculosis acumula uma pseudocápsula não aderida, enquanto 

está crescendo em meio líquido ou dentro das células humanas. Quando o meio é perturbado, 

a  pseudocápsula  separa-se  da  parede  celular.  A  pseudocápsula  contém  proteínas, 

polissacarídeos e pequenas quantidades de lipídeos, encontrando-se em constante renovação. 

É proposto que esta pseudocápsula seja protetora e bioativa (Barrera 2007). A figura 1 mostra 

esquematicamente a parede celular das micobactérias.

     Pseudocápsula

Poro

Lipoarabino-
manana

Glicolípídeos

Ácidos micólicos

Membrana
Citoplasmática

Peptidioglicano

Região de
ligação

Arabinogalactano

Terminal
hexaarabinofuranosil

Figura  1-  Representação  esquemática  da  parede  celular  das  micobactérias  (Adaptado  de 

Ducati et al. 2006).

1.4. Fisiopatologia

O M. tuberculosis é transmitido de pessoa a pessoa, a partir de um indivíduo portador 

de  TB  respiratória  bacilífera  (pulmonar  e/ou  laríngea),  através  da  via  respiratória  (tosse, 
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espirro,  fala,  canto  e  respiração).  O  paciente  elimina  gotículas  infectadas  de  diversos 

tamanhos. As partículas infectadas são chamadas de gotículas de Flügge. As partículas mais 

pesadas se depositam no solo, enquanto as partículas menores podem permanecer suspensas 

no ar por horas, podendo ser inaladas por outro indivíduo. Apenas o núcleo seco das gotículas 

de Flügge (núcleo de Wells)  pode atingir  os bronquíolos  terminais.  Os núcleos de Wells 

medem cerca de 5  µm de diâmetro, contendo não mais que 3 bacilos. O ato de tossir gera 

cerca de 3.000 núcleos, a mesma quantidade gerada por 5 minutos de fala ou 1 minuto de 

canto. Ao espirrar os núcleos podem dispersar-se por até 10 pés de distância (cerca de 3 

metros).  Em condições  ideais  cerca  de  70% dos  M. tuberculosis  permanecem viáveis  no 

ambiente por 3 horas, 50% por até 6 horas e 30% por até 9 horas (Frieden et al 2003; Kritski 

et al 2005; Hussain 2007; Kritski & Melo 2007). 

O risco  de  infecção  é  definido  de  diferentes  maneiras.  O Centro  para  Controle  e 

Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) define como contato com um caso índice por mais de 

4 horas no mesmo ambiente físico por pelo menos 1 semana. Jasmer et al (2002) definem 

como risco o contato com caso índice por pelo menos 12 horas.

Após sobrepujar as barreiras de defesa do trato respiratório, como por exemplo, pêlos 

nasais,  muco  e  batimento  ciliar,  os  núcleos  de  Wells  alcançam  os  alvéolos,  onde  serão 

fagocitados pelos macrófagos alveolares. Várias moléculas estão envolvidas nesta interação 

inicial macrófagos e o M. tuberculosis, tais como receptores para Fc, complemento, manose, 

proteína surfactante, CD 14 e CD 43. As bactérias podem ser completamente eliminadas após 

este  contato  inicial  com  os  macrófagos  alveolares,  na  dependência  das  habilidades 

bactericidas intrínsecas dos macrófagos. Outros fatores estão relacionados com destino desta 

interação inicial, a saber, tamanho do inóculo e virulência do bacilo (Fitzgerald & Haas 2004; 

Hargreaves & Medzhitov 2005; Ferraz et al. 2006; Bhatt & Salgame 2007).
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Caso o  M. tuberculosis sobreviva, passaremos a ter a multiplicação intracelular dos 

bacilos  nos  macrófagos;  os  quais  irão  infectar  outros  macrófagos,  continuando  sua 

multiplicação e levando a uma alta quantidade de bactérias nas lesões pulmonares primárias 

(Kobzik 1999; Fitzgerald & Haas 2004).

A ativação de receptores Toll-símiles (TLR), principalmente TLR-2 e TLR-4, leva à 

produção de fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e quimiocinas inflamatórias, recrutando 

macrófagos e outras células inflamatórias do sangue para o sítio da infecção. Os macrófagos 

recém chegados fagocitarão os bacilos que, eventualmente, podem cair na corrente sanguínea, 

levando à disseminação hematogênica primária (Flynn & Chan 2001; Bhatt & Salgame 2007).

As  células  recrutadas  para  o  sítio  da  infecção  produzem suas  próprias  citocinas  e 

quimiocinas,  amplificando o recrutamento  celular  e  modificando o sítio  da infecção,  com 

formação  de  massa  celular,  o  granuloma  ou  tubérculo.  Este  granuloma,  inicialmente  é 

composto por macrófagos infectados,  circundados por macrófagos espumosos (iniciando a 

diferenciação epitelióide) com uma camada externa de linfócitos e por uma camada externa de 

colágeno e  outros elementos da matriz  extracelular  (Hernández-Pando et  al.  2007;  Russel 

2007).

Os bacilos, através da via linfática, podem-se disseminar para os linfonodos regionais, 

formando o complexo primário de Ranke, o qual é composto pelo granuloma no local de 

inoculação (nódulo de Gohn),  pela linfangite  e  pelos linfonodos regionais  aumentados  de 

tamanho.  Dos  linfonodos  do  complexo  primário,  os  bacilos  podem  chegar  a  linfonodos 

traqueais  e  vertebrais.  Via ducto  torácico,  os  bacilos podem atingir  a  corrente sangüínea, 

disseminando  para  porções  superiores  dos  pulmões  ou  diferentes  órgãos  (Kobzik  1999; 

Fitzgerald & Haas 2004).

Em aproximadamente  95% dos  indivíduos  adultos,  a  infecção  primária  é  contida, 

permanecendo  os  bacilos  em estado  de  latência,  coincidindo  com o  desenvolvimento  de 
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hipersensibilidade  ao  bacilo  e  positivação  do  teste  tuberculínico  (TST).  O termo latência 

refere-se à habilidade do  M. tuberculosis  sobreviver  no hospedeiro sem causar doença.  A 

situação  metabólica  destes  bacilos,  na  infecção  latente,  permanece  obscura.  As  hipóteses 

levantadas seriam que o bacilo poderia encontrar-se em estado de dormência não-replicativo, 

em um estado metabólico alterado com ciclos de replicação ocasionais, ou em multiplicação 

ativa, seguida de morte dos bacilos pela resposta imune (Flynn & Chan 2001). Um verdadeiro 

estado de “dormência”  dos  patógenos  no interior  dos  fagócitos parece  improvável,  sendo 

sugerido que a sobrevivência dos bacilos necessite de alguma atividade metabólica, e que os 

mesmos  “observariam”  as  condições  do  ambiente,  aguardando  uma  oportunidade  para 

reativação (Orme 2001).

Em cerca de 5% a 10% dos indivíduos, a infecção primária não é contida, passando os 

mesmos a ter doença ativa, ou seja, TB primária. Os indivíduos portadores de infecção latente 

pelo M. tuberculosis (ILMTB) apresentam o risco de desenvolvimento de TB ativa durante a 

vida em cerca de 5-10%, sendo o maior risco nos 2  primeiros anos após a infecção (Frieden 

et  al,  2003;  Fitzgerald  & Haas  2004;  Hussain,  2007;  Kritski  & Melo,  2007).  A figura 2 

sintetiza a evolução da infecção tuberculosa.
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Figura  2 -  Evolução  natural  da  infecção  pelo  Mycobacterium  tuberculosis  (baseado  em 
Herrmann & Lagrange 2007). 
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1.5. Apresentações e manifestações clínicas da tuberculose

A TB pode ser subdividida, quanto às manifestações clínicas,  em dois grupos: TB 

primária e TB pós-primária, também conhecida como TB secundária ou do adulto (Iseman 

2000; Ministério da Saúde 2002; Kritski & Melo 2007).

1.5.1. Tuberculose primária.

TB primária é a que resulta da progressão do complexo primário, e habitualmente se 

desenvolve  nos  primeiros  5  anos  após  a  primoinfecção.  Pode  acometer  linfonodos 

intratorácicos ou linfonodos e pulmão, apresentando-se como formas pneumônicas ou bronco-

pneumônicas,  cavitárias  ou  atelectásicas,  neste  último  caso.   Podem-se  ter  formas 

disseminadas da TB primária, nas quais ocorrem lesões disseminadas em múltiplos órgãos. 

Estas formas são conhecidas como TB miliar,  que se constitui  em grave manifestação da 

doença. Outra forma grave da TB primária é a meningoencefalite tuberculosa. Estas formas 

mais  graves  da  TB  primária  ocorrem  principalmente  em  crianças  e  em  indivíduos 

imunocomprometidos (Ministério da Saúde 2002; Kritski et al. 2005).

Do  ponto  de  vista  radiológico,  a  TB  primária  se  manifesta  principalmente  como: 

doença  pulmonar  parenquimatosa,  praticamente  indistinguível  de  pneumonia  bacteriana; 

linfadenopatia; doença miliar, e derrame pleural (Burril et al. 2007; Eisenhuber et al. 2007).

1.5.2. Tuberculose pós-primária (tuberculose secundária)

Em cerca de 5% dos indivíduos portadores de infecção latente pelo  M. tuberculosis, 

ocorre  o  desenvolvimento  TB ativa.  A TB pós-primária  pode  ocorrer  de  duas  maneiras: 

reativação de um foco de infecção latente ou pela inalação de novos bacilos. A re-infecção 

pode ocorrer em até 40% dos casos de TB secundária, como demonstrado por métodos de 

tipagem molecular (van Rie et al. 1999; MS 2002; Kritski & Melo 2007). Nos indivíduos 

infectados pelo HIV, o risco de reativação da TB é de 7 a 10% ao ano. Outras situações 

podem aumentar  o risco de desenvolvimento  da TB, tais como diabetes,  desnutrição,  uso 
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prolongado de corticóides, terapia imunossupressora, uso de bloqueadores do fator de necrose 

tumoral (TNF), insuficiência renal crônica, gastrectomia, senilidade, dentre outros (Keane et 

al. 2001; Gardam et al. 2003).

A TB pulmonar é a principal forma de TB secundária. A TB pulmonar apresenta início 

insidioso com sintomas inespecíficos na fase inicial. Com a progressão da doença, o paciente 

pode  apresentar  perda  de  apetite,  astenia,  perda  de peso,  febre  (usualmente  vespertina)  e 

sudorese  noturna.  Com  relação  aos  sinais  e  sintomas  respiratórios,  pode  ocorrer  tosse, 

inicialmente  seca e posteriormente produtiva,  com escarro mucoso ou purulento.  Escarros 

hemoptóicos e hemoptise ocorrem em menos de 25% dos pacientes. Dor torácica e dispnéia 

podem  ocorrer.  A  ausculta  pulmonar  pode  revelar  estertores,  roncos  e  sons  tubários.  O 

paciente pode permanecer sintomático por meses antes de o diagnóstico ser realizado, o que 

pode ter conseqüências graves, tanto para o controle da TB (visto que o paciente permanece 

transmitindo o bacilo) quanto para o indivíduo, pois a doença pode rapidamente destruir o 

parênquima  pulmonar,  comprometendo  definitivamente  a  função respiratória  do  indivíduo 

(Ministério da Saúde 2002; Kritski et al. 2005; Pasipanodya et al. 2007).

Radiologicamente, a TB pós-primária pulmonar pode se apresentar como: a) doença 

parenquimatosa,  b)  comprometimento  das  vias  aéreas  e  c)  extensão  pleural.  Uma 

característica  importante  do  comprometimento  de  parênquima  pulmonar  é  a  presença  de 

cavernas,  que ocorrem em cerca  de 50% dos pacientes  (Palmer 2002;  Burril  et  al.  2007; 

Eisenhuber et al. 2007).

A  evolução  natural  da  TB  pulmonar  no  indivíduo  imunocompetente  pode  ser  a 

progressão, disseminação e óbito em aproximadamente 50% dos casos, cronificação, em 25% 

a 30%, e cura espontânea em 20 a 25% dos casos (Kritski & Melo 2007). 
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1.5.3. Tuberculose extrapulmonar

Após  penetrar  no  organismo  via  trato  respiratório,  o  M.  tuberculosis  pode  se 

disseminar por via linfohematogênica, durante a infecção primária, para qualquer órgão, antes 

que se estabeleça uma resposta  imune específica.  Nesta  situação,  o indivíduo pode exibir 

manifestações  clínicas  de  TB  extrapulmonar  no  contexto  da  TB  primária  disseminada 

(miliar). Pode-se ter TB extrapulmonar, quando ocorre uma diminuição da resposta imune do 

hospedeiro portador de ILMTB. O bacilo, neste caso, pode multiplicar-se nos sítios em que se 

implantou, levando a diferentes manifestações clínicas, na dependência do órgão acometido. 

Outro modo de ocorrência de TB extrapulmonar ocorre nos casos de TB pulmonar cavitária, 

nos quais os bacilos podem se disseminar pelas vias respiratórias e pelo trato gastrointestinal. 

Também  podemos  ter  TB  extrapulmonar  por  disseminação  por  contigüidade  como,  por 

exemplo, um foco subpleural se estendendo para o espaço pleural (Iseman 2000; Fitzgerald & 

Haas 2004; McAdam & Sharp 2004).

Cerca de 10 a 15% de todos os casos de TB são extrapulmonares. A TB extrapulmonar 

pode afetar qualquer órgão em que os bacilos se implantaram após disseminação, incluindo 

pleura, linfonodos, rins, sistema nervoso central, ossos, trato genital feminino e masculino, 

mamas,  tubo  digestivo,  pele,  olho,  peritônio,  pericárdio,  trato  hepatobiliar  e  glândulas 

endócrinas (Fitzgerald & Haas 2004; McAdam & Sharp 2004).

Os casos de TB extrapulmonar costumam apresentar maior dificuldade diagnóstica do 

que  os  casos  de  TB pulmonar.  Habitualmente  não  se  tem acesso  a  secreções  ou  fluidos 

corporais para a pesquisa do bacilo, sendo necessária abordagem invasiva (cirúrgica) para 

obtenção  de  amostra  para  estudo  microbiológico,  anatomopatológico  e/ou  de  biologia 

molecular (Iseman 2000; Ministério da Saúde 2002; Kritski & Melo 2007).

É relatado, a seguir, as principais formas de TB extrapulmonar.
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1.5.3.1. Tuberculose pleural

Esta é a forma mais comum de TB extrapulmonar. A  TB  pleural  pode  ser  devida  à 

ruptura  de  um  foco  primário  pulmonar  subpleural  ou  secundária  à  disseminação 

hemolinfática. A presença de derrame pleural também tem sido considerada com reação de 

hipersensibilidade, sendo assim considerada uma complicação da TB primária, pois a maioria 

dos casos ocorre vários meses após a infecção primária, acometendo habitualmente indivíduos 

com menos de 40 anos. Os pacientes freqüentemente referem contato com um caso de TB 

pulmonar  nos  dois  anos  precedentes  (Fitzgerald  & Haas  2004;  McAdam & Sharp  2004; 

Kritski & Melo 2007).

A  TB  pleural  pode  ter  um  início  insidioso  com  dor  torácica  tipo  pleurítica, 

acompanhada de astenia, anorexia e emagrecimento. Também pode exibir uma forma aguda 

com intensa dor torácica,  febre alta e queda do estado geral.  Apesar de infreqüente, pode 

ocorrer dispnéia e hemoptises. O exame físico revela síndrome de derrame pleural (Iseman 

2000; Kritski & Melo 2007).

O líquido  pleural,  na  maioria  dos  casos,  é  amarelo  citrino,  com características  de 

exsudato e com predomínio de linfócitos. A baciloscopia positiva é rara. A sensibilidade da 

cultura  do  líquido  pleural  é  de  cerca  de  12%  a  25%.  O  exame  anatomopatológico  de 

fragmento pleural obtido por biópsia mostra um processo inflamatório granulomatoso em até 

86% dos casos,  sendo que a  cultura do fragmento é positiva em 55 a 70% dos casos.  A 

dosagem  de  ADA  (adenosina  deaminase)  no  líquido  pleural  é  um  importante  método 

diagnóstico,  considerando-se  que  níveis  acima  de  40  UL  possuem  sensibilidade  e 

especificidade acima de 90% (Iseman 2000; Ministério da Saúde 2002; Kritski et al. 2005).

1.5.3.2. Tuberculose ganglionar (linfonodal) periférica

É a segunda forma de TB extrapulmonar em indivíduos HIV-negativos e a principal 

em HIV-positivos. A cadeia ganglionar preferencialmente acometida é a cervical anterior. O 
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paciente  se  queixa  de  aumento  de  nódulos,  indolores,  na  topografia  da  cadeia  linfática 

acometida. A evolução nos pacientes imunocompetentes habitualmete é crônica ou subaguda, 

sem sintomas sistêmicos. Os linfonodos acometidos crescem lentamente, assimetricamente, 

sem  dor,  podendo  ser  duros  ou  amolecidos.  O  linfonodo  amolecido  pode  fistilizar 

espontaneamente.

A baciloscopia do aspirado do linfonodo pode ser positiva em 10 a 25% dos casos, 

enquanto  a  cultura  em  50  a  90%  dos  casos.  O  exame  histopatológico,  em  indivíduos 

imunocompetentes, revela processo inflamatório crônico granulomatoso com necrose caseosa 

em mais de 90% dos casos. Habitualmente, o teste tuberculínico é reator forte (Iseman 2000; 

Ministério da Saúde 2002; Kritski et al. 2005).

1.5.3.3. Tuberculose renal

A TB renal é uma doença do adulto, resultante da reativação de um foco originado de 

disseminação  hematogênica  após  longo  período  de  latência.  É  rara  na  infância.  O 

acometimento  renal  bilateral  é  a  regra,  embora  se  dê  assimetricamente.  Pode  haver 

disseminação  descendente  para  os  ureteres  e  a  bexiga  e  mesmo para  o  trato  genital.  Os 

sintomas mais comuns são a disúria, polaciúria e dor lombar. Sintomas sistêmicos como a 

febre e o emagrecimento são incomuns. O exame do sedimento urinário revela leucocitúria 

com a cultura para bactérias piogênicas negativa (piúria asséptica). A hematúria é vista em 

10% a 15% dos casos. A baciloscopia urinária é de pouco valor, já que é comum o encontro 

de BAAR saprófitos. A cultura é positiva em cerca de 40% dos casos (com a coleta de 3 a 6 

espécimes matutinos).  Os exames de imagem (ultra-sonografia,  USG; urografia  excretora, 

UE;  tomografia  computadorizada,  TC e  ressonância  nuclear  magnética,  RNM)  mostrarão 

alterações renais em mais de 90% dos casos. São freqüentes dilatações e irregularidades do 

sistema  pielocalicial,  cavidades  parenquimatosas,  abscessos  e  calcificações.  Estenose  dos 
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ureteres pode ser visualizada, bem como diminuição do volume vesical (Ministério da Saúde 

2002; Kritski et al. 2005; Kritski & Melo 2007).

1.5.3.4. Tuberculose osteoarticular

O acometimento do sistema osteoarticular pela TB é mais freqüente em crianças e 

idosos. Habitualmente é devida à disseminação hematogênica, mas pode ser conseqüência de 

disseminação linfática ou por contigüidade.  Cerca de 1% a 3% de todos os casos de TB 

comprometem o sistema osteoarticular, além de ser é causa de limitação motora devida ao 

comprometimento e destruição óssea e articular, e de graves seqüelas neurológicas quando 

acomete a coluna vertebral.  A TB óssea acomete mais  freqüentemente  a  coluna vertebral 

(cerca de 50% dos casos de TB óssea) e as articulações coxofemural e do joelho (Iseman 

2000; Ministério da Saúde 2002; Kritski et al. 2005).

A  TB  da  coluna  vertebral  (espondilite  tuberculosa,  Mal  de  Pott)  acomete  mais 

freqüentemente a coluna torácica baixa e a coluna lombar alta. O paciente refere dor lombar, 

dor à palpação e sudorese noturna. A TB da coluna vertebral acomete mais comumente a 

parte  anterior  do  corpo  vertebral,  radiologicamente  apresentando  sinais  de  necrose  e 

sequestração  óssea  com osteosclerose  em torno  da  necrose  e/ou  cistos  ósseos  únicos  ou 

múltiplos  (Palmer  2002;  Burril  et  al.  2007;  Eisenhuber  et  al.  2007).  Habitualmente  há  o 

acometimento de mais de uma vértebra e disseminação pra tecidos paravertebrais, levando à 

formação  de  abscessos  (abscesso  de  Pott),  podendo  ocorrer  fistulização  cutânea.  O 

diagnóstico definitivo se dá pelo estudo anatomopatológico e cultura do tecido acometido.

Nas  articulações  periféricas,  a  TB  causa  monoartrites,  com dor  que  piora  com  a 

movimentação e  a  palpação.  Há hipertermia  e  derrame articular.  Sistomas  sistêmicos  são 

incomuns.  O  prova  tuberculínica  pode  ser  positivo  na  maioria  dos  casos.  Formação  de 

abscessos frios e fistulização são freqüentes nas fases avançadas. O diagnóstico pode ser feito 

por  punção  da  articulação  (baciloscopia  e  cultura  do  líquido  articular)  e  por  biópsia 
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(histopatologia  e cultura do tecido acomentido) (Iseman 2000;  Ministério da Saúde 2002; 

Kritski et al. 2005).

1.5.3.5. Tuberculose do sistema nervoso central (SNC)

A TB do SNC ocorre  basicamente  de duas  formas:  a)  tuberculose  meníngea  e  b) 

tuberculose do parênquima cerebral (tuberculoma, cerebrite e abscesso). A incidência da TB 

do  SNC  diminuiu  após  o  uso  disseminado  da  vacina  BCG  e  com  a  introdução  e 

implementação da moderna quimioterapia antituberculosa, sendo responsável por cerca de 3% 

dos casos de TB em indivíduos imunocompetentes. Na co-infecção HIV/aids, esta forma de 

TB pode corresponder a até 10% dos casos de TB.

A meningite  tuberculosa  ocorre  mais  frequentemente  em crianças  menores  de seis 

anos. Apresenta-se clinicamente como uma meningite crônica ou subaguda exibindo cefaléia 

holocraniana, irritabilidade, alterações comportamentais e do humor, apatia e sonolência, bem 

como vômitos,  febre,  fotofobia  e  sinais  meníngeos,  como  rigidez  de  nuca.  Pode  ocorrer 

acometimento de pares cranianos (II, III, IV, VI, VII) e sintomas relacionados a síndromes 

isquêmicas. A meningite tuberculosa ocorre, conjuntamente com TB primária ou miliar, em 

40% a 60% dos casos (Iseman 2000; Ministério da Saúde 2002; Kritski & Melo 2007).

Os exames de imagem (TC e RMN) podem revelar: a) hidrocefalia; b) espessamento 

das meninges e c) infartos cerebrais (Palmer 2002; Burril et al. 2007; Eisenhuber et al. 2007).

O  exame  do  líquido  cefalorraquidiano  (LCR)  mostra  pleocitose  de  até  1000 

células/mm3,  com  predomíno  de  mononucleares,  bem  como  hiperproteinorraquia  e 

hipoglicorraquia. A pesquisa de BAAR resulta positiva em até 20% a 40%. A cultura pode ser 

positiva  em até  80% dos casos,  se  utilizando métodos  automatizados  de cultura,  como o 

BACTEC. As técnicas de biologia molecular têm mostrado baixa sensibilidade (56%), mas 

com boa especificidade (98%) e podem ser úteis no auxílio diagnóstico. A prova tuberculínica 

(PT) é positiva na maioria dos casos (Ministério da Saúde 2002; Kritski et al. 2005).
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As formas parenquimatosas de TB no SNC podem ocorrer em qualquer topografia do 

cérebro.  O  paciente  exibe  sintomas  e  sinais  de  um processo  expansivo  intracraniano  de 

evolução arrastada, com presença de síndrome de hipertensão intracraniana, como cefaléia e 

vômitos. Os exames de imagem (TC e RMN) podem revelar lesões únicas ou múltiplas. Nas 

lesões sem necrose se observa imagem nodular com captação homogênea do contraste, com 

ou sem halo perilesional (Nicolls et al. 2005). Nas lesões com necrose, podemos ter captação 

heterogênea do contraste ou área hipodensa com captação anelar do contraste (Palmer 2002; 

Burril et al. 2007; Eisenhuber et al. 2007). O diagnóstico, habitualmente se baseia no contexto 

clínico e de imagem e nos achados histopatológicos da biópsia cerebral (Nicolls et al. 2005).

1.5.3.6. Tuberculose cutânea

A TB cutânea é responsável por cerca de <1% a 2% de todos os casos de TB, e se 

acredita que sua incidência esteja em queda em todo o globo, embora continue um importante 

problema em países como a Índia (Weedon 2002; Bravo & Gotuzzo 2007).

Classicamente, a TB cutânea é subdividida em 3 categorias: a) TB primária, quando a 

infecção inicial ocorre na pele; b) TB secundária, ocorrendo em indivíduos já sensibilizados 

com infecção prévia pelo  M. tuberculosis; e c) tubercúlides, tradicionalmente consideradas 

reações  de  hipersensibilidade  ao  bacilo  (Meyers  1995;  Weedon 2002;  Bravo & Gotuzzo, 

2007).

Foi proposta uma classificação da TB cutânea baseada na carga bacilar, à semelhança 

da classificação de Ridley e  Jopling para a  hanseníase.  Nas formas multibacilares  da TB 

cutânea, o M. tuberculosis pode ser facilmente visualizado pela coloração de Ziehl-Nielson, 

ou prontamente  recuperado pela cultura  do material  de biópsia.  As  formas paucibacilares 

compreendem aquelas nas quais os bacilos são raros na histologia ou são difíceis de serem 

cultivados (Tabela 2) (Bravo & Gottuzo, 2007).

23



Tabela 2 - Tuberculose cutânea (adaptado de Bravo & Gottuzo 2007).

Formas multibacilares - Por inoculação direta

- Por contigüidade

-  Por  disseminação 
hematogênica

-  TB  de  inoculação  primária  (cancro 
tuberculoso)

- Escrofuloderma
- TB periorificial 

- TB miliar aguda
- Goma (abscesso frio)

Formas paucibacilares -  Por  inonulação  direta 
(re-infecção)

-  Por  disseminação 
hematogênica

- Tuberculosis verrucosa cútis
- Lupus vulgaris (ocasionalmente)

- Lupus vulgaris

As tubercúlides (tubercúlide pápulo-necrótica, eritema indurado de Bazin e o líquen 

escrofuloso) eram tradicionalmente consideradas um fenômeno imune de hipersensibilidade 

aos  antígenos  micobacterianos,  mas  evidências  da presença de bacilos (demonstrados por 

reação  em cadeia  da  polimerase  –  PCR)  no  eritema indurado  de  Bazin  e  na  tubercúlide 

pápulo-necrótica,  sugerem  que  as  tuberculídes  sejam  o  pólo  extremo  da TB  cutânea 

paucibacilar (Bravo & Gottuzo 2007).

O  escrofuloderma  é  a  principal  forma  de  TB  cutânea  vista  em vários  países  em 

desenvolvimento. Resulta da disseminação da infecção de um foco subjacente para a pele, 

habitualmente linfonodo ou osso. Pode ocorrer abscedação e fistulização com endurecimento 

posterior  da  pele,  à  semelhança  de  um quelóide.  Acomete  preferencialmente  o  pescoço, 

axilas, parede torácica e a virilha. O lupus vulgaris parece ser a principal forma de TB cutânea 

na Europa, bem como na Tunísia, Paquistão e na Índia. Apresenta-se como uma placa de 

crescimento lento, de bordos levemente elevados e verrucosos, com centro atrófico (Bravo & 

Gottuzo 2007).
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1.5.3.7. Tuberculose gastrointestinal

Antes  do  advento  da  moderna  quimioterapia  antituberculosa,  cerca  de  70%  dos 

pacientes  portadores  de  TB pulmonar  bacilífera  apresentavam comprometimento  do  trato 

gastrointestinal. Atualmente, é uma doença rara, sendo que o mecanismo mais freqüente de 

contaminação é a deglutição do M. tuberculosis proveniente de lesão pulmonar ativa. A região 

mais  acometida  é  a  área  ileocecal  produzindo  dor,  anorexia,  diarréia,  obstrução,  massa 

palpável e hemorragia, a qual pode ser grave. Um procedimento diagnóstico muito útil é a 

colonoscopia  com biópsia  das  lesões  ileocecais,  para  estudo anatomopatológico  e  cultura 

(Iseman 2000; Fitzgerald & Hass 2004).

1.5.3.8. Tuberculose peritoneal

Habitualmente  a  TB  peritoneal  resulta  da  disseminação  a  partir  de  um  foco 

tuberculoso de um linfonodo intra-abdominal, intestinal, tuba uterina ou do trato hepatobiliar. 

O  paciente  pode  exibir  sintomas  sistêmicos  como  febre,  anorexia  e  emagrecimento. 

Habitualmente, há ascite e dor abdominal.  O líquido peritoneal é exsudativo, contendo de 

500 a  2000  células/  mm3,  com predomínio  de  mononucleares.  A presença  de  BAAR no 

líquido é rara e a cultura positiva em cerca de 25% dos casos. A dosagem de ADA possui um 

sensibilidade de 86% e uma especificidade de quase 100%. A realização de PCR pode ser 

diagnóstica.  O  diagnóstico  definitivo  pode  ser  feito  por  peritoneoscopia  com biópsia  do 

periôneo, ou através de biópsia peritoneal com agulha de Cope (Iseman 2000; Fitzgerald & 

Hass 2004).

1.5.3.9. Tuberculose pericárdica

A infecção tuberculosa usualmente alcança o pericárdio por extensão direta a partir de 

um linfonodo traqueobronquial acometido pela infecção. O acometimento por disseminação 

linfohematogênica pode ocorrer. A TB permanece como a causa mais comum de pericardite 

crônica fibrocalcificante nos países tropicais (Rose 1995).  A TB pericárdica se apresenta com 
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dor torácica pericárdica clássica (que piora com a tosse e o decúbito, e que melhora com a 

posição  de  genuflexão),  ou  com  dor  torácica  incaracterística,  associada  à  tosse  seca  e 

dispnéia. Pode haver febre, astenia e sudorese noturna, bem como hepatomegalia e dor no 

hipocôndrio direito, edema de membros inferiores e ascite (Iseman 2000; Kritski et al. 2005).

1.6. Tuberculose resistente a drogas

1.6.1.  Conceitos  e  definições  básicas  em  tuberculose  resistente  (Loeffler  et  al.  2004; 

WHO 2006; MS 2007; Schecter 2008)

Monorresistência – Resistência a uma droga.

Polirresistência – Resistência a duas drogas, exceto a combinação de rifampicina (R) e 

isoniazida (H).

Multirresistência (MDR) – Resistência à pelo menos R e H.

Super-resistência  (XDR)  –  MDR  associada  à  resistência  a  pelo  menos  uma  das 

seguintes drogas injetáveis (amicacina, canamicina e capreomicina) e a uma fluorquinolona.

Resistência primária – Resistência detectada em um indivíduo sem exposição prévia 

aos  fármacos  antituberculosos,  ou  seja,  infectado  primariamente  por  uma  população  de 

bacilos resistentes.

Resistência  secundária  (adquirida)  –  Resistência  detectada  em  um  indivíduo  em 

tratamento antituberculoso ou submetido previamente a um tratamento por pelo menos 30 

dias.

1.6.2. Surgimento das drogas antituberculosas e a ocorrência do fenômeno da resistência

Entre  os  principais  progressos  no  combate  a  TB,  indubitavelmente  se  encontra  o 

advento  da  moderna  quimioterapia  antituberculosa.  A  descoberta  do  ácido  para-amino 

salicílico (PAS) em 1943 por Jorgen Lehmann e da tiosemicarbasona por Gerhard Domagk 

em 1945 forneceram os primeiros fármacos com eficácia contra o M. tuberculosis, mas ambas 
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as drogas eram bacteriostáticas. Em 1944, Albert Schatz, Elizabeth Bugie e Selman Waskman 

relataram  o  isolamento  da  estreptomicina,  o  primeiro  antibiótico  e  o  primeiro  agente 

bactericida contra o M. tuberculosis. A isoniazida, a primeira droga micobactericida oral, veio 

a público em 1952 e a rifampicina em 1965. O etambutol foi sintetizado em 1960 e utilizado 

contra a TB em 1968. A pirazinamida foi sintetizada em 1936, mas só foi utilizada em 1970. 

O advento destes fármacos alterou drasticamente a história natural da TB, atingindo índices 

de  cura  superiores  a  80%,  mudando  completamente  os  paradigmas  de  tratamento  desta 

doença, levando ao fechamento dos sanatórios e universalizando o tratamento ambulatorial 

(Souza & Vasconcelos 2005; Daniel 2006).

A presença de bactérias resistentes a drogas antituberculosas pode ocorrer por mutação 

espontânea em uma população selvagem de M. tuberculosis, isto é, que nunca foi exposta às 

mesmas. A tabela 3 mostra a proporção de bactérias resistentes em uma população selvagem 

do M. tuberculosis. A freqüência esperada da resistência a mais de uma droga é o produto das 

taxas de resistências individuais, por exemplo, resistência a R e H é igual à resistência de R 

multiplicada pela resistência de H (1,2 x 10-8 x 3,5 x 10-6 é igual a 4,2 x 10-14) (Loeffler et al. 

2004).  O  fato  da  existência  de  mutantes  naturais  aos  fármacos  antituberculosos  não  se 

constitui per si uma ameaça ao tratamento da TB, visto que os regimes terapêuticos atuais são 

compostos por múltiplas drogas (mínimo de 3), e uma bactéria mutante resistente à droga 

hipotética A será morta pela droga B e/ou C. Raciocínio similar pode ser feito para as drogas 

B e C. A probabilidade do surgimento espontâneo de um mutante resistente a todas as drogas 

de um esquema múltiplo antituberculoso é desprezível (Ministério da Saúde 2002). 
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Tabela 3 - Proporção de bactérias naturalmente resistentes em uma população selvagem 
do Mycobacterium tuberculosis (adaptado de Ministério da Saúde 2007).

Fármaco Proporção de bactérias resistentes
Rifampicina (R) 1:100.000.000
Isoniazida (H) 1:1.000.000
Etambutol (E) 1:100.000
Estreptomicina (S) 1:10.000
Etionamida (Et) 1:1000
Pirazinamida (Z) 1:1000

O  surgimento  de  polirresistência,  MDR  e  XDR,  é  um  fenômeno  primariamente 

iatrogênico, isto é, criado pelo ser humano. Como visto anteriormente, quando um paciente 

portador de TB é submetido a poliquimioterapia antituberculosa a possibilidade da seleção de 

bactérias  multirresistentes  é  mínima,  visto que os  mutantes  a  uma droga  específica  serão 

mortos por outra droga componente do esquema terapêutico. Se o paciente é submetido a um 

tratamento  inadequado,  por  exemplo,  monoterapia  com H,  teremos a  morte  das  bactérias 

sensíveis a esta droga, mas as bactérias naturalmente resistentes sobreviverão e multiplicarão. 

Caso este paciente tivesse utilizado um esquema com R, H e Z os mutantes resistentes a H 

seriam mortos pela R e Z. Persistindo a monoterapia com H podemos ter mutação espontânea 

adicional a R, com o surgimento de uma subpopulação resistente à RH. Esta população de 

bactérias  resistentes  a  H  e  a  RH  sendo  submetidas  à  terapia  com  R  e  H  teremos  a 

subpopulação  resistente  a  H  sendo  morta  pela  R  e  a  sobrevivência  e  proliferação  da 

subpopulação  resistente  a  RH  (figura  3).  São  múltiplas  as  causas  de  um  tratamento 

antituberculoso inadequado, que pode levar ao surgimento de multirresistência. Estas causas 

podem ser  agrupadas  em três  grupos  principais,  causas  relacionadas  aos  profissionais  de 

saúde, causas relacionadas às drogas antituberculosas e causas relacionadas aos pacientes. A 

tabela  4  mostra  os  principais  fatores  relacionados com um tratamento  inadequado (WHO 

2006; Ministério da Saúde 2007; Shinnick 2007). 
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Figura  3 -  Representação  esquemática  do  surgimento  de  Mycobacterium  tuberculosis 
multirresistente.  Ver  texto  para detalhes.  R-  rifampicina,  H-  isoniazida  e  Z-  pirazinamida 
(adaptado de Shinnick 2007).

Tabela 4 - Causas de tratamento antituberculoso inadequado (adaptado de WHO 2006).

Profissionais de saúde:
Esquemas inadequados

Drogas:
Suprimento  e/ou  qualidade 
inadequada

Paciente:
Ingestão  inadequada  das 
drogas

-  Ausência  de  tratamento 
normalizado;
-  Não-seguimento  das 

- Qualidade inadequada;
- Ausência de drogas;
- Estocagem inadequada;

-  Aderência  inadequada 
(DOT inadequado);
- Ausência de informações;
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normas;
- Normas inadequadas;
- Treinamento inadequado;
- Tratamento sem supervisão;
-  Programas  de  controle  de 
TB sem organização.

-  Dose  ou  combinação  de 
drogas inadequada.

- Tratamento autocusteado;
- Ausência de transporte;
- Efeitos adversos;
- Mal-absorção;
- Dependência química.

1.6.3. Bases moleculares da tuberculose multirresistente

O fenômeno de resistência do M. tuberculosis aos fármacos antituberculosos é devido 

a mutações dos genes que codificam os alvos moleculares dos fármacos, levando a alterações 

estruturais  nos  mesmos.  A exposição do  M. tuberculosis  ao fármaco exerce  uma pressão 

seletiva  para  a  emergência  de  mutantes  resistentes.  As  bactérias  multirresistentes  surgem 

quando  ocorre  uma  seqüência  de  mutações  nos  diferentes  genes  relacionados  com  os 

diferentes fármacos. Não existe, até a presente data, uma mutação exclusiva que levaria a um 

fenótipo de MDR (Rossetti et al. 2002; Loeffler et al. 2004; WHO 2006; Ministério da Saúde 

2007; Silva & Ainsa 2007).

A tabela 5 nos mostra os principais genes envolvidos na resistência aos fármacos e a 

percentagem de mutações presentes nos M. tuberculosis resistentes, bem como os prováveis 

mecanismos de ação das drogas antituberculosas.

Tabela 5 - Mecanismos de ação das drogas antituberculosas, genes relacionados com a 
resistência e percentagem de mutações encontrada em isolados resistentes (baseado em 
Rossetti et al. 2002 ; Loeffler et al. 2004; Chan et al. 2007; Sekiguchi et al. 2007).

Fármaco Mecanismo de  ação 
do fármaco

Genes  envolvidos  
com a resistência

Percentagem  da 
mutação  nos 
isolados  de  M. 
tuberculosis 
resistentes
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Rifampicina Inibição  da 
transcrição

rpoB >96

Isoniazida Inibição  da 
biossíntese  do  ácido 
micólico

katG
inhA
kasA
ahpC

42-58
21-34
não estabelecido
10-15

Pirazinamida Inibição da síntese de 
ácidos graxos

pncA
fasA

72-97
não estabelecido

Etambutol Inibição da síntese da 
arabinogalactana

embB 47-65

Etionamida Inibição  da 
biossíntese  do  ácido 
micólico

inhA 15-43

Estreptomicina Inibição  da  síntese 
protéica

rpsL
rrs

52-59
21-70

Fluorquinolonas Inibição  da  DNA 
girase

gyrA 75-94

1.6.4. Detecção da resistência às drogas antituberculosas

Um dos  pontos  críticos  no  controle  da  tuberculose  resistente  é  a  correta  e  pronta 

detecção  da  resistência  às  drogas  antituberculosas.  A  detecção  da  resistência  permitirá  o 

correto tratamento dos pacientes, e é fundamental para o planejamento dos programas de TB 

(WHO 2006). Os métodos para detecção da resistência podem ser divididos em dois grupos, a 

saber, os métodos fenotípicos ou convencionais,  e os métodos moleculares ou genotípicos 

(Loeffler et al. 2004; Martin & Portaels 2007; Schecter 2008).

1.6.4.1. Métodos convencionais ou fenotípicos

Será descrito, resumidamente, a seguir os principais métodos convencionais de testes 

para detecção de resistência.

1.6.4.1.1. Método das proporções

O método das proporções é o mais utilizado globalmente, e é o método padrão ouro 

para detecção de resistência nos EUA. Este método permite a determinação da proporção de 

bactérias resistentes a uma determinada droga. Um espécime de micobactérias proveniente do 

crescimento  em cultura  (método  indireto)  é  inoculado  em meios  de  cultura  (Löwenstein-
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Jensen ou agar Middlebrook  7H10, por exemplo) contendo as drogas antituberculosas ou sem 

drogas (controle). O crescimento das colônias nas placas contendo as drogas é comparado 

com a placa controle. Ao utilizar-se o meio Löwenstein-Jensen a primeira leitura do teste é 

feita após 28 dias de incubação. Quando utilizado o meio Middlebrook 7H10 incubado em 

atmosfera com 10% de CO2 os resultados são interpretados após 21 dias.  O resultado é dado 

como  uma  proporção,  ou  seja,  percentagem  de  resistência.  Um  isolado  é  considerado 

resistente se mais que 1% do número das colônias do meio controle (sem droga) crescerem no 

meio contendo a droga em teste.  No método direto o espécime clínico,  por exemplo, um 

escarro BAAR positivo, após digestão, descontaminação e diluição, é inoculado diretamente 

nas placas com as drogas antituberculosas  (Loeffler  et  al.  2004; Martin & Portaels  2007; 

Schecter 2008).

1.6.4.1.2. Método da razão de resistência

Este  método  se  baseia  na  razão  de  resistência,  que  corresponde  à  concentração 

inibitória  mínima (MIC) do isolado em teste  dividido pela MIC de uma cepa susceptível 

padrão (H37Rv) testados simultaneamente.  Os testes são lidos após 4 semanas. Os tubos com 

20  ou  mais  colônias  são  considerados  positivos,  e  a  MIC  é  definida  como  a  menor 

concentração da droga na qual o número de colônias é menor que 20. Um isolado com razão 

de  resistência  de  2  ou  menos  é  considerado  sensível.  Uma razão de  resistência  igual  ou 

superior a 8 é considerada resistente (Martin & Portaels 2007). 

1.6.4.1.3. Método da concentração absoluta

Um  inóculo  padrão  do  isolado  em  teste  é  semeado  em  meios  de  cultura,  com 

diferentes  concentrações  da  droga,  e  em  meio  sem droga.  A  resistência  de  uma  cepa  é 

espressa como a menor concentração de uma droga que inibe todo o crescimento bacteriano. 

A concentração crítica deve ser determinada em cada laboratório (Martin & Portaels 2007).

33



1.6.4.1.4. Método radiométrico BACTEC

É um método comercial (BACTEC TB-460, Becton Dickinson, USA), o qual usa o 

meio de cultura líquido Middelbrook 7H9 contendo o ácido palmítico marcado com 14C como 

única fonte de carbono.  O crescimento da micobactéria  com consumo do ácido palmítico 

marcado produz 14CO2, ou seja, quanto maior o crescimento bacteriano maior a produção de 

14CO2.  A  produção  de  14CO2 é  detectada  pelo  sistema  e  expressa  como  um  índice  de 

crescimento. Na presença de um determinado fármaco, a suscetibilidade pode ser medida pela 

inibição do aumento diário no índice de crescimento. Como são utilizados frascos controles, 

sem droga, os resultados podem ser interpretados como no método das proporções (Martin & 

Portaels 2007).

1.6.4.1.5. BACTEC MGIT 960 (Mycobacterial Growth Indicator Tube – Tubo indicador 

de crescimento micobacteriano, Becton Dicknson, EUA)

É um sistema baseado no consumo de oxigênio pelas bactérias em crescimento. O 

sistema possui um sensor de flourescência, e à medida que ocorre o consumo de oxigênio há 

produção  de  fluorescência  pelo  meio  de  cultura  quando  estimulado  por  uma  lâmpada 

ultravioleta.  Portanto quanto maior o crescimento, menor quantidade de oxigênio, e maior 

fluorescência. A presença de fluorescência em um tubo teste contendo droga é interpretada 

como resistência à droga, ou seja, a micobactéria esta crescendo, consumindo oxigênio, com 

conseqüente emissão de fluorescência. A leitura do teste pode ser feita manualmente, ou de 

maneira automática nos sistemas mais recentes (Martin & Portaels 2007). 

1.6.4.2. Métodos genotípicos ou moleculares

É descrito, resumidamente, a seguir os principais métodos moleculares de testes para 

detecção de resistência (Loeffler et al. 2004; Martin & Portaels 2007; Schecter 2008).

1.6.4.2.1. Seqüenciamento do ácido desoxiribonucleico (DNA)
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O seqüenciamento  de  um produto  de  reação  em cadeia  da  polimerase  (PCR)  é  o 

método molecular mais utilizado para a detecção de mutações relacionadas com a resistência 

a drogas antituberculosas. Apesar de ser um método rápido para a detecção da resistência, 

nem todos os mecanismos de resistência são conhecidos, e sua complexidade e alto custo, 

dificultam sua ampla utilização para a detecção da resistência a múltiplas  drogas. Grande 

ênfase é dada na detecção de mutações no gene rpoB, visto que mais de 96% dos isolados 

resistentes à R possuem mutações neste gene. Sendo a monoresistência à R rara, sua presença 

é normalmente diagnóstico de MDR-TB (Loeffler et al. 2004; Martin & Portaels 2007).

1.6.4.2.2. Hibridização em fase sólida

Existem 2  ensaios  comerciais  de  hibridização  em fase sólida:  GenoType  MDRTB 

assay (Hain Lifesciences,  Alemanha) e INNO-LiPA Rif  TB assay (Innogenetics,  Bélgica) 

(Martin & Portaels 2007). 

O ensaio LiPA se baseia na hibridização reversa de DNA amplificado proveniente de 

cultura ou de amostras clínicas. São utilizadas sondas cobrindo a região do gene rpoB do M. 

tuberculosis, imobilizadas em uma fita de nitrocelulose. A sensibilidade varia de 80% - 100%, 

sendo que a especificidade se aproxima de 100% (Martin & Portaels 2007).

O ensaio GenoType utiliza sondas dirigidas para as mutações mais comuns nos genes 

rpoB e katG. Em material proveniente de cultura a sensibilidade variou de 88,4% - 99%, com 

100% de  concordância  com os  testes  convencionais,  sendo que  em espécimes  clínicos  a 

sensibilidade foi de 84,2% para H e 96,2% para R (Martin & Portaels 2007).

1.6.5  Aspectos  clínicos,  epidemiológicos,  tratamento  e  prevenção  da  tuberculose 

multirresistente e tuberculose super-resistente

Os  principais  aspectos  clínicos,  epidemiológicos,  tratamento  e  prevenção  da 

tuberculose multirresistente e da tuberculose super-resistente são discutidos nos manuscritos 

“Multi-Drug Resistant Tuberculosis: Case Reports Study in a Central State of Brazil” 
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(Brazilian  Journal  of  Infectious  Diseases;  manuscrito  1) e  “Extensively  drug-resistant 

tuberculosis (XDR-TB).  A case report and review”  (aceito para publicação no  Brazilian 

Journal of Infectious Diseases; manuscrito 2).

1.7. Imunologia

Um perfeito funcionamento do sistema imune é necessário para o controle da infecção 

pelo  M. tuberculosis,  visto  que  vários  estados  de  imunodepressão,  como por  exemplo,  a 

desnutrição e a aids, favorecem o surgimento da TB. 

De uma maneira didática, a resposta imune ao M. tuberculosis  pode ser subdividida 

em dois cenários: a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa ao patógeno. Estas 

duas respostas estão intimamente relacionadas.

1.7.1. Resposta imune inata ao Mycobacterium tuberculosis

A resposta imune inata (nativa ou natural) se refere à resposta de defesa pré-existente 

no indivíduo saudável, já preparada para impedir a entrada de patógenos, ou para prontamente 

eliminar os que conseguirem adentrar aos tecidos (Abbas & Lichtman, 2006).

As partículas  infectantes  eliminadas  por um paciente  portador  de TB bacilífera  ao 

serem inspiradas por um indivíduo susceptível terão que inicialmente sobrepujar as barreiras 

naturais  impostas  pelo  trato  respiratório;  o “clearance” nasal,  ou  seja,  as  partículas 

infectantes aerolizadas que se depositam nas porções anteriores das narinas com epitélio não-

ciliado são normalmente eliminadas através do espirro ou do ato de assoar.  As partículas 

depositadas posteriormente sobre o epitélio ciliado recoberto por muco são direcionadas para 

a nasofaringe,  onde são deglutidas e o “clearance”  traqueobronquial,  no qual o contínuo 

batimento ciliar movimenta o filme mucoso até a orofaringe, onde as partículas são deglutidas 

ou expectoradas (Kobzik 1999). Os bacilos que atingirem o interior dos pulmões terão contato 

com as múltiplas células do sistema imune.
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1.7.1.1. Macrófagos

Os  bacilos que alcançarem os  espaços alveolares  farão seu contato  inicial  com os 

macrófagos  alveolares.  É  considerado que  os  macrófagos  alveolares  possuem  um  papel 

fundamental  na  eliminação  de  microorganismos  que  atinjam os  alvéolos,  incluindo o  M. 

tuberculosis. Os macrófagos representam a primeira linha de defesa na infecção tuberculosa. 

(Flynn & Chan 2001; Bhatt & Salvage 2007; Hernández-Pando et al. 2007).

Vários receptores celulares (PRRs – Pattern-Recognition Receptors) são relacionados 

com  a  interação  dos  macrófagos  com  componentes  (PAMPs  –  Pathogen  Associated 

Molecular  Patterns) do M. tuberculosis. Os principais PRRs descritos como importantes na 

interação do macrófago e a micobactéria são os receptores de complemento 3, 1 e 4 (CR3, 

CR1 e CR4), receptores de manose (MR), receptores para Fc, “scanvenger receptors”, CD14, 

CD43,  receptores  de  proteína  surfactante  A (Sp-A),  lecitina  ligadora  de  manose  (MBL), 

moléculas  de  adesão  intercelular  de  células  dendríticas  (DC-SIGN)  e  dectina-1.  Nos 

macrófagos humanos os principais receptores são CR3 e MR. Os CR3 irão se ligar a bactérias 

opsonizadas por fragmentos de C3 e os MR a glicolipídeos da superfície bacilar,  como a 

lipoarabinomanana (LAM) (Hargreaves & Medzhitov 2005; Ishii et al. 2005). 

Um grupo de PRRs importantes na resposta imune inata ao  M. tuberculosis são os 

receptores Toll-símiles (TLRs). O TLR-2 e o TLR-4 interagem com LAM, lipoproteína de 

19-kDa, peptideoglicano, lipoproteínas e arabinogalactanos (Hargreaves & Medzhitov 2005; 

Ishii et al. 2005). Esta interação promove a secreção de IL-12, TNF-α, IL-1β e sintetase de 

óxido nítrico induzível (iNOS ou NOS2) (Flynn & Chan 2001; Bhatt & Salgame 2007; Ferraz 

et al. 2007; Hernández-Pando et al. 2007; Medzhitov 2007). Tem sido demonstrado que o M. 

tuberculosis pode utilizar a interação com os TLRs para se evadir do sistema imune através de 

várias  estratégias,  como  a  inibição  da  expressão  de  moléculas  do  complexo  maior  de 

histocompatibilidade de classe II (MHC II), da inibição da produção de IL-12, da produção de 
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IL-10 e da diminuição da responsividade  ao IFN-γ (Pathak et al. 2005; Ferraz et al. 2006; 

Bhatt & Salgame 2007; Kincaid et al. 2007).

O  receptor  NOD2  (Nucleotide-binding  Oligomerization  Domain  2)  é  um  PRR 

intracelular  protéico  que  contém  uma  região  rica  em  leucina  sendo  responsável  pelo 

reconhecimento  de  peptidioglicanos  bacterianos  e  é  uma  via  de  reconhecimento  do  M. 

tuberculosis independente  dos  TLRs.  A  estimulação  de  NOD2  leva  a  produção  de  α-4 

defensinas,  a  quais  possui  atividade  bactericida  contra  micobactérias  podendo  atuar  na 

resposta inata ao M. tuberculosis (Ferweda et al. 2005; Berrington & Hawn, 2007).

Acredita-se que a ligação com receptores de Fc aumente a produção de ROIs pelo 

macrófago e que a ligação com CR3 iniba a explosão respiratória e bloqueie a maturação dos 

fagossomos  (Berrington  & Hawn,  2007;  Bhatt  & Salgame 2007;  Hernández-Pando et  al. 

2007). 

Após o reconhecimento dos PAMPs micobacterianos pelos PRRs dos macrófagos e a 

internalização das bactérias, o macrófago utiliza principalmente os reativos intermediários de 

nitrogênio (RNIs)  para destruir  o  M. tuberculosis.  Os reativos intermediários  de oxigênio 

(ROIs)  também atuam auxiliando  na  destruição  das  micobactérias  (Flynn  & Chan  2001; 

Hernández-Pando et al. 2007). A produção iNOS pelo macrófago leva ao aumento, no  M. 

tuberculosis,  da  expressão  de  genes  reguladores  de  dormência,  os  quais,  o  auxiliaram  a 

sobreviver sob o “stress” do sistema imune (Warner & Mizrahi 2007).

Em um cenário ideal,  o fagossomo contendo o bacilo internalizado irá se unir  aos 

lisossomos e endossomos tardios, levando à destruição do bacilo. Contudo o M. tuberculosis 

evita a fusão do fagossomo-lisossomo, garantindo assim a sua sobrevivência no interior do 

macrófago.  O  bacilo  também  impede  a  maturação  normal  do  fagossomo  inibindo  a 

acidificação  adequada  do  mesmo (Stewart  et  al.  2005;  Vergne  et  al.  2005;  Russel  2007; 

Warner & Mizrahi 2007).
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Os macrófagos infectados produzem as quimiocinas pró-inflamatórias CCL2, CCL3, 

CCL4, CCL5, CCL7, CCL12, CXCL2, CXCL9 e CXCL10 que, em associação ao TNF-α e 

IL-1β promoverão sucessivas ondas de migração de neutrófilos, monócitos, células natural 

killer  (NK), células T CD4+,  T CD8+,  Tγδ e  células B, as quais produzirão suas próprias 

citocinas  e  quimiocinas,  amplificando  o  recrutamento  celular  e  remodelando  o  sítio  da 

infecção (Bhatt & Salgame 2007; Russell 2007).

1.7.1.2. Células dendríticas

As células dendríticas  (DC) são outro componente fundamental  na resposta  imune 

inata ao M. tuberculosis. As DC reconhecem, capturam e processam antígenos para posterior 

apresentação no contexto do complexo maior de histocompatibilidade (MHC) e de moléculas 

CD1.  As  DC  são  recrutadas  do  sangue  e  provavelmente  do  tecido  pulmonar.  O 

reconhecimento do M. tuberculosis pelas DC é feito por receptores de lecitina tipo-C, como o 

DC-SIGN. As DC imaturas derivadas de monócitos e as DC do sangue periférico expressam 

TLR-2 e TLR-4. A união da lipoproteína ao TLR-2 induz à produção de IL-12, TNF-α e IL-6.

Após  a  interação  com  as  micobactérias,  as  DC  passam  por  uma  transformação 

fenotípica (maturação), tornando-as mais eficientes como células apresentadoras de antígenos 

(APC) e iniciadoras  da resposta imune adaptativa.  Este processo de maturação envolve o 

aumento na expressão de moléculas co-estimulatórias CD40, B7.1 e B7.2, de moléculas de 

adesão  e  de  receptores  de  quimiocinas  CCR7.  Após  o  reconhecimento,  captura  e 

processamento dos antígenos micobacterianos, as DC migrarão para os linfonodos, local no 

qual se dará a apresentação antigênica para as células do sistema imune adaptativo (Gonzalez-

Juarrero et al. 2003; Ferraz et al. 2006; Russel 2007).

O  M.  tuberculosis possui  habilidade  de  interferir  negativamente  na  ação  das  DC 

interferindo na sua maturação e migração, e na sua apresentação antigênica (Bhatt & Salgame 

2007; Gagliardi et al. 2007; Wolf et al. 2007).
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1.7.1.3. Neutrófilos

Os  neutrófilos  também  podem  ser  infectados  pelo  M.  tuberculosis. 

Caracteristicamente, os neutrófilos estão entre as primeiras células que migram para o foco de 

uma agressão ao organismo. O papel destas células no combate ao M. tuberculosis permanece 

controverso  com relatos  contraditórios  em relação  à  habilidade  de  destruir  micobactérias. 

Acredita-se que estas células tenham um papel na produção de quimiocinas que atrairão mais 

células para o foco da infecção (Hernández-Pando et al. 2007; Russell 2007).

1.7.1.4. Mastócitos

Os  mastócitos  possuem  uma  pletora  de  mediadores  inflamatórios  pré-formados  e 

expressam  receptores  para  IgE  em  sua  membrana,  os  quais  estão  ligados  a  esta 

imunoglobulina. Quando da união destes receptores ligados a IgE aos antígenos, estas células 

liberam seus mediadores.  Devido à sua estratégica localização tecidual,  os mastócitos  são 

ótimos mediadores da resposta inflamatória. Os mastócitos também expressam TLR2 e TLR4 

podendo  ser  estimulados  via  estes  PRRs.  Acredita-se  que  a  interação  dos  antígenos 

micobacterianos  MSTA-10  e  ESAT-6  contribua  para  a  ativação  destas  células  com  a 

conseqüente liberação de seus mediadores pró-inflamatórios (Bhatt & Salgame 2007).

1.7.1.5. Células natural killer

As células “natural killer” (NK) são recrutadas precocemente durante a infecção pelo 

M. tuberculosis  e se constituem em uma fonte primária de IFN-γ, e quando ativadas podem 

lisar macrófagos infectados, utilizando os receptores NK via TLR. Junqueira-Kipnis et al. 

(2003) demonstraram que a depleção de células NK não influenciou a carga bacilar, e que 

embora ativadas na TB estas células não seriam essenciais nesta infecção. Vankayalapati et al. 

(2007) demonstraram que as células NK podem estimular as células CD8+ a lisarem células 

infectadas  pelo  M. tuberculosis,  e  que  este  estímulo  necessitaria  de contato  celular,  e  ao 

mesmo tempo estimulariam as células CD8+ a produzirem IFN-γ sendo, portanto, um elo entre 
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a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Foi demonstrado que na TB pleural a produção 

de IFN-γ pelas células NK necessita da interação com APC, envolvendo TLR-2, TLR-4 e MR 

(Schierloh et al. 2007).

1.7.1.6. Células T natural killer

As células T “natural killer” (NKT) são células T que expressam receptores de células 

T (TCR) em conjunto com o marcador de células NK, NK1.1. As células NKT reconhecem 

antígenos não-peptídicos no contexto CD1a. As células NKT, quando ativadas por antígenos 

micobacterianos podem lisar as células infectadas via granulolisina, Fas/CD95-FasL/CD95L, 

e podem proliferar e secretar IFN-γ (Bhatt & Salgame 2007). Snyder-Cappione et al. (2007), 

demonstraram  que  pacientes  com  TB  pulmonar  possuem  níveis  baixos  de  células  NKT 

circulantes, postulando que estas células seriam importantes na imunidade antituberculosa.

1.7.2. Resposta imune adaptativa ao Mycobacterium. tuberculosis

A resposta imune adaptativa (também chamada de específica ou adquirida) se refere à 

resposta estimulada pelos micróbios que invadiram o tecido, isto é, a resposta que se adapta à 

presença dos invasores. Esta resposta se desenvolve mais lentamente e media os eventos mais 

tardios e mais efetivos da resposta imune (Abbas & Lichtman, 2006).

Para fins didáticos, a resposta imune específica, tradicionalmente, é subdividida em 

dois tipos: a resposta imune celular  e a resposta imune humoral,  mas ambas as respostas 

ocorrem simultaneamente e se modulam reciprocamente. Uma resposta adaptativa adequada, 

principalmente seu componente celular, é essencial para o controle efetivo da infecção pelo 

M. tuberculosis (Flynn & Chan 2001; Ferraz et al. 2006). A seguir discorremos sobres as 

principais células envolvidas na resposta imune adaptativa na TB.

1.7.2.1 Principais células da resposta imune específica ao Mycobacteium tuberculosis

1.7.2.1.1 Células T CD4+
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As células T CD4+ caracterizam-se por reconhecer antígenos protéicos apresentados 

por moléculas de MHC II. As células T CD4+ são consideradas fundamentais para o controle 

da infecção pelo  M. tuberculosis. Orme & Collins (1983, 1984) em modelos experimentais 

murinos, utilizando camundongos deficientes de células T (timectomia associada à irradiação 

gama ou irradiação não-letal),  demonstraram que a proteção contra a infecção poderia ser 

transferida  através  de  células  T  provenientes  de  animais  imunocompetentes  infectados 

recentemente  pelo  M. tuberculosis.  A  depleção  de  células  T  CD4+ em camundongos  foi 

associada à reativação da infecção pelo  M. tuberculosis  (Scanga et al. 2000). Caruso et al. 

(1999) utilizando camundongos transgênicos deficientes em MHC classe II (MHC-II-/-) ou em 

moléculas CD4 (CD4-/-) demonstraram, em ambos os modelos, que os animais apresentavam 

maior  susceptibilidade  à  infecção  pelo  M.  tuberculosis.  Mogues  et  al  (2001)  também 

utilizando modelos experimentais com animais trangênicos demonstraram que camundongos 

MHC-II-/- eram mais susceptíveis à infecção pelo M. tuberculosis que camundongos MHC-I-/-. 

É importante relembrar que indivíduos co-infectados pelo  M. tuberculosis e pelo HIV, um 

vírus que primariamente infecta e depleta as células T CD4+, apresentam um risco anual de 8-

10%  de  desenvolver  TB,  contra  um  risco  de  10%  durante  toda  a  vida  dos  indivíduos 

infectados apenas pelo M. tuberculosis (Selwyn et al. 1989; Palmero 2007). 

A principal função efetora das células T CD4+ no controle da infecção tuberculosa é a 

produção da citocina IFN-γ,  a  qual é uma potente ativadora da atividade dos macrófagos, 

contribuindo assim para o controle ou eliminação dos bacilos. As células T CD4+ parecem ser 

as principais fontes de IFN-γ nas fases iniciais da infecção pelo M. tuberculosis, e em fases 

avançadas as principais fontes seriam as células T CD8+ (Caruso et al. 1999; Lazarevic et al. 

2005), ressaltando o papel primordial desta célula no controle inicial da infecção pelo  M. 

tuberculosis.  Apesar da produção de IFN-γ ser considerada o principal mecanismo efetor das 

células T CD4+ no controle da infecção micobacteriana, estas células parecem utilizar outros 
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mecanismos neste controle, como, por exemplo, citotoxicidade (Stenger et al. 1998; Scanga et 

al. 2000; Cowley & Elkins 2003). Outra citocina produzida pelas células T CD4+ é a IL-2, 

considerada  importante  para  a  expansão  clonal  das  células  T  CD4+.  As  células  T  CD4+ 

produtoras de IFN-γ e de IL-2 são denominadas Th1 e seriam derivadas de uma célula T 

CD4+ precursora (Th0) na presença de IL-12.

Discutiremos as células T CD4+ Th2 conjuntamente com as células B.

1.7.2.1.2 Células T CD8+

As células T CD8+ se caracterizam por reconhecer antígenos protéicos processados no 

citosol e apresentados via MHC-I.  Pouca atenção foi dada por muitos anos à atuação das 

células T CD8+  na TB, visto que o bacilo se desenvolve no interior de vesículas e não no 

citosol (Flynn & Chan 2001). Foi demonstrado que células T CD8+ podem processar vesículas 

apoptóticas contendo antígenos micobacterianos sendo assim ativados (“crosspriming”). As 

células T CD8+  contribuem na defesa contra o M. tuberculosis de 3 maneiras principais: (1) 

produção de IFN-γ, (2) lise das células infectadas via Fas/Fas-ligante e (3) lise mediada por 

perforina e granzimas (Ferraz et al. 2006), sendo que foi demonstrado uma expressão reduzida 

de  perforina  e  grazimas  por  células  T  CD8+  no  sítio  da  TB  pulmonar  em  humanos 

(Andersson et al 2007). A produção de IFN-γ pelas células T CD8+  aumenta à medida que a 

infecção se cronifica. Lazarevic et al (2005), em um modelo murino, mostraram que as células 

T CD8+ utilizam diferentes mecanismos efetores durante as fases aguda e crônica da resposta 

imune,  na qual  as  células  T CD8+ produzem quantidades mínimas de IFN-γ no início  da 

infecção,  mas  quantidades  significativas  na  fase  crônica,  e  que  provavelmente  a  dose 

antigênica governa a programação das células T CD8+.

1.7.2.1.3 Células T γδ

As células T  γδ reconhecem antígenos não-proteícos, como lipídeos e glicolipídeos, 

via moléculas CD1 e respondem ao M. tuberculosis, tanto na resposta imune inata quanto na 
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adaptativa. Estas células são encontradas precocemente no sítio da infecção e são também 

produtoras de IFN-γ.  Também atuam lisando células alvo infectadas pelo  M. tuberculosis 

através da via Fas/Fas-ligante e via perforina e granzimas (Flynn & Chan 2001; Hernández-

Pando et al. 2007).

1.7.2.1.4 Células T regulatórias

Um subgrupo de células T, denominadas células T regulatórias (Treg), foi identificado 

como sendo importantes  na manutenção da resposta  imune dentro de limites  fisiológicos, 

suprimindo células T auto-reativas e prevenindo doenças auto-imunes. Células Tregs CD4+ 

têm  sido  relacionadas  com  doenças  infecciosas,  principalmente  em  doenças  crônicas  e 

persistentes,  nas  quais  poderiam prevenir  dano  tecidual,  mas  também comprometeriam a 

erradicação do patógeno. O aumento de células Treg CD4+CD25+ foi demonstrado no sangue 

periférico de pacientes  com TB (Guyot-Revol  et  al.  2006;  Ribeiro-Rodrigues et  al.  2006; 

Chen et al. 2007). De modo interessante, estes estudos não mostraram grande produção de IL-

10 ou TGF-β pelas células Treg, sugerindo uma possível necessidade de contato célula-célula 

para exercer  suas funções.  As funções das  células  Treg CD8+ são menos compreendidas. 

Joosten et al (2007) demonstraram que células Treg CD8+  promovem supressão através de 

ligante de quimiocina CC4 (CCL4), independente da produção de IL-10 and TGF-β.

1.7.2.1.5. Células Th17

Células  T  produtoras  de  IL-17  (células  Th17)  são  induzidas  durante  infecções 

micobacterianas. A IL-17 é capaz de induzir e a expressão de quimiocinas, e o recrutamento 

de  células  para  o  sítio  inflamatório  como  neutrófilos  e  macrófagos.  A  resposta  Th17  é 

grandemente dependente de IL-23. Acredita-se que as respostas Th1 e Th17 teriam regulação 

cruzada nas infecções micobacterianas (Khader & Cooper 2008). Em um modelo murino de 

infecção pelo  M. bovis BCG, foi postulado que em animais resistentes, o IFN-γ limitaria a 
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população celular produtora de IL-17 e que poderia ser importante em limitar o dano tecidual 

(Cruz et al. 2006). 

1.7.2.1.6. Linfócitos B

Os linfócitos B reconhecem formas e conformações de macromoléculas  (incluindo 

proteínas,  polissacarídeos,  lipídeos  e  ácidos nucléicos),  bem como pequenos grupamentos 

químicos  e  partes  de  macromoléculas.  Os  linfócitos  B,  ao  contrário  dos  linfócitos  T, 

reconhecem  os  antígenos  em  sua  conformação  natural,  sem  a  necessidade  de  um 

processamento prévio. Este reconhecimento se dá nos folículos linfóides do baço, linfonodos 

e tecidos linfóides associados às mucosas (Abbas & Lichtman, 2006). A perfeita ativação das 

células B depende da cooperação das células T CD4+. As células T CD4+ atuam na ativação 

das células B através da produção IL-4 e IL-5, bem como pela interação entre CD40 e CD40-

ligante.  Os  linfócitos  B  ativados  se  diferenciam em células  produtoras  de  anticorpos.  A 

produção de anticorpos não é considerada importante na proteção contra o  M. tuberculosis, 

mas  foi  postulado  que  as  células  B  atuariam  na  contenção  da  proliferação  bacteriana 

(Maglione, 2007).

As células T CD4+ produtoras de IL-4, IL-5, bem como de IL-10 são chamadas de 

Th2, que se originam de uma célula Th0 na presença de IL-4.

Como  visto  o  desenvolvimento  de  uma  resposta  Th1  ou  de  uma  resposta  Th2 

dependeria das citocinas predominantes no momento da apresentação antigênica à célula T 

naive, IL-12 para Th1 e IL-4 para Th2, ressaltando o papel do sistema imune inato, fonte 

primordial de IL-12 no início da infecção micobacteriana.

1.7.3. Principais citocinas relacionadas com a infecção pelo Mycobacterium tuberculosis 

1.7.3.1. IL-12

A IL-12 é produzida por DC, macrófagos e neutrófilos. A IL-12 é considerada uma 

citocina chave na resistência contra as infecções micobacterianas. A IL-12 é importante na 
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condução da resposta imune celular para um perfil Th1. A IL-12 induziria a produção de IFN-

γ pelas células T CD4+, T CD8+ e células NK, bem como a proliferação de células T CD4+ 

(Flynn & Chan 2001; Cooper et al. 2007; Hernández-Pando et al. 2007). 

1.7.3.2. TNF-α

O  TNF-α apresenta  um  papel  central  na  resposta  do  hospedeiro  contra  o  M. 

tuberculosis, papel comprovado pelo maior risco de desenvolvimento de TB em indivíduos 

em tratamento  com inibidores  de  TNF-α (Keane  et  al.  2001;  Gardam et  al.  2003).  Esta 

citocina é produzida por macrófagos, DC, células T, células NK e mastócitos.O TNF-α afeta a 

migração celular e a localização destas células no sítio da infecção, assim como aumenta a 

expressão  de  moléculas  de  adesão,  quimiocinas  e  seus  receptores  contribuindo  assim  na 

formação do granuloma (Flynn & Chan 2001; Saunders & Britton 2007).

1.7.3.3. IL-4

A IL-4 é produzida por células T perfil Th2 e pode inibir a resposta imune através da 

desativação de macrófagos e da redução da proliferação de células T Nas fases iniciais da TB 

a  IL-4  está  relacionada  com  o  direcionamento  da  resposta  celular  para  o  perfil  Th2 

(Hernández-Pando et al. 2007). Foi sugerido que haveria uma expressão diferenciada de IL-4 

entre  indivíduos  vivendo  nos  EUA  e  Europa  e  indivíduos  vivendo  em  países  em 

desenvolvimento. Estas diferenças estariam relacionadas a diferenças genéticas e à exposição 

a helmintos, e poderiam estar relacionadas a maior ocorrência de TB nos últimos países (Rook 

2007). A IL-4 é relacionada como importante na patogênese dos estágios avançados da TB, 

em  pacientes  com  grande  comprometimento  do  parênquima  pulmonar,  nos  quais  danos 

adicionais ao tecido seria indesejável (Ordway et al. 2005). 

1.7.3.4. IFN-γ

O IFN-γ é considerado a citocina chave no controle da infecção pelo M. tuberculosis e 

sua produção é devida às células T CD4+ e T CD8+, bem como por células NK. O IFN-γ é 
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considerado o principal ativador de macrófagos, levando à indução de iNOS e conseqüente 

produção  de  óxido  nítrico;  de  RNI  e  de  ROI,  aumento  da  expressão  de  MHC I  e  II,  a 

acidificação do fagossoma e a fusão do mesmo com os lisossoma, bem como aumento da 

habilidade do macrófago para a fagocitose (Flynn & Chan 2001; Ferraz et al. 2007; Goldsack 

&  Kirman  2007).  Deficiências  na  expressão  de  IFN-γ ou  no  seu  receptor  tem  sido 

relacionadas  com  uma  maior  susceptibilidade  e  uma  maior  gravidade  das  infecções 

micobacterianas (Roy et al. 2007). Apesar de importante na proteção contra o M. tuberculosis, 

o IFN-γ, isoladamente, é insuficiente para o controle da mesma (Flynn & Chan 2001). 

1.7.3.5. IL-10

A IL-10 é considerada primariamente uma citocina anti-inflamatória, sendo produzida 

por células T CD4+, T CD8+, T reg e macrófagos. A IL-10 in associação com o TGF-β pode 

diminuir a atividade pulmonar contra o  M. tuberculosis, levando à evasão da resposta Th1 

(Bonecini-Almeida et al. 2004). IL-10 inibe diretamente a resposta das células T CD4+, bem 

como as funções das APC infectadas, diminuindo a produção de IL-12, e consequentemente 

diminuindo a produção de IFN-γ pelas células T (Flynn & Chan 2001). Foi postulado que a 

relação  IFN-γ/IL-10  se  correlaciona  com a  gravidade  da  TB  pulmonar  e  extra-pulmonar 

(Jamil et al 2007), bem como com a cura (Sahiratmadja et al. 2007). Por outro lado é possível 

que  a  presença  de  IL-10  no  contexto  da  infecção  crônica  possa  atuar  prevenindo  danos 

adicionais ao parênquima pulmonar, evitando a ação excessiva dos macrófagos. 

O manuscrito 3, “Cellular responses to MPT-51, GlcB and ESAT-6 among MDR-

TB and active tuberculosis (TB) individuals in a Central State of Brazil” (aceito para 

publicação  no  periódico  Tuberculosis),  estuda  a  resposta  imune  adaptativa  de  indivíduos 

portadores  de  TB  não-resistente,  de  portadores  de  MDR-TB  atendidos  no  Hospital  de 

Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (Goiânia, Go) e controles saudáveis frente a antígenos 

recombinantes do M. tuberculosis (submetido para publicação).
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral

Avaliar a resposta imune celular de pacientes com tuberculose pulmonar resistente e 

não resistente às drogas antituberculosas caracterizando os indivíduos portadores de MDR-TB 

e XDR-TB quanto aos seus aspectos clínicos e epidemiológicos.
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2.2. Objetivos Específicos 

Nossos objetivos específicos foram:

A. Objetivo principal: Quantificar as células CD4+ e CD8+ que expressam IFN-γ e IL-

10 de indivíduos acometidos por TB não-resistente e por MDR-TB, comparando a 

indivíduos  saudáveis  com  prova  tuberculínica  negativa,  após  cultivo  de  células 

mononucleares  do  sangue  periférico  dos  participantes,  com  os  antígenos 

recombinantes MPT-51, GlcB e ESAT-6 do M. tuberculosis;

B. Objetivo secundário: Caracterizar os indivíduos portadores de MDR-TB e XDR-TB 

quanto a seus aspectos clínicos, epidemiológicos, radiológicos e padrões de resistência 

do  M. tuberculosis,  acompanhados  no  Hospital  de  Doenças  Tropicais  “Dr.  Anuar 

Auad”, Goiânia, Go;

3. MANUSCRITOS
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3.2. Manuscrito 2: Extensively drug-resistant tuberculosis (XDR-TB). A case report and 

review (aceito para publicação no periódico The Brazilian Journal of Infectiuos 

Diseases)
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SUMMARY

Extensively drug-resistant tuberculosis (XDR-TB) is an emerging health problem that 

threatens tuberculosis (TB) control worldwide, since suitable treatment for this disease has 

not yet  been found. We report a case of secondary pulmonary XDR-TB in a 54-year–old, 

HIV-negative  male  from  Goiânia,  Brazil.  The  patient  had  long-standing  pulmonary 

tuberculosis (9 years) with extensive bilateral lung damage and had been treated with multiple 

antituberculosis  (self-administered)  drugs  before  XDR-TB  diagnosis.  The  strain  of 

Mycobacterium tuberculosis was resistant to R- rifampicin, H- isoniazid, E- ethambutol, Eto- 

ethionamide, Ofx- ofloxacin, and Am- amikacin. The patient died with multiple organ failure 

due to sepsis secondary to bacterial pneumonia. The relevant literature is reviewed.

Key-words-  Extensively drug-resistant tuberculosis, XDR-TB, tuberculosis,  Mycobacterium 
tuberculosis.

Introduction
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Tuberculosis (TB) remains a major world health problem. Around 2 billion people are 

infected  with  Mycobacterium tuberculosis,  the  causal  agent  of  this  disease  11,  12,  25.  This 

accounts for a third of the total world population, and it is expected that 9 million people will 

become infected each year. TB also contributes to 2 million deaths per year. Additionally, the 

emergence  of  multi-drug  resistant  tuberculosis  (MDR-TB),  particularly  in  the  1990s,  has 

become an  important  health  problem and threatens  TB control  worldwide  11,  12,  24,  25.  The 

Center for Diseases Control and Prevention (CDC) and World Health Organization (WHO) 

concluded that 20% of the 17.690 strains analyzed worldwide between the year 2000 and 

2004  were  MDR  (resistant  to  at  least  rifampicin  (R)  and  isoniazid  (H))  and  2%  were 

extensively  drug-resistant  (XDR-TB),  that  is,  resistant  to  R  and  H  and  resistance  to  a 

fluoroquinolone  and  one  or  more  of  the  following  injectable  drugs:  amikacin  (Am), 

capreomycin (Cm), or kanamycin (Km) 2, 22. The Stop TB partnership estimates that around 

458,000 MDR-TB cases exist 2. As of November 2007, 41 countries have reported confirmed 

XDR-TB cases to WHO 26. 

The global threat of XDR tuberculosis has great importance for the public health field 

and TB control. The existence of XDR-TB cases is a reflection of weaknesses in tuberculosis 

management. Correct diagnosis and treatment of TB cases are both fundamental in preventing 

the emergence of drug resistance. 

Despite the relevance of XDR-TB in the worldwide TB scenario, clinical reports of 

XDR-TB cases are uncommon. The objective of this report is to present a case of secondary 

XDR-TB in a male with pulmonary TB in a central State of Brazil. Informed consent was 

obtained from the patient’s relatives.

Case report
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 A 54-year–old, HIV-negative male with a Tuberculin Skin Test (TST) of 32 mm from 

Goiânia,  State  of  Goiás,  Brazil  was  diagnosed  with  pulmonary  TB in  January  1998.  He 

underwent  a  standard  Brazilian  anti-TB  regimen  (all  treatments  were  self-administered), 

consisting of two months of treatment with R, H, and pyrazinamide (Z), followed by four 

months of R and H. In March 1999 he was diagnosed with a pulmonary TB recurrence and 

began treatment with R, H, Z, and ethambutol (E), the Brazilian standard regimen for TB 

recurrence.  At  same  time,  an  isolated  culture  sensitivity  test  was  performed  showing 

resistance  to  R  and  H.  In  May  1999,  treatment  was  initiated  with  streptomycin  (S),  E, 

ethionamide  (Eto),  and Z (standard  regimen for  patients  failing to respond to the former 

regimens).  The patient  did not tolerate Eto, and was switched to ofloxacin (Ofx).  After 3 

months of therapy, S and Z were stopped. As sputum smear and culture remained positive in 

July 2000, amikacin (Am), Ofx, E, terizidone (Trd), and clofazimina Cfz) were started, as part 

of a trial  for MDR-TB within the Brazilian TB program. Due a cutaneous hypersensivity 

reaction to Trd, treatment was discontinued and subsequently restarted without Trd. In May 

2001,  Am treatment  was  stopped.  During  this  whole  period,  the  patient  reported  regular 

ingestion of the drugs, although they were self-administered. In January 2004, his attending 

physician decided to stop the MDR regimen and started R, H, Z, and E once more due to the 

failure of the MDR regimen. In November 2006, a new attempt at treatment was made with 

Am,  Ofx,  Clr,  Z,  and Trd.   Figure  1  summarizes  the  use  of  antituberculosis  drugs.  The 

patient’s  major  signs  and  symptoms  during  follow-up  were  cough,  fever,  hemoptysis, 

progressive dyspnea, and weight loss (14 Kg from baseline). 

In April  2002,  a  lower right  pulmonary lobectomy as performed,  in  an attempt to 

improve the patient’s prognosis. The surgery was complicated by tuberculous empyema and 

bronchopleural fistula. 
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During the follow-up period, the patient was hospitalized on four separate occasions, 

usually due to respiratory complications. His last hospitalization extended for 23 days due to 

respiratory failure secondary to bacterial  pneumonia,  evolving with sepsis,  multiple  organ 

failure, and death. In the last hospitalization, the patient’s hemogram showed erythrocytes - 

5.46 tera/L, hematocrit - 40.7 ml/dl, hemoglobin – 12.2 g/dl, 13,100 leucocytes/mm3 (97% 

neutrophils)  and  219,000  platelets/mm3.  The  albumin  level  was  2.3  g/dl.  Alanine 

aminotransferase  (ALT)  and  aspartate  aminotranferase  (AST)  tests,  as  well  as  urea  and 

creatinine levels, were normal at admission, although the patient eventually developed renal 

failure. 

Figure 2 shows a chest plain film from October 2006. 

Peripheral Blood mononuclear cells were isolated from the patient’s blood for analysis 

of tuberculosis-specific cellular immune responses. CD4+ T cell responses against two  M. 

tuberculosis proteins, ESAT6 and GLcB, were detected, but in low levels (Figure 3).

Table 1 shows the resistance profile across the patient’s  follow-up. The sensitivity 

tests  were performed using the Canetti  method,  the indirect  method,  and/or  an MB/BacT 

automatized  test.  It  is  important  to  point  out  that  the  last  susceptibility  test  report  was 

available post mortem. 

Discussion 

XDR-TB is a worrisome threat to TB control worldwide. The dangerous potential of 

XDR-TB has been recently reported in a rural area in KwaZulu Natal, South Africa, where, 

from January 2005 to March 2006, 53 cases of XDR-TB were found among 221 cases of 

MDR-TB. All of the XDR-TB patients tested for HIV (n=44) were positive, and 52 of 53 

XDR-TB patients died, with a median survival of 16 days from time of diagnosis for the 42 

patients with confirmed time of death 6. KIM et al. (2007)9 found in a South Korean cohort of 

patients with MDR-TB (n=211) that the presence of extensive drug resistance, the presence of 
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comorbidity,  and hypoalbuminemia  were independent  poor prognosis  factors  in  non-HIV-

infected patients with MDR-TB. In a pilot program to treat MDR-TB (n=108) in Uzbekistan, 

poor clinical condition and baseline second-line resistance contributed to treatment failure or 

death, and among six patients failing treatment and remaining alive, five were found likely to 

be infected with XDR-TB strains 3. 

XDR-TB is  a  man-made  problem.  Inadequate  drug  treatment  will  select  for  drug-

resistant strains that subsequently proliferate and become MDR strains (secondary MDR-TB), 

which  eventually  could  be  transmitted  to  contact  cases,  who  acquire  primary  MDR-TB. 

MDR-TB precedes XDR-TB. XDR strains emerge in a similar way; that is, a patient failing to 

respond to a first line drug regimen, then using an inadequate second line drug regimen will 

select  for  extensively drug-resistant  strains (secondary XDR-TB),  which in  turn could be 

transmitted to contacts, causing primary XDR-TB cases  5, 10, 17, 24. Inadequate drug treatment 

could  be  associated  with  inadequate  regimes,  to  inadequate  supply/quality  drugs,  and/or 

inadequate  drug  intake  24.  The  administration  of  Directly  Observed  Therapy  (DOT)  for 

Mycobacterium tuberculosis leads to a significant reduction in the frequency of primary drug 

resistance and acquired drug resistance 8, 10, 21.

The  Brazilian  Health  Ministry  adopted  standardized  regimens  of  antituberculosis 

treatment  containing  R  in  the  1970’s,  free  of  charge  for  all  TB  patients,  and  have 

implemented  an efficient  drug quality  control  program and also recommended that  States 

health  departments  adopt  DOT.  DOT has  not  been universally  implemented  by Brazilian 

States and Towns,  despite  the federal  recommendation.  To date,  Goiás State and Goiânia 

municipality  have  not  fully  implemented  DOT programs.  Certainly,  the  self-administered 

treatment used by the present patient during his illness played a major role in the emergence 

of this extensive pattern of resistance,  since that regular intake of the drugs could not be 

confirmed. 
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An emerging concern is that an inadequate use of second line drugs in MDR programs 

could lead to the emergence of XDR cases 9. It is fundamental that MDR treatment should be 

administered by specialized health care providers due to its complexity, and directly observed 

therapy should be guaranteed 

An important  issue concerning MDR-TB control  and prevention of  the emergence 

XDR-TB is the establishment of adequate training for health care providers in order to deal 

with the complex problem of the management of TB resistance. The Brazilian TB Control 

Program, through National Reference Center Professor Hélio Fraga, began in March 2005 

providing  updates  courses  in  MDR-TB  addressed  to  physicians,  nurses,  pharmacists, 

microbiologists, social workers, and TB program managers, carried out in all national regions. 

Additionally, the program adopted a standard regimen of MDR-TB treatment which includes 

Am (or S), Ofx, Trd, E, and Z for at least 18 months 13.

The actual Brazilian definition of MDR-TB implies the detection of resistance to a 

third drug besides R and H or failure of the standard Brazilian failure regimen (S, E, Eto and 

Z), as occurred with this patient 13. This definition probably underestimates the prevalence of 

MDR-TB and even XDR-TB, and for this reason we believe the definition should be revised.

The hospital environment has been proved to be a favorable place to disseminate XDR 

M.  tuberculosis strains,  so  adequate  nosocomial  infection  control  strategies  should  be 

implemented  according  to  local  conditions  including  air  extractors  and  windows,  HEPA 

filters, UV lights, negative pressure rooms, and personal protection for health staff, like the 

use of N-95 masks 1, 6, 13.

There are no suitable treatment regimens for XDR-TB, as the organism is resistant to 

first-line and to second-line antituberculosis drugs, and WHO guidelines recommend the use 

of at least four drugs for patients with MDR-TB 24. Thus, the management of XDR-TB cases 

remains controversial. The role of third line drugs, like linezolid, amoxicilin/clavulanate, or 
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macrolides, in association with first and second line drugs with remaining susceptibility, was 

not evaluated. Despite the urgent needs, new classes of anti-tuberculosis drugs are unlikely to 

become available for clinical use in the next few years 4, 14, 19, 20. 

The question of compulsory isolation for MDR and XDR-TB cases or compulsory 

quarantine for suspected cases involves legal and human rights issues, and different countries 

will  certainly  approach this  subject  in  different  ways.  These  measures  should be the  last 

alternatives for these patients,  after  less restrictive alternatives fail,  and it  is believed that 

compulsory isolation and quarantine alone cannot stop the spread of XDR-TB 7, 15, 16, 18, so the 

best method to deal with XDR-TB cases is to prevent the emergence of XDR-TB cases.

The Brazilian Constitution guarantees in its 5th article the inviolability of one’s life, 

freedom,  equality,  safety,  and property,  the  so-called fundamental  rights  upon which any 

democracy is based. It also defines, in its 196th article, health as a State’s duty and a popular 

right, which “should be guaranteed through social and economic policies aiming the decrease 

of diseases risks and other damages and the universal and egalitarian access to actions and 

services destined for its promotion, protection, and recuperation.” Regarding the last-cited 

article, the Federal Law No. 8.080, from 9/19/1990 assigns to the national health system (SUS 

–  Sistema  Único  de  Saúde)  the  task  of  developing  and  executing  actions  related  to  the 

prevention and control of epidemic diseases. A number of other federal and state laws were 

also passed in order to regulate this duty, and they include tuberculosis in the list of diseases 

that must be compulsorily reported to the competent health public organs. These very laws 

expressly  mandate  compulsory isolation  in  cases  of  patients  that  may represent  a  risk  of 

contamination for the society.  In fact,  the patient’s  wellness alone can be invoked as the 

reason  for  his/her  isolation,  as  life,  even  one’s  own,  is  not  disposable  according  to  the 

Brazilian legal system. 
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However,  a  systematic  interpretation  of  these  laws,  taking  into  consideration  the 

paramount supremacy of the constitutional right to freedom, places compulsory isolation as 

an extreme measure, only to be adopted when other spontaneous, non-coercive means fail to 

succeed. Furthermore, compulsory isolation must affect one’s freedom only, with any form of 

treatment that may negatively affect one’s dignity remaining absolutely illegal.

The WHO Global Task  Force on XDR-TB recommends the following measures for 

prevention and control of XDR-TB 23:

 1- Control of TB globally should be strengthened immediately. 

2- The algorithm and revised guidelines for diagnosis and management of patients at 

risk for MDR-TB and XDR-TB should be finalized and evaluated in countries without delay. 

3- WHO guidelines for the programmatic management of drug-resistant TB should be 

updated  to  address  XDR-TB  and  TB/HIV  co-management  and  implemented  as  soon  as 

possible. Countries should consider using the Green Light Committee mechanism to facilitate 

access to high quality low-priced second-line anti-TB drugs.

 4- The WHO should disseminate the revised laboratory case definition for XDR-TB. 

A strategic, budgeted plan for laboratory strengthening should be developed at the global and 

national levels, with the aim of ensuring that all TB patients have access to timely, quality-

assured laboratory diagnostic services; the plan should include deployment of rapid diagnostic 

tests. Access to second-line drug susceptibility testing should be increased. 

5-  Measures  for  infection  control  should  be  implemented  rapidly  in  health-care 

settings and other high-risk areas, such as prisons, to reduce the transmission of drug-resistant 

TB. The WHO guidelines on infection control should also be revised. 

6-  Rapid  surveys  should  be  carried  out  focused  on  high-risk  patients  in  order  to 

establish  the geographical  distribution  of  XDR-TB.  Thereafter,  surveillance  for  XDR-TB 

must be included within existing drug-resistance surveillance systems. 
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7- Advocacy, communication, and social mobilization (ACSM) should be enhanced to 

promote effective prevention, treatment, and control of XDR-TB at the global and national 

levels, especially in settings of high HIV prevalence. 

8- The WHO should develop a fully budgeted plan for resource mobilization to meet 

the short- and long-term needs to address XDR-TB at the global, regional, and country levels. 

9- The WHO should convene a committee expert consultation as soon as possible to 

review research and development issues related to XDR-TB.

The present report reminds us that implementation of high-quality DOT programs is 

crucial to ensure proper treatment of all TB patients, preventing the emergence of MDR and 

XDR M.  tuberculosis strains.
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RESUMO

Tuberculose super-resistente (XDR-TB). Relato de caso e revisão.

A tuberculose  super-resistente  (XDR-TB) é  um problema de saúde emergente  que 

ameaça o controle mundial da tuberculose (TB), visto não possuir tratamento adequado. Os 

autores relatam um caso tuberculose pulmonar super-resistente secundária em um homem de 

54 anos, HIV negativo, proveniente de Goiânia, Brasil. O paciente exibia TB pulmonar há 9 

anos, com extenso comprometimento de ambos os pulmões; e havia submetido-se a múltiplos 

tratamentos antituberculosos auto-administrados antes do diagnóstico de super-resistência. O 

padrão de  resistência  do  Mycobacterium tuberculosis foi  resistência  a  R-  rifampicina,  H- 

isoniazida,  E-  etambutol,  Eto-  etionamida,  Ofx- ofloxacina,  e  Am- amicacina.  O paciente 
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faleceu devido à falência de múltiplos órgãos secundária a pneumonia bacteriana e sepsis. Foi 

realizada revisão da literatura.
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Table  1.  Susceptibility  pattern  to  antituberculosis  drugs  during  follow-up  of  the 

patient.

Date April 1999 August 2002 November 2006 January 2007
Drug 

resistance

R, H R, H, E R, H, E, Et R,  H,  E,  Et, 

Ofx, Am
R- rifampicin; H- isoniazid; E- ethambutol; Eto- ethionamide; Ofx- ofloxacin; Am- amikacin
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Figure 1. The use of antituberculosis drugs is summarized using the Drug-O-Gram program. 

INH- isoniazid, RIF- rifampicin, EMB- ethambutol, PZA- pyrazinamide, ETA- ethionamide, 

SM- streptomycin, OFX- ofloxacin, TRD- terizidone, CLF- clofazimine CLR- clarithromycin. 

Figure 2. Chest radiography shows an enormous cavern in the upper left lobe, with thickening 

of the right pleura and rough opacities and volumetric reduction of the right lung.

Figure  3.  Flow  cytometric  analysis  of  Mycobacterium  tuberculosis–specific  CD4+ T  cell 

responses (intracellular cytokine production by CD4+ T cells) in the peripheral blood of the 

patient with XDR-TB. An intracellular cytokine staining assay was performed using freshly 

isolated peripheral blood mononuclear cells stimulated for 48 hours with ESAT-6 and GLcB 

recombinant proteins of M. tuberculosis. The percentages in the upper right quadrants indicate 

the percentage of CD4+ cytokine-positive cells. For the purpose of comparison, results are 

shown from a 56-year-old, non-resistant TB patient with a TST of 12 mm. IFN-γ: interferon-

γ; IL-10: interleukin-10.
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Figure 1.
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Figure 2.
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Figure 3.
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3.3. Manuscrito 3: Cellular responses to MPT-51, GlcB and ESAT-6 among MDR-

TB and active tuberculosis (TB) individuals in a Central State of Brazil (aceito para 

publicação no periódico Tuberculosis)
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Multidrug-resistant  pulmonary  tuberculosis  (MDR-TB)  may  result  from  either 

insufficiency  of  the  host  cellular  immune  response  or  mycobacterial  mechanisms  of 

resistance. Mycobacterium tuberculosis-specific CD8+ and CD4+ T lymphocytes from MDR-

TB patients are poorly studied. The aim of this study was to evaluate CD4+IFN-γ+, CD4+IL-

10+, CD8+IFN-γ+ and CD8+IL-10+ cell populations by flow cytometry in non-resistant TB and 

multi-drug resistant tuberculosis (MDR-TB) patients from mid-central Brazil after stimulation 

with MPT-51, GlcB and ESAT-6 recombinant antigens from Mycobacterium tuberculosis in 

comparison to tuberculin  skin  test  negative  (TST)  healthy  individuals. Non-resistant  TB 

patients present specific cellular responses (CD4 and CD8, both IFN-γ and IL-10) to GlcB, 

MPT-51 and ESAT-6; while MDR-TB patients present only CD8+IFN-γ+ responses to ESAT-

6 and CD8+IL-10+ responses to GlcB and ESAT-6. The results show that MDR-TB patients 

present impaired specific CD4 IFN-γ and IL-10 responses and increased/normal specific CD8 

IFN-γ and  IL-10  responses.  This  suggests  an  important  role  for  CD8  function  in  these 

patients.

Keywords: Mycobacterium tuberculosis, multi-drug resistant tuberculosis, interferon-γ, 

interleukin-10, ESAT-6, MPT-51, GlcB.
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Tuberculosis (TB) remains a major world health problem. Around 2 billion people are 

infected with  Mycobacterium tuberculosis,  the causal  agent of this  disease [1,  2,  3].  This 

accounts for a third of the total world population and it is expected that an additional 9 million 

people will  become infected each year.  TB also contributes to  2 million deaths per year. 

Additionally, the emergence of multi-drug resistant tuberculosis (MDR-TB), particularly in 

the 1990s, has become an important health problem and threatens TB control worldwide [4, 

5]. The Center for Diseases Control and Prevention (CDC) and World Health Organization 

(WHO) concluded that 20% of the 17,690 strains analyzed worldwide between the year 2000 

and  2004  were  MDR,  defined  as  at  least  resistant  to  rifampicin  (R)  and  isoniazid  (H). 

Additionally,  2%  of  the  strains  were  extensively  drug-resistant  (XDR-TB),  defined  as 

resistant  to  R,  H,  a  fluorquinolone,  and  one  or  more  of  the  following  injectable  drugs: 

amikacyn, capreomycin, kanamycin [6].

Despite the fact that Brazil is among the 22 countries that contain 80% of all global 

cases of TB (about 100.000 new cases/year) MDR-TB doesn’t seem to be a major problem, 

with only 2372 cases reported between October 1995 and August 2006 [4, 7]. Regardless of 

the low frequency of MDR-TB cases reported, it could represent a threat to the community 

due to the potential dissemination and virulence of these bacilli  [8, 9]. Additionally,  these 

epidemiological data may be underestimated because MDR-TB surveillance and detection in 

Brazil is still in its early establishment phase. 

Adequate immune responses to M. tuberculosis, which correlate with protection and/or 

containment of the disease, are related to Th1 cell cytokines, such as IFN-γ and TNF-α. Anti-

inflammatory Th2 cytokines, such as IL-10 and TGF-β, suppress Th1 cytokines and are found 

to be up regulated in advanced pulmonary tuberculosis [10, 11]. It is believed that MDR-TB 

patients generally present a defective immune response compared to non-resistant TB (TB) 

patients and controls. For example, the levels of TNF-α and IL-1α, assessed by ELISA in 

72



peripheral blood, and CD4+ lymphocytes were lower in MDR-TB than in TB patients [12]. 

Also, the generation of IFN-γ seems to be impaired after ESAT-6 (early secretory protein 6 

kDa), Ag85B, 30-kDa, and PPD specific stimulation of PBMC when compared to regular TB 

patients and controls [13]. 

A large number of proteins have been recovered when  M. tuberculosis is cultured  in  

vitro under stress conditions to simulate disease conditions, such as low oxygen supply and 

deprivation of iron [14].  Among those proteins we selected ESAT-6 (Rv3875c),  MPT-51 

(Rv3803c), and GlcB (Rv 1837c), which have previously been demonstrated to be recognized 

by the humoral immune response of patients with TB and TB co-infected with HIV [15, 16, 

17]. MPT-51 antigen is a protein of 27 kDa encoded by the fbpC1 gene with 40% homology 

to Ag85 complex components. It is a new family of non catalytic  α/β hydrolases with the 

ability to bind fibronectin [18]. GlcB is a M. tuberculosis malate synthase that takes part in 

the glyoxylate shunt and has been implicated as a virulence factor. The glyoxalate bypass is 

believed  to  be  important  for  M. tuberculosis survival  in  adverse  conditions  such  as  low 

oxygen,  non-replicative  states,  and the  intracellular  environment  [19,  20].  ESAT-6  (early 

secretory protein 6 kDa) is largely used to study the pulmonary TB immune response and was 

chosen  for  comparison  to  other  types  of  immune  responses  [21,  22].   ESAT-6  forms  a 

heterodimer with CFP-10 (culture filtrate protein 10)  in vivo and expression of these two 

proteins correlates with an increased cytolytic ability of M. tuberculosis [23].

 Whether these antigens could be recognized by the cellular immune system of MDR-TB 

or  non-resistant  TB  patients  from  different  geographic  settings  infected  with  potentially 

diverse  M. tuberculosis strains needs to be investigated. These observations prompted us to 

explore  the  cellular  immune  response  against  ESAT-6,  MPT-51,  and  GlcB  antigens  in 

Brazilian patients.
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In  order  to  characterize  the  specific  cellular  immune  responses  in  a  TB  endemic 

setting, we investigated active non-resistant TB and MDR-TB patients from a central state of 

Brazil for expression of IFN-γ and IL-10 by CD4+ and CD8+ cells after PBMC stimulation 

with recombinant MPT-51, GlcB, and ESAT-6 antigens, compared to healthy TST negative 

individuals.

Materials and methods

Participants groups 

This protocol was approved by the Ethical Committee of Federal University of Goiás. 

All participants signed the informed consent.

Five MDR-TB patients that were under treatment at a reference Hospital in Goiânia, 

Goiás,  (about  5,000,000  inhabitants),  Brazil  from  October  2006  to  August  2007  were 

enrolled. This represents all patients under treatment for MDR-TB in Goiás during the period 

of study. MDR was defined according to WHO standards, which entail resistance to at least R 

and  H  [4].  The  determination  of  M.  tuberculosis sensitivity  to  antibacillary  drugs  was 

performed by the method of proportions [24].

 Non-resistant TB Patients (n=22) were recruited from the same reference hospital at 

the municipality of Goiania. The inclusion criteria were patients with active TB, based on 

clinical manifestation of tuberculosis, such as cough and fever, radiological and histological 

findings,  sputum smear,  and  positive  culture  results.  For  comparison  purposes,  a  control 

group of healthy individuals, comprising 22 negative tuberculin skin test (TST) individuals 

were included. Individuals that were under 18 years old, pregnant, had any chronic disease, or 

were  immunosuppressed  (including  HIV  positive)  were  excluded.  All  non-resistant  TB 

patients enrolled were in their first week of treatment. 

Preparation and stimulation of peripheral blood mononuclear cells (PBMC)
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Heparin treated venous blood was drawn from subjects into sterile blood collection 

tubes,  and  PBMC  were  isolated  by  density  sedimentation  with  Ficoll-PaqueTM Plus 

(Amersham Biosciences,  Uppsala,  Sweden).  PBMC were suspended at a density of 2x105 

viable cells/ml in complete RPMI 1640 medium (GIBCO, Gaithersburg, MD, USA) with 10% 

fetal bovine serum (GIBCO), sodium pyruvate (1mg/ml) (Sigma, St Louis, MO, USA), non-

essential amino acids (Sigma, St Louis, MO, USA), penicillin (100 IU/ml) and streptomycin 

(1 mg/ml) (Sigma, St Louis, MO, USA)]. The cell suspensions were plated on 96 wells plates. 

Cells were then stimulated with rMPT-51 antigen (100 µg/ml- 1 µg/well), rGlc-B (100 µg/ml- 

1  µg/well),  rESAT-6 (100 µg/ml-  1  µg/well),  or  phytohaemagglutinin  (PHA,  100 µg/ml; 

Sigma), and incubated at 37°C in a 5% CO2 humidified air atmosphere for the optimized 

period of 96 hours. After 48 hours of incubation, the cell cultures were replenished with fresh 

cRPMI. The recombinant M. tuberculosis antigens were kindly supplied by Dr. John Belisle 

at Colorado State University under a material transfer agreement contract with the NIH, NO1-

AI-75320. 

Flow cytometry

The PBMC cultures were treated with Golgi  Stop Solution (BD-Pharmingem) and 

after  6  hours  of  further  incubation,  they were harvested  for  the test.  In  order  to  perform 

surface and intracellular staining, the cells were transferred to a 96 well plate and treated with 

PBS sodium azide 0.01% for 20 minutes. After centrifugation (900 x g / 5 min.), a solution 

containing  the  surface  antibodies  (anti-CD4PE-Cy5  or  anti-CD8PE-Cy5,  clones:  RPAT4; 

RPAT8,  respectively)  was  added  and  the  plates  were  incubated  for  18  minutes  at  40C. 

Following, the plates  were washed twice with PBS sodium azide 0.01% and treated with 

PermFix  (BD  Pharmingen,  San  Jose,  USA)  for  18  minutes.  Then,  after  washing  with 

PermWash (BD Pharmingen, San Jose, USA), FITC anti human IFN-γ (clone: B27) and PE 

anti  human  IL-10  (clone:  JES3-19F1)  monoclonal  antibodies  diluted  in  PermWash  were 
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added and the plates were incubated in the dark for 15 minutes. All antibodies were purchased 

from BD PharmingenTM.   The samples  were  acquired after  washing  with  PermWash and 

diluted  in  PBS  flow  cytometry  was  performed  using  a  FACSCalibur  machine  (Becton 

Dickinson,  San  Jose,  CA,  USA)  and  analyzed  with  CELL  QUEST  software  (Becton 

Dickinson). A minimum of 20000 events were acquired per sample. After the definition of the 

lymphocyte gate according to the cell size and granularity, CD4 or CD8 positive cells were 

gated and analyzed for the expression of IFN-γ  and IL-10. 

Statistical analysis

 Mean and standard deviation were calculated for the results of the cytokine assays and 

clinical characteristics. Anova was used to compare variances between the groups.  student t-

tests  were  performed  for  continuous  variables.  A  Fisher  exact  test  was  performed  for 

categorical variables. P<0.05 was considered significant.

Results

Clinical, radiological and laboratorial characteristics of study patients

All  studied  groups  were  homogeneous  regarding  sex,  age,  BCG  vaccination,  TB 

pulmonary forms, and cavitations in TB pulmonary cases, as well as WBC, lymphocytes, and 

monocytes counts (Table 1). Despite the similarity in the presence of cavitations in the TB 

and MDR-TB groups, MDR-TB patients had more extensive/bilateral pulmonary involvement 

(4 of 5 patients) than the TB group (Table 1 and data not shown). All MDR-TB patients 

presented pulmonary tuberculosis, three were women with ages ranging between 33 and 62 

years old, and the first tuberculosis diagnosis was identified 12 to 84 months (average=43.2 

months) before resistance development. This interval period was considered to be the disease 

duration for this group and all of the MDR-TB patients were collected during the year of 

enrollment.  MDR-TB  patients  received  at  least  five  anti-tuberculosis  drug  chemotherapy 
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before the MDR diagnosis (data not shown). The MDR-TB and non-resistant TB patients did 

not present allergic diseases or helmintic intestinal infection.

Because the TB groups studied here were distinct, the course of disease was longer in 

the MDR-TB group compared to that of the non-resistant TB patients, 43.2 months versus 2.9 

months  (P<0.001).  The hemoglobin level  in  the  MDR-TB group was  lower than  healthy 

controls, 11.76 g/dL, and 14.12 g/dL, respectively (P=0.002). Regarding the extra pulmonary 

TB cases, one individual of the non-resistant TB group had lymph node TB and one had 

pleural TB (Table 1).

Specific CD4+IFN-γ+ and CD8+IFN-γ+cell response to recombinant MPT-51, GlcB and 

ESAT-6 from M. tuberculosis.

  Figure 1 shows a characteristic flow cytometric profile of one of the TB patients and 

one control. Dot plot and histogram representation of the acquisitions of PBMC cultures from 

TB patients after MPT-51 stimulation are shown. The percentages of positives cells are in the 

upper right corner. (A) Lymphocyte gating according to the cell granulosity and selection of 

the TCD4+ cells (B). Histograms of the CD4+IFN-γ+ cells (C). 

CD4+IFN-γ+ and  CD8+IFN-γ+  cells  from  pulmonary  non-resistant  TB  patients, 

responded to all tested antigens, presenting similar values to the ESAT-6 responses (p<0.05 = 

TB x Control; and p>0.05 = ESAT-6 responses compared to other antigens). 

PBMC from MDR-TB patients presented similar percentages of CD4+IFN-γ+ cells to 

healthy controls after in vitro stimulation with all antigens (Figure 2, p<0.05). However, the 

percentage of CD8+IFN-γ+ cells from MDR-TB was higher than healthy controls when ESAT-

6 was used to stimulate the cells (p<0.05).  This cellular response was similar to the non-
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resistant TB patients (p>0.05). No difference was found between healthy controls and MDR-

TB patients with regard to the MPT-51 antigen stimulation. 

Specific CD4+ IL-10+ and CD8+ IL-10+cell responses to recombinant MPT-51, GlcB and 

ESAT-6 from M. tuberculosis.

A higher percentage of CD4+IL-10+ cells than CD8+IL-10+ cells was observed in the 

non-resistant TB group (p<0.05). Additionally, the response to all tested antigens was similar. 

The percentages of IL-10 positive CD4 and CD8 cells were two-fold higher for the TB group 

than the healthy controls (p<0.05) (Figure 3).  

After incubation of PBMC from MDR-TB patients with recombinant M. tuberculosis 

antigens ESAT-6, MPT-51 and GlcB, no difference was found between healthy controls and 

MDR-TB patients for CD4+IL-10+ cells (P>0.05; Figure 3). Compared to healthy controls, 

MDR-TB patients had a higher percentage of CD8+IL-10+ cells after stimulation with ESAT-6 

and GlcB (Figure 3). The percentage of CD8+  IL-10+ cells in response to these antigens was 

similar to the response of non-resistant TB patients (p>0.05). 

Discussion

Brazil  is among the 22 countries with the highest incidence of TB. Problems with 

treatment abandonment and the detection of TB  have been the focus of the local government 

to  control  this  epidemic  [4,7].  Multi-drug  resistant  M.  tuberculosis is  an  emerging  and 

alarming health problem. MDR-TB patients require special treatment with second line drugs 

for  long  periods  of  time,  possibly  requiring  surgical  interventions,  usually  followed  by 

collateral damage and poorer outcomes [4, 25, 26, 27, 28, 29]. The biological mechanism of 

multi-drug resistance development is related to inadequate drug treatment or poor treatment 

regimens, allowing for selection of drug resistant mutants [30, 31].

78



Our group has demonstrated the recognition of GlcB and MPT-51 by the humoral 

immune response of TB patients, which does not occur in healthy controls in Brazil [17]. The 

present work shows that GlcB and MPT-51 can be specifically recognized by CD4+ and CD8+ 

cells from non-resistant TB patients. Thus, it may be possible to test for these antigens as a 

TB diagnostic test for endemic areas, in addition to the largely used whole blood cell assay 

for ESAT-6 [32].  

To our knowledge, this is the first description of CD4+ and CD8+ subset analysis in 

response to TB antigens among MDR-TB patients.  In the present work, the proportion of 

CD4+IFN-γ+ and  CD4+IL-10+ cells  in  MDR-TB  patients  after  stimulation  with  the 

recombinant antigens ESAT-6, MPT-51, and GlcB were similar to the healthy TST-negative 

group, while non-resistant TB patients presented an increased specific response to the tested 

antigens.  Our  results  agree  with  the  hypothesis  that  MDR-TB patients  present  a  reduced 

cellular  immune  response  [12,  32].   Although  they  used  an  ELISA-based  technique  to 

measure  the  levels  of  IFN-γ in  the  supernatant  of  PBMC  stimulated  with  ESAT-6,  our 

findings were similar to the results described by Fortes et al. [13], which showed decreased 

levels of IFN-γ cytokine compared with non-resistant TB with similar responses to the healthy 

controls. Conversely, the total amounts of IL-18 and IL-10 were elevated when PBMC from 

MDR-TB patients were stimulated with PPD, while they presented similar IFN-γ results when 

compared  to  healthy  tuberculin  reactors  [33]. It  remains  to  be  determined  whether  the 

production of these cytokines occurred via the same cell population analyzed in our work.

Several studies have tried to correlate MDR-TB with an abnormal Th1 response or a 

prominent Th2 response [33, 34, 35]. Shahemabadi et al. [34], using an extract of lipids from 

M.  tuberculosis and  purified  blood  TCD4+  cells, showed  increased  levels  of  IL-4  and  a 

decrease on the IFN-γ among the MDR-TB individuals when compared to PPD positive and 

PPD negative healthy subjects. Conversely, Castro et al. [35] revealed a normal production of 
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IFN-γ in PBMC, but also with an increase of TGF-β. Finally, our results did not show a shift 

to a dominant CD4+IL-10+ response in MDR-TB patients to the tested antigens. It is important 

to point out the different approaches used in these studies. The antigens used in these tests 

were PPD or a total lipid extract [34, 35], which are both complex mixtures of proteins or 

lipids,  in  contrast  with  purified  recombinant  proteins  used  in  the  present  work.  Those 

researchers  also  used  a  different  methodology  to  assay  the  cytokines:  ELISA  of  culture 

supernatant, which does not identify the cells involved in the cytokine production and may 

not correlate to flow cytometry findings.  Also,  lipids are  presented by CD1 molecules  in 

contrast with protein antigens which are presented by MHC I or MHC II, using a different 

pathway to induce T cell responses. 

The results presented here may be related to an immunosupressed response among the 

MDR-TB patients, which needs to be further clarified. On the other hand, the results showed a 

poor CD4+ response to PHA among these individuals that could be the result  of a global 

decrease in CD4 effector  functions in  MDR-TB group, which is  not due only to antigen 

specific  unresponsiveness.  This  finding  may  reflect  an  exhaustion  phenomenon  due  to  a 

prolonged disease course with extensive lung damage and prolonged antigen exposure, which 

seems likely in our study. It may also be specific to  M. tuberculosis maneuvering to evade 

immune  response,  which  remains  to  be  determined.  In  different  settings,  an  inverse 

correlation between IFN-γ production levels and TB disease severity has been observed [36, 

37]. Antia et al. [38] argue that long-term persistence of M. tuberculosis may result in the loss 

of immunity due to deletion and exhaustion of specific T cells. In order to further address this 

issue,  future  studies  should  focus  on  the  early  immune  response  in  individuals  recently 

infected with primary MDR-M. tuberculosis strains with similar patterns of lung involvement 

in regions with high rates of primary MDR-TB. In Brazil, this study design could be difficult 

to implement since the majority of MDR-TB cases are secondary cases.
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The response of CD8+ cells to the recombinant antigens ESAT-6, MPT-51, and GlcB, 

with regard to the  IFN-γ and IL-10 levels,  was  more  heterogeneous  than the  CD4+ cells 

response. While a similar percentage of CD8+IFN-γ+ cells were seen in MDR-TB patients 

compared to healthy controls after incubation with MPT-51 and GlcB, after stimulation with 

ESAT-6, yielded higher positive cell percentages than healthy controls.  These results confirm 

the ability of ESAT-6 to be recognized by many TB clinical forms [32]. In relation to the 

expression  of  IL-10  by  CD8+ cells  after  stimulation  with  ESAT-6  and  GlcB,  MDR-TB 

patients had higher counts than healthy controls, which were similar to those of the TB group. 

In the CD8+IL-10+ MPT-51 stimulated cells, the response was similar between the MDR-TB 

and the healthy control group. It seems that the response of CD8+ cells in the MDR-TB group 

is  shifted  toward  IL-10  responses,  which  are  not  due  to  allergic  diseases  or  helminthes 

intestinal infections because all the patients screened negatively for those ailments.

Apparently, CD8+ cells in the MDR-TB group could have a mixed IFN-γ and IL-10 

response. But it is important to point out that the main source of IFN-γ in the studied MDR-

TB group was the CD8+ cells. CD8+ cells may contribute to the immune response against the 

bacilli by at least three mechanisms: IFN-γ secretion, apoptosis induction of infected cells by 

Fas/Fas-ligand  interaction  or  mediated  by  perforin  and  granzymes,  and  direct 

mycobactericidal  activity  mediated  by granulysin  [10].  Lazarevic  et  al.  [39]  showed in  a 

murine model that TCD8+ cells use differential effectors functions during acute and chronic 

phases of the immune response, where TCD8+ produce negligible amounts of IFN-γ early in 

infection  and  switch  to  cytokine  production  during  the  chronic  stage  of  infection.   This 

implies that antigen dose could potentially govern the program of TCD8+ cells. Since we did 

not evaluate the cytotoxic functions of TCD8+ cells, it remains as an important issue to be 

further investigated.
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IL-10 in association with TGF-β could down-modulate pulmonary activity against M. 

tuberculosis causing an evasion of the type 1 immunity [40]. IL-10 directly inhibits CD4+ T 

cells responses as well as APC function in infected cells [10]. In contrast, it is possible that 

the presence  of  IL-10 in  the context  of  chronic  disease  could prevent  further  lung tissue 

damage, avoiding excessive macrophage activity.

It seems important to note that the T cell response is compartmentalized, implying the 

possibility that the majority of the responding T cell clones may be located at the site of the 

lesions and not in the blood.

Four out of five MDR-TB patients had a positive TST (tuberculin skin test) despite a 

negligible T cell response to MPT-51, ESAT-6, and GlcB antigens in the present study. A 

positive TST could reflect the triggering of a different repertoire of T cell clones from those 

involved in effector protective immune responses [41]. Therefore, a positive TST could be 

related  to  immunogenic  antigens  other  than  ESAT-6,  MPT-51  and  GlcB,  and  shouldn’t 

necessarily correlate with the T cell responses to the recombinant antigens used in our study.

The low number of MDR-TB patients used in this study should be included among the 

possible caveats of the present study. Additional studies with a larger number of patients are 

advisable in order to better characterize this response.  

In summary, the present work shows  that non-resistant TB patients present specific 

cellular responses (CD4 and CD8, with both IFN-γ and IL-10) to GlcB, MPT-51, and ESAT-

6; while MDR-TB patients present only CD8+IFN-γ+ responses to ESAT-6 and CD8+IL-10+ 

responses to GlcB and ESAT-6. 
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Table 1. Clinical, radiological and laboratory characteristics of the study groups. 

Characteristics MDR-TB 

Patients

(n=5)

TB 

Patients

(n=22)

Healthy 

controls

(n=22)

P 

Value

Male gender, No. (%) 2 (40) 15 (68,2) 14 (63,6) 0,5147a

Mean age (range), years 42,8 (33-62) 39,7(22-74) 39,7 (33-62) 0,0941a

Disease duration, months (range) 43,2 (12-84) 2,9(1-10) ns <0,001b

BCG, No. (%) 4 (80) 18 (81,8) 19 (86,4) 0,3094a

TST positive, No. (%) 04 (80) 17 (77,3) nsd 0,7710c

Pulmonary TB form, No. (%) 05 (100) 20 (90,1) ns 0,6581c

Pulmonary cavitations, No. (%) 04 (80) 14 (70) ns 0,6220c

Hb level, g/dL, mean±sd 11,76± 1,62 12,39±2,11 14,12± 1,33 0,002b,e

WBC /µL, mean±sd 8920± 3346 8998±3256 7420± 2009 >0,05b

Lymphocytes /µL, mean±sd 1804± 897 1970±1041 1829± 735 >0,05b

Monocytes /µL, mean±sd 321± 178 349± 229 418± 184 >0,05b

MDR-TB: multi-drug resistant tuberculosis; TB: non multi-drug resistant tuberculosis; BCG: Bacille 
Calmette–Guérin vaccination; TST: tuberculin skin test; Hb: hemoglobin; WBC: White blood count; 
ns – not suitable;  a ANOVA; b  Student’s T test;  c  Fisher exact test; d  Negative TST was a criterion of 
inclusion of the healthy control group; e P between patients and healthy controls
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Figure captions:

Figure  1. Dot  plot  and  histogram representation  of  the  acquisitions  of  PBMC cultures  from TB 

patients and healthy TST negative controls after MPT-51 stimulation. The percentages of positives 

cells  are  in  the  upper  right  corner.  (A)  Lymphocyte  gating  according  to  the  cell  granulosity  and 

selection of the TCD4+ cells (B). Histograms of the CD4+IFN-γ+ cells (C). 

Figure 2. Percentage of CD4+IFN-γ+ and CD8+IFN-γ+ cells in MDR-TB patients, TB patients 

and healthy controls after stimulation with recombinant M. tuberculosis antigens.  a  P<0.05 (t 

test) for CD4+IFNγ+ cells in TB X MDR-TB and healthy control groups for all antigens.  b 

P>0.05 (t test) for CD8+IFNγ+ cells in TB X MDR-TB groups for ESAT-6. c P<0.05 (t test) for 

CD8+IFNγ+ cells in TB X MDR-TB and healthy control groups for MPT-51 and GlcB, and 

ESAT-6 for healthy controls.

Figure 3. Percentage of  CD4+IL-10+and CD8+IL-10+cells in MDR-TB patients,  TB patients 

and healthy controls after stimulation with recombinant M. tuberculosis antigens. a  P<0.05 (t 

test) for CD4+IL-10+ cells in TB X MDR-TB and healthy control groups for all antigens.  b 

P>0.05 (t test) for CD8+IL-10+ cells in TB X MDR-TB groups for ESAT-6 and GlcB. c P<0.05 

(t test) for CD8+IL-10+  cells in TB X MDR-TB and healthy control groups for MPT-51.
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-  Os casos de MDR-TB e XDR-TB atendidos no Hospital de Doenças Tropicais Dr. 

Anuar  Auad  são  casos  secundários,  surgidos  em  pacientes  submetidos  a  tratamentos 

antituberculosos, auto-administrados, anteriores ao diagnóstico da resistência.

- Dos 5 casos de MDR-TB, 3 eram do sexo feminino. A idade média foi de 42,8 (33-

62) e todos os pacientes exibiam TB pulmonar. Um paciente faleceu durante o seguimento. 

Falta de aderência e intoterância gástrica ao tratamento antituberculoso, bem como manuseio 

clínico inadequado foram os prováveis fatores relacionados com o surgimento de resistência. 

- O paciente com XDR-TB era do sexo masculino, 62 anos de idade, e exibia forma 

pulmonar. O perfil de resistência às drogas antituberculosas foi resistência a: R, H, E, Et, Ofx 

e Am. O paciente faleceu durante o seguimento.

- As células T CD4+ e T CD8+ de pacientes portadores de TB não-resistente expressam 

IFN-γ e IL-10 em resposta à estimulação com os antígenos recombinantes MPT-51, ESAT-6 e 

GlcB do M. tuberculosis em níveis superiores aos controles saudáveis TST negativos.

-  As  células  T  CD4+ de  pacientes  portadores  de  MDR-TB  expressam  IFN-γ em 

resposta  à  estimulação com os  antígenos  recombinantes  MPT-51, ESAT-6 e  GlcB do  M. 

tuberculosis em níveis comparáveis aos controles saudáveis TST negativos.

-  As  células  T  CD8+ de  pacientes  portadores  de  MDR-TB  expressam  IFN-γ em 

resposta à estimulação com os antígenos recombinantes ESAT-6 do M. tuberculosis em níveis 

superiores aos controles saudáveis TST negativos.

- As células T CD4+ de pacientes portadores de MDR-TB expressam IL-10 em níveis 

comparáveis  aos  controles  saudáveis  TST  negativos,  em  resposta  à  estimulação  com  os 

antígenos recombinantes MPT-51, ESAT-6 e GlcB do M. tuberculosis.
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-  As  células  T  CD8+ de  pacientes  portadores  de  MDR-TB  expressam  IL-10  em 

resposta à estimulação com os antígenos recombinantes ESAT-6 e GlcB do M. tuberculosis 

em níveis superiores aos controles saudáveis TST negativos.
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5. RECOMENDAÇÕES

Com  base  nos  achados  do  presente  trabalho  sugere-se  a  realização  de  estudos 

comparando a resposta imune entre pacientes MDR-TB e TB não-resistente com duração de 

doença similar, preferencialmente com um número maior de pacientes MDR-TB. 

Seria  interessante  testar  a  atividade  citolítica  das  células  T  CD8+ nos  pacientes 

portadores de MDR-TB e de TB não-resistente, assim como a realização de estudos avaliando 

outros elementos celulares do sistema imune e outras citocinas em pacientes portadores de TB 

não-resistente e de MDR-TB. 

Também  se  considera  importante  a  subtipagem  molecular  dos  isolados  de  M. 

tuberculosis multirresistentes  e  super-resistentes  que  pode  contribuir  para  um  melhor 

conhecimento destes fenômenos em nosso meio, revelando ou não relações entre as bactérias 

isoladas.

Sendo  o  tratamento  supervisionado  (DOT)  um  item  importante  na  prevenção  do 

surgimento  de  resistência  às  drogas  antituberculosas,  considera-se  importante  à 

implementação em Goiás e em Goiânia, do DOT para os todos os portadores de TB, visto que 

menos de 50% dos pacientes estão sob DOT. 

Também é importante garantir o DOT para os portadores de MDR-TB e XDR-TB no 

intuito de se melhorar a possibilidade de cura destes pacientes.

Sugere-se  a  realização  pelo  LACEN/GO  de  testes  de  sensibilidade  para  drogas 

antituberculosas de segunda linha, devido à grande demora para obtenção dos resultados do 

laboratório do Centro de Referência Professor Hélio Fraga.

A  definição  brasileira  de  multirresistência  pode  subestimar  a  real  prevalência  do 

fenômeno, portanto é sugerida a adoção, pelo Ministério da Saúde do Brasil, da definição 

proposta pela WHO de multirresistência em TB.
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Levanta-se  a possibilidade de se testar  os  antígenos GlcB e MPT-51 em um teste 

diagnóstico em regiões endêmicas.

96



6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Abbas AK, Lichtman AH. Basic immunology. 2 ed. Philadelphia: Saunders Elservier; 

2006.

2. Andersson J, Samarina A, Fink J, Rahman S, Grundström S. Impaired expression of 

perforin and granulysin in CD8+ T cells at the site of infection in human chronic pulmonary 

tuberculosis. Infect Immun 2007;75(11):5210-22.

3. Barrera L. The basics of clinical bacteriology. In: Palomino JC, Leão SC, Ritacco V, 

editors.  Tuberculosis  2007  -  From  basic  science  to  patient  care: 

www.TuberculosisTextbook.com; 2007 p. 93-112.

4. Berrington  WR,  Hawn  TR.  Mycobacterium tuberculosis,  macrophages,  and  innate 

immune response: does the common variation matter? Immunol Rev 2007;219:167-186.

5. Bhatt K, Salgame P. Host innate immune response to Mycobacterium tuberculosis. J 

Clin Immunol 2007;27(4):347-62.

6. Bierrenbach AL, Gomes ABF, Noronha EF, Souza MFM. Incidência de tuberculose e 

taxa de cura, Brasil, 2000 a 2004. Rev Saude Publica 2007;41(Supl. 1): 24-33.

7. Bonecini-Almeida MG, Ho JL, Boéchat N, Huard RC, Chitale S, Doo H, et al. Down-

modulation of lung immune responses by interleukin-10 and transforming growth factor beta 

(TGF-beta) and analysis of TGF-beta receptors I and II in active tuberculosis. Infect Immun 

2004;72(5):2628-34.

8. Bravo FG, Gotuzzo E. Cutaneous tuberculosis. Clin Dermatol 2007;25:173-80.

9. Brennan PJ.  Structure,  function, and biogenesis of the cell  wall  of  Mycobacterium 

tuberculosis. Tuberculosis 2003;83:91-7.

10. Burrill  J,  Williams  CJ,  Bain  G,  Conder  G,  Hine  AL,  Misra  RR.  Tuberculosis:  a 

radiological review. Radiographics 2007;27(5):1255-73.

97



11. Caruso AM, Serbina N, Klein E, Triebold K, Bloom BR, Flynn JL. Mice deficient in 

CD4  T  cells  have  only  transiently  diminished  levels  of  IFN-gamma,  yet  succumb  to 

tuberculosis. J Immunol 1999;162(9):5407-16.

12. Center  for  Diseases  Control  and  Prevention.  Emergence  of  Mycobacterium 

tuberculosis  with  Extensive  Resistance  to  Second-Line  Drugs  -  Worldwide,  2000-2004. 

MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2006;55(11):301-5.

13. Center for Diseases Control and Prevention. Trends in tuberculosis - United States, 

2007. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2008;57(11):281-5.

14. Chan  RCY,  Hui  M,  Chan  EWC,  Au  TK,  Chin  ML,  Yip  CK,  et  al.  Genetic  and 

phenotypic  characterization of drug-resistant  Mycobacterium tuberculosis  isolates  in Hong 

Kong. J Antimicrob Chemother 2007;59:866-73.

15. Chen X, Zhou B, Li M, Deng Q, Wu X, Le X, et al. CD4+CD25+FoxP3+ regulatory T 

cells  suppress  Mycobacterium tuberculosis immunity  in  patients  with active disease.  Clin 

Immunol 2007;123:50-9.

16. Cooper  AM, Solache A,  Khader  SA. Interleukin-12 and tuberculosis:  an old story 

revisited. Curr Opin Immunol 2007;19(4):441-7.

17. Cowley SC, Elkins KL. CD4+ T cells mediate IFN-gamma-independent control of 

Mycobacterium tuberculosis infection both in vitro and in vivo. J Immunol 2003;171(9):4689-

99.

18. Cruz A, Khader SA, Torrado E, Fraga A, Pearl JE, Pedrosa J, et al. Cutting edge: IFN-

gamma  regulates  the  induction  and  expansion  of  IL-17-producing  CD4  T  cells  during 

mycobacterial infection. J Immunol 2006;177:1416-20.

19. Daniel TM. The history of tuberculosis. Respir Med 2006;100:1862-70.

20. Ducati RG, Ruffino-Netto A, Basso LA, Santos DS. The resumption of consuption - A 

review on tuberculosis. Mem Inst Oswaldo Cruz 2006;101(7):697-714.

98



21. Eisenhuber E, Mostbeck G, Bankier  A,  Stadier  A, Rumestshofer  R.  Radiologische 

diagnostik der lungentuberkulose. Radiologe 2007;47:393-400.

22. Ferraz JC, Melo FBS, Albuquerque MFPM, Montenegro SML, Abath FCC. Immune 

factors and immunoregulation in tuberculosis. Braz J Med Biol Res 2006;39(11):1387-97.

23. Ferwerda G, Girardin SE, Kullberg B, Bourhis LL, de Jong DJ, Langenberg DML, et 

al. NOD2 and toll-like receptors are nonredundant recognition systems of  Mycobacterium 

tuberculosis. PLoS Pathog 2005;1(3):279-85.

24. Fitzgerald D, Haas D. Mycobacterium tuberculosis. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin 

R,  editors.  Principles  and  pratice  of  infectious  diseases.  6  ed.  Edinburgh:  Churchill 

Livingstone; 2004. p. 2852-83.

25. Flynn JL, Chan J. Immunology of tuberculosis. Annu Rev Immunol 2001;19:93-129.

26. Fortes  A,  Pereira  K,  Antas  PRZ,  Franken CLMC,  Dalcolmo M,  Ribeiro-Carvalho 

MM, et al.  Detection of  in vitro interferon-gama and serum tumour necrosis factor alfa in 

multidrog-resistant tuberculosis patients. Clin Exp Immunol 2005;141:541-48.

27. Frieden  TR,  Sterling  TR,  Munsiff  SS,  Watt  CJ,  Dye  C.  Tuberculosis.  Lancet 

2003;362:887-99.

28. Gagliardi MC, Lemassu A, Teloni R, Mariotti S, Sargentini V, Pardini M, et al. Cell 

wall-associated alpha-glucan is instrumental for  Mycobacterium tuberculosis to block CD1 

molecule  expression  and  disable  the  function  of  dendritic  cell  derived  from  infected 

monocyte. Cell Microbiol 2007;9(8):2081-92.

29. Gardam MA, Keystone EC, Menzies R, Manners S, Skamene E, Long R, et al. Anti-

tumor  necrosis  factor  agents  and  tuberculosis  risk:  mechanism  of  action  and  clinical 

management. Lancet Infect Dis 2003;3:148-55.

30. Goldsack L, Kirman JR. Half-truths and selective memory: Interferon gamma, CD4(+) 

T cells and protective memory against tuberculosis. Tuberculosis 2007;87(6):465-73.

99



31. Gonzalez-Juarrero M, Shim TS, Kipnis A, Junqueira-Kipnis AP, Orme IM. Dynamics 

of macrophages cell  populations during murine pulmonary tuberculosis.  J  Immunol  2003; 

171:3128-35.

32. Guyot-Revol V, Innes JA, Hackforth S, Hinks T, Lalvani A. Regulatory T cells are 

expanded in blood and disease sites in patients with tuberculosis. Am J Respir Crit Care Med 

2006;173:803-10.

33. Hargreaves DC, Medzhitov R. Innate sensors of microbial infection. J Clin Immunol 

2005;25(6):503-10.

34. Herrmann JL, Lagrange PH. Molecular or immunological tools for efficient control of 

tuberculosis.  In:  Tibayrenc  M,  editor.  Encyclopedia  of  infectious  diseases  –  modern 

methodologies. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons; 2007. p. 75-86.

35. Hernández-Pando  R,  Chacón-Salinas  R,  Serafin-López  J,  Estrada  I.  Immunology, 

pathogenesis, virulence. In: Palomino JC, Leão SC, Ritacco V, editors. Tuberculosis 2007 - 

From basic science to patient care: www.TuberculosisTextbook.com; 2007. p. 157-205.

36. Hino P, Costa-Júnior ML, Sassaki CM, Oliveira MF, Villa TCS, Santos CB.  Time 

series  of  tuberculosis  mortality  in  Brazil  (1980-2001).  Rev  Lat  Am  Enfermagem  2007; 

15(5):936-41.

37. Hussain  T.  Leprosy  and  tuberculosis:  an  insight-review.  Crit  Rev  Microbiol 

2007;33:15-66.

38. Iseman  MD.  Tuberculosis.  In:  Goldman  L,  Bennett  JC,  editors.  Cecil  textbook 

medicine. 21 ed. Philadelphia: W. B. Saunders; 2000. p. 1723-31.

39. Ishii  KJ,  Coban  C,  Akira  S.  Manifold  mechanisms  of  Toll-like  receptor-ligand 

recognition. J Clin Immunol 2005;25(6):511-21.

40. Jamal LF, Moherdaui F. Tuberculose e infecção pelo HIV no Brasil: magnitude do 

problema e estratégias de controle. Rev Saude Publica 2007; 41(Supl. 1): 104-10.

100



41. Jamil  B,  Shahid  F,  Hasan  Z,  Nasir  N,  Razzaki  T,  Dawood  G,  et  al.  Interferon 

gamma/IL10  ratio  defines  the  disease  severity  in  pulmonary  and  extra  pulmonary 

tuberculosis. Tuberculosis 2007;87(4):279-87.

42. Jasmer RM, Nahid P,  Hopewell  PC. Latent Tuberculosis  Infection.  N Engl  J Med 

2002;347:1860-66.

43. Joosten SA, van Meijgaarden KE, Savage ND, de Boer T, Triebel F, van der Wal A, et 

al. Identification of a human CD8+ regulatory T cell subset that mediates suppression through 

the chemokine CC chemokine ligand 4. Proc Natl Acad Sci U S A 2007;104(19):8029-34.

44. Junqueira-Kipnis  AP,  Kipnis A,  Jamieson A, Gonzalez-Juarrero M, Diefenbach A, 

Raulet DH, et al. NK cells respond to pulmonary infection with Mycobacterium tuberculosis, 

but play a minimal role in protection. J Immunol 2003;171:6039-45.

45. Kaufmann SHE. Robert Koch, the Nobel Prize, and the ongoing threat of tuberculosis. 

N Engl J Med 2005;353(23):2423-26.

46. Keane J, Gershon S, Wise RP, Mirabille-Levens E, Kasznica J, Schwieterman WD, et 

al. Tuberculosis associated with infliximab, a tumor necrosis factor - neutralizing agent. N 

Engl J Med 2001;345(15):1098-104.

47. Khader SA, Cooper AM. IL-23 and IL-17 in tuberculosis. Cytokine 2008;41(2):79-83.

48. Kincaid  EZ,  Wolf  AJ,  Desvignes  L,  Mahapatra  S,  Crick  DC,  Brennan  PJ,  et  al. 

Codominance  of TLR2-dependent and TLR2-independent  modulation of MHC class  II  in 

Mycobacterium tuberculosis infection in vivo. J Immunol 2007;179:3187-95.

49. Kobzik L. The lung. In: Cotran RS, Kumar V, Collins T, editors. Robbins pathologic 

basis of disease. 6 ed. Philadelphia: W.B. Saunders; 1999. p. 697-755.

50. Kritski AL, Conde MB, Souza GRM. Tuberculose - Do ambulatório à enfermaria. 3 

ed. São Paulo: Editora Atheneu; 2005.

51. Kritski A, Melo FAF. Tuberculosis in adults.  In: Palomino JC, Leão SC, Ritacco V, 

101



editors.  Tuberculosis  2007  -  From  basic  science  to  patient  care: 

www.tuberculosisTextbook.com; 2007. p. 487-523.

52. Lazarevic V, Nolt D, Flynn JL. Long-Term Control of  Mycobacterium tuberculosis 

Infection Is Mediated by Dynamic Immune responses. J Immunol 2005;175:1107-17.

53. Leão  SC,  Portaels  F.  History.  In:  Palomino  JC,  Leão  SC,  Ritacco  V,  editors. 

Tuberculosis  2007  -  From basic  science  to  patient  care:  www.tuberculosisTextbook.com; 

2007. p. 25-52.

54. Loeffler AM, Daley CL, Flood JM. Drug-resistant tuberculosis: a survival guide for 

clinicians. San Francisco: Francis J. Curray National Tuberculosis Center; 2004. Disponível 

em: http://www.nationaltbcenter.edu/drtb/docs/MDRTB_book.pdf. Acessado em 12/08/2007.

55. Maartens G, Wilkinson RJ. Tuberculosis. Lancet 2007;370:2030-43.

56. Maglione PJ, Xu J, Chan J. B cells moderate inflammatory progression and enhance 

bacterial  containment  upon  pulmonary  challenge  with  Mycobacterium  tuberculosis.  J 

Immunol 2007;178:7222-34.

57. Martin A & Portaels F. Drugs resistance and drug resistance detection. In: Palomino 

JC, Leão SC, Ritacco V, editors. Tuberculosis 2007 - From basic science to patient care: 

www.TuberculosisTextbook.com; 2007. p. 635-60.

58. McAdam AJ,  Sharpe  AH.  Infectious  diseases.  In:  Kumar  V,  Abbas  A,  Fausto  N, 

editors. Robbins & Cotran Pathologic basis of disease. 7 ed. Philadelphia: Saunders; 2004. p. 

343-414.

59. Medzhitov R. Recognition of microorganisms and activation of the immune response. 

Nature 2007;449:819-26.

60. Meya DB, McAdam KPWJ. The TB pandemic: an old problem seeking new solutions. 

J Intern Med 2004;261:309-29.

61. Meyers  WM.  Mycobacterial  infections  of  skin.  In:  Doerr  D,  Seifert  G,  editors. 

102

http://www.nationaltbcenter.edu/drtb/docs/MDRTB_book.pdf


Tropical Pathology. 2 ed. Berlin: Spring; 1995. p. 291-377.

62. Ministério da Saúde. Controle da tuberculose - Uma proposta de integração ensino-

pesquisa. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde; 2002.

63. Ministério da Saúde. Tuberculose multirresistente - Guia de vigilância epidemiológica. 

2 ed. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde; 2007.

64. Mogues T, Goodrich ME, Ryan L, LaCourse R, North RJ. The relative importance of 

T cell  subsets in immunity and immunopathology of airborne  Mycobacterium tuberculosis 

infection in mice. J Exp Med 2001;193(3):271-80.

65. Moreira MAC, Bello AS, Alves MRL, Silva MV, Lorusso V. Avaliação da notificação 

no Distrito Federal de casos de tuberculose residentes em dez municípios goianos do entorno 

e análise da incidência de tuberculose nestas localidades. J Bras Pneumol 2007;33(3): 301-10.

66. Nicollls  DJ,  King  M,  Holland  D,  Bala  J,  Del  Rio  C.  Intracranial  tuberculomas 

developing while on therapy for pulmonary tuberculosis. Lancet Infect Dis 2005;5:795-801.

67. Ordway  DJ,  Martins  MS,  Costa  LM,  Freire  MS,  Arroz  MJ,  Dockrell  HM,  et  al. 

Aumento  da  produção  de  IL-4  -  Resposta  ao  Mycobacterium  tuberculosis  virulento  em 

doentes com tuberculose em estádio avançado. Acta Med Port 2005;18:27-36.

68. Orme IM, Collins FM. Protection against  Mycobacterium tuberculosis infection by 

adoptive  immunotherapy.  Requirement  for  T  cell-deficient  recipients.  J  Exp  Med 

1983;158(1):74-83.

69. Orme  IM,  Collins  FM.  Adoptive  protection  of  the  Mycobacterium  tuberculosis-

infected  lung.  Dissociation  between  cells  that  passively  transfer  protective  immunity  and 

those that transfer delayed-type hypersensitivity to tuberculin. Cell Immunol 1984;84(1):113-

20.

70. Orme IM. The latent tuberculosis bacillus (I'll let you know if meet one). Int J Tuberc 

Lung Dis 2001;5(7):589-93.

103



71. Palmer  PES.  The  imaging  of  tuberculosis  with  epidemiological,  pathological,  and 

clinical correlation. Berlin: Springer; 2002.

72. Palmero  DJ.  Tuberculosis  and HIV/AIDS.  In:  Palomino  JC,  Leão  SC,  Ritacco  V, 

editors.  Tuberculosis  2007  -  From  basic  science  to  patient  care: 

www.TuberculosisTextbook.com; 2007. p. 559-92.

73. Pasipanodya  JG,  Miller  TL,  Vecino  M,  Munguia  G,  Garmon  R,  Bae  S,  et  al. 

Pulmonary impairment after tuberculosis. Chest 2007;131:1817-24.

74. Pathak SK, Basu S, Bhattacharyya A, Pathak S, Kundu M, Basu J.  Mycobacterium 

tuberculosis lipoarabinomannan-mediated IRAK-M induction negatively regulates Toll-like 

receptor-dependent interleukin-12 p40 production in macrophages. J Biol Chem 2005:42794-

800.

75. Ribeiro-Rodrigues R, Rezende Co T, Rojas R, Tossi Z, Dietze R, Boom WH, et al. A 

role for CD4+CD25+ T cells in regulation of the immune response during human tuberculosis. 

Clin Exp Immunol 2006;144:25-34.

76. Rook GA. Th2 cytokines in susceptibility to tuberculosis. Curr Mol Med 2007;7:327-

37.

77. Rose  AG.  Cardiovascular  diseases  in  the  tropics.  In:  Doerr  D,  Seifert  G,  editors. 

Tropical pathology. 2 ed. Berlin: Springer; 1995. p. 1033-82.

78. Rossetti  MLR,  Valim  ARM,  Silva  MSN,  Rodrigues  VS.  Tuberculose  resistente: 

revisão molecular. Rev Saude Publica 2002;36(4):525-32.

79. Roy E, Lowrie DB, Jolles SR. Current strategies in TB immunotherapy.  Curr Mol 

Med 2007;7:373-86.

80. Russell DG. Who puts the tubercle in tuberculosis? Nat Rev Microbiol 2007;5:39-47.

81. Sahiratmadja E, Alisjahbana B, de Boer T, Adnan I, Maya A, Danusantoso H, et al. 

Dynamic  changes  in  pro-  and  anti-inflammatory  cytokine  profiles  and  gamma  interferon 

104



receptor  signaling  integrity  correlate  with  tuberculosis  disease  activity  and  response  to 

curative treatment. Infect Immun 2007;75(2):820-9.

82. Santos J.  Resposta  brasileira  ao controle da tuberculose.  Rev Saude Publica 2007; 

41(Supl. 1):89-94.

83. Saunders  BM, Britton WJ.  Life  and death  in  the granuloma:  immunopathology of 

tuberculosis. Immunol Cell Biol 2007;85:103-11.

84. Scanga CA,  Mohan VP,  Yu K,  Joseph H,  Tanaka K,  Chan J,  et  al.  Depletion of 

CD4(+)  T  cells  causes  reactivation  of  murine  persistent  tuberculosis  despite  continued 

expression of interferon gamma and nitric oxide synthase 2. J Exp Med 2000;192(3):347-58.

85. Schecter G. Multidrug-resistant tuberculosis - an online presentation.  Disponível em: 

http://www.nationaltbcenter.edu/mdr_tb/docs/mdr_tb_slides.pdf. Acessado em 20/02/2008.

86. Schierloh  P,  Yokobori  N,  Alemán M,  Landoni  V,  Geffner  L,  Musella  RM,  et  al. 

Mycobacterium  tuberculosis-induced  gamma  interferon  production  by  natural  killer  cells 

requires cross talk with antigen-presenting cells involving tool-like receptors 2 and 4 and 

mannose receptor in tuberculosis pleurisy. Infect Immun 2007;75(11):5325-37.

87. Secretaria da Saúde do Estado de Goiás (SES). Para combater a tuberculose, prevenir 

é  fundamental.  Disponível  em:  http://www.saude.go.gov.br/index.phd?idMateria=39878. 

Acessado em 25/03/2008.

88. Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS). Saúde municipal busca novos casos 

de  tuberculose.  Disponível  em: 

http://www.goiania.go.gov.br/sistemas/snger/asp/snger01010r1.asp?varDt_Noticia=24/03/200

8&varHr_Noticia=14:32. Acessado em 25/03/2008.

89. Sekiguchi J,  Miyoshi-Akiyama T, Augustynowicz-Kopec E, Zwolska Z, Kirikae F, 

Toyota  E,  et  al.  Detection of multidrug resistance  in  Mycobacterium tuberculoses.  J  Clin 

Microbiol 2007;45(1):179-92.

105

http://www.goiania.go.gov.br/sistemas/snger/asp/snger01010r1.asp?varDt_Noticia=24/03/2008&varHr_Noticia=14:32
http://www.goiania.go.gov.br/sistemas/snger/asp/snger01010r1.asp?varDt_Noticia=24/03/2008&varHr_Noticia=14:32
http://www.saude.go.gov.br/index.phd?idMateria=39878
http://www.nationaltbcenter.edu/mdr_tb/docs/mdr_tb_slides.pdf


90. Selwyn P, A. , Hartel D, Lewis VA, Schoenbaum EE, Vermund SH, Klein RS, et al. A 

prospective  study  of  the  risk  of  tuberculosis  among  intravenous  drug  users  with  human 

immunodeficiency virus infection. N Engl J Med 1989;321(18):545-50.

91. Shinnick  TM.  Laboratory  aspects  of  drug-resistant  tuberculosis.  Disponível  em: 

http://www.cdc.gov/tb/CE/mdrandxdrtb/mdrxdr_webinar_final.ppt#25.  Accessado  em 

25/10/2007.

92. Silva PA, Ainsa JA. Drug resistance mechanisms. In: Palomino JC, Leão SC, Ritacco 

V,  editors.  Tuberculosis  2007  -  From  basic  science  to  patient  care: 

www.TuberculosisTextbook.com; 2007. p. 612-7.

93. Snyder-Cappione JE, Nixon DF, Loo CP, Chapman JM, Meiklejohn DA, Melo FF, et 

al. Individuals with pulmonary tuberculosis have lower levels of circulating CD1d-restricted 

NKT cells. J Infect Dis 2007;195:1361-4.

94. Souza  MVN,  Vasconcelos  TRA.  Fármacos  no  combate  à  tuberculose:  passado, 

presente e futuro. Quim Nova 2005;28(4):678-82.

95. Stenger S, Hanson DA, Teitelbaum R, Dewan P, Niazi KR, Froelich CJ, et al.  An 

antimicrobial  activity  of  cytolytic  T  cells  mediated  by  granulysin.  Science 

1998;282(5386):121-5.

96. Stewart GR, Patel J, Robertson D, Rae A, Young DB. Mycobacterial mutants with 

defective control of phagosomal acidification. PLoS Pathog 2005;1(3):269-78.

97. van  Rie  A,  Warren  R,  Richardson  M,  Victor  TC,  Gie  RP,  Enarson  DA,  et  al. 

Exogenous reinfection as a cause of recurrent tuberculosis after curative treatment. N Engl J 

Med 1999;341(16):1174-9.

98. Vankayalapati  R, Klucar P, Wizel  B, Weis SE, Samten B, Safi  H, et  al.  NK cells 

regulate CD8+ T cell effector function in response to an intracellular pathogen. J Immunol 

2004;172:130-7.

106

http://www.cdc.gov/tb/CE/mdrandxdrtb/mdrxdr_webinar_final.ppt#25


99. Vergne I, Chua J, Lee H, Lucas M, Belisle J, Deretic V. Mechanism of phagolysosome 

biogenesis  block  by  viable  Mycobacterium  tuberculosis.  Proc  Natl  Acad  Sci  U  S  A 

2005;102(11):4033-8.

100. Vigilância Epidemiológica - Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad. Dados 

estatísticos de tuberculose entre Janeiro de 1999 e fevereiro de 2008. Goiânia; 2008. p. 11

101. Warner DF, Mizrahi  V. The survival  kit  of  Mycobacterium tuberculosis.  Nat Med 

2007;13(3):282-4.

102. Weedon D. Bacterial and rickettsial infections. In: Skin Pathology. 2 ed. Edinburgh: 

Churchill Livingstone; 2002. p. 617-47.

103. Wolf  AJ,  Linas  B,  Trevejo-Nuñez  GJ,  Kincaid  E,  Tamura  T,  Takatsu  K,  et  al. 

Mycobacterium tuberculosis infects  dendritic  cells  with  high  frequency and  impairs  their 

functions in vivo. J Immunol 2007;179:2509-19.

104. World Health Organization. Guidelines for the programmatic management of drug-

resistant tuberculosis. Geneva: World Health Organization; 2006.

105. World  Health  Organization.  WHO  REPORT  2007:  Global  Tuberculosis  Control: 

Surveillance, Planning, Financing. Geneve: World Health Organization; 2007.

107



ANEXOS

A - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da UFGo

108



109



B - Termo de consentimento

110



C - Questionários aplicados aos pacientes

111



D - Questionários aplicados aos controles

112



E - Parecer da Diretoria do IPTSP

113



F- Parecer do SUS e Secretaria Estadual da Saúde

114



115


	                  Bibliografia: f.104-114.
	                     1. Tuberculose 2. Tuberculose multirresistente 3. Mycobacte- 
	                rium tuberculosis 4. Imunidade celular  I. Kipnis, Ana Paula Jun-
	                queira. II. Universidade Federal de Goiás, Instituto de Patologia 
	                Tropical e Saúde Pública III. Título.
	                                                                                      CDU: 616.24-002.5
	1.3. Microbiologia básica de Mycobacterium tuberculosis
	Mycobacterium
	M. microti


