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RESUMO 

 

A Tuberculose (TB) é uma doença infecto-contagiosa causada por micobactérias do Complexo 

Mycobacterium tuberculosis. Esta doença apresenta distribuição cosmopolita, constituindo um grave 

problema de saúde pública mundial. O Brasil está entre os 22 países com os maiores números de casos de 

TB e o estado do Amazonas detém a maior incidência no Brasil, dados estes preocupantes e que 

estimulam a investigação mais detalhada sobre os fatores associados à doença, em nossa região. Os 

Receptores semelhante a Toll (TLRs) são importantes receptores de reconhecimento de padrões 

moleculares, essenciais para o direcionamento da resposta imune frente a infecção pelo Mtb. Desta forma, 

algumas substituições de base única (SNPs) nestes receptores já foram associadas a TB. Neste estudo 

investigou-se as variações observadas em TLR1 (10 SNPs), TLR2 (7 SNPs), TLR4 (8 SNPs), TLR6 (10 

SNPs) e TLR9 (5 SNPs) e sua associação a susceptibilidade e/ou resistência a TB. A genotipagem dos 

SNPs em TLR avaliados foi realizada por sequenciamento de Sanger envolvendo uma população do 

Amazônia com 263 pacientes com TB e 232 controles saudáveis. As frequências alélicas e genotípicas da 

maioria dos SNPs investigados foram consideradas raras ou indiferenciadas entre os dois grupos 

incluídos. As mutações 2088C/A (Ser696Arg) de TLR2, 928G/A (Val310Ile) de TLR4, 564 A/G 

(Thr188Thr) e 782 C/T (Thr261Met) de TLR6 e o SNP -1438 C/T da região promotora de TLR9 ainda 

não foram descritos. O estudo de associação para o TLR9 determinou que os genótipos -1237AG 

(OR=0,62, IC 95%=0,39-0,97) foi associado à proteção TB. A avaliação para o SNP 1805T/G (Ile602Ser) 

de TLR1 não observou diferenças significativas nas frequências alélicas e genotípicas entre pacientes e 

controles, não estando associado ao risco a TB. No entanto, a análise estratificada entre pacientes, 

conforme a carga bacilar, mostrou que o genótipo 1805TT foi mais frequente em pacientes paucibacilares 

de TB (OR=0,38; IC 95%=0,19-0,76). Adicionalmente foi observado que o genótipo 1805TG foi mais 

frequente em pacientes multibacilares (OR=3,72; IC 95%=1,67-8,4).  A análise dos questionários 

demográficos aplicados entre pacientes e controles evidenciou que a TB foi associada a agravos como o 

tabagismo (OR=6,55; IC 95%:=3,15-13,59; p=0,0001) e o etilismo (uso de álcool e/ou drogas) (OR=7,14; 

IC 95%=3,67-13,9 p=0,0001). Sendo mais comumente observada em homens (OR=3,66; IC 95%=2,52-

5,31; p=0,0001). A análise de regressão logística múltipla evidenciou que o etilismo (OR=2,93, IC 

95%=1,05-8,16; p=0,03) e o alelo 1805G (OR=2,75; IC 95%=1,33-5,7. p=0,006) foram variáveis 

preditoras associadas ao risco à forma clínica multibacilar da TB, responsável pela manutenção do ciclo 

de transmissão da doença. Desta forma sugerimos que o alelo 1805G constitui um fator imunogenético, 

atuante na epidemiologia da TB, e juntamente com outros fatores clínicos, sócio-demográficos e 

ambientais, explicam em parte, a elevada incidência da TB, em nossa região. Futuros estudos de larga 

escala e que avaliam o efeito funcional do SNP 1805G/T ainda precisam ser realizados para completa 

elucidação da importância deste SNP na regulação da resposta imune e imunopatogenia da TB nesta 

população.  

Palavras-Chave: Tuberculose, Amazonas; predisposição genética e demográfica; carga bacilar; TLR; 

SNPs; tabagismo; etilismo 
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ABSTRACT 

 

Tuberculosis (TB) is an infectious disease caused by mycobacteria of the Mycobacterium tuberculosis 

Complex. This disease has a worldwide distribution poses a serious problem to global health. Brazil is 

among the 22 countries with the highest numbers of TB cases, and the state of Amazonas has the highest 

incidence in Brazil. These data concern and stimulates more detailed research on the factors associated 

with the disease in our region. The Toll-like Receptors (TLRs) are important pattern recognition receptors 

essential for directing the immune response. Therefore, polymorphisms in these receptors are often 

associated with tuberculosis. This study investigated whether the changes observed in TLR1 (10 SNPs), 

TLR2 (7 SNPs), TLR4 (8 SNPs), TLR6 (10 SNPs) TLR9 (5 SNPs) are associated with susceptibility 

and/or resistance to TB. The genotyping of SNPs in TLR was performed by Sanger sequencing involving 

a population of Amazon with 263 TB patients and 232 healthy controls. Allele and genotype frequencies 

of most investigated SNPs were considered rare or undifferentiated between the two groups included. 

SNPs 2088C/A (Ser696Arg) TLR2, 928G/A (Val310Ile) TLR4, 564A/G (Thr188Thr) and 782C/T 

(Thr261Met), and the TLR6 SNP -1438C/T in promoter region of TLR9 have not been described yet. The 

association study determined that for the TLR9-1237AG genotype (OR = 0,62, 95% CI = 0,39-0,97, p = 

0,05) was associated TB protection. Evaluation for the SNP 1805T / G (Ile602Ser) of TLR1 did not 

observe significant differences in allele and genotype frequencies between patients and controls. 

However, when were stratified patients according their bacterial load, it was demonstrated that genotype 

1805TT is more common among paucibacillary patients (OR = 0,38, 95% CI = 0,19-0,76). Additionally it 

was observed that the genotype 1805TG was more common among multibacillary patients (OR = 3,72, 

95% CI = 1,67-8,4). The analysis of demographic questionnaires between patients and controls showed 

that TB was associated with health problems such as smoking (OR = 6,55, 95% CI = 3,15-13,59; p = 

0.0001) and alcohol and or drugs abuse (OR = 7.14, 95% CI = 3,67-13.9; p = 0.0001). Being more 

commonly observed among men (OR = 3,66; 95% CI = 2,52-5,31; p = 0.0001). The multivariate logistic 

regression demonstrated that alcohol and drugs consumption (OR = 2,93, 95% CI = 1,05-8.16, p = 0,03) 

and  1805G allele (OR = 2.75, 95% CI = 1,33-5,7; p = 0,006) were predictive variables associated with 

the risk for multibacillary form of TB, responsible for maintaining the transmission cycle of the disease. 

Thus we suggest that the 1805G allele is an immunogenic factor, active in the epidemiology of TB, and 

together with environmental, sociodemographic and behavioural factors, partly explain the high incidence 

of TB in our region. Future large-scale studies and assesses the functional effect of SNP 1805G / T still 

need to be performed to fully elucidation the role this SNP for the regulation of the immune response and 

immunopathogenesis of TB on the study. 

 

Keywords: Tuberculosis, Amazon, demographic and genetic predisposition, bacterial load; TLR; SNPs, 

smoking, alcohol and drug abuse. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Tuberculose (TB) é uma doença infecto-contagiosa causada por micobactérias do 

Complexo Mycobacterium tuberculosis (MTBC). É reconhecida como um grave problema de 

saúde pública mundial, sendo seu controle um grande desafio para a comunidade científica e 

para os programas de controle da doença em diversos países. Dados recentes da Organização 

Mundial de Saúde (WHO, 2012) estimam em 8,7 milhões o número de casos novos de TB 

ativa no mundo, e deste número 1,4 milhão de óbitos por TB, sendo 420 mil casos de óbitos 

em indivíduos coinfectados com HIV/Mtb, sendo a TB a principal causa de morte entre 

pessoas que convivem com HIV (WHO, 2012; BRASIL, 2012).  

Dos 22 países priorizados pela Organização Mundial de Saúde por concentrarem 81% 

da carga bacilar de TB mundial, o Brasil localiza-se na 17
a
 posição em relação ao número de 

casos novos e na 104
a
 em relação à incidência a cada 100.000 habitantes (WHO, 2011). A 

Região Norte brasileira contribuiu para este elevado índice, já que desde o ano de 2001 

destaca-se como a região de maior incidência de TB no país. Os estados do Amazonas 

juntamente com o Rio de Janeiro revezam como o primeiro e segundo em incidência de TB 

dentre os estados brasileiros (BRASIL, 2011). A cidade de Manaus apresenta a quinta maior 

incidência de TB dentre as capitais brasileiras, apresentando em 2011 uma taxa de incidência 

de 90 casos por 100.000 habitantes, período no qual foram notificados apenas na capital, 

1.603 casos novos de TB (BRASIL, 2012). 

Sabidamente a alta prevalência de TB no cenário mundial está intimamente 

relacionada à pobreza de grande parcela da população, e suas consequências: como péssimas 

condições de moradia, falta de saneamento básico, além da dificuldade no acesso a 

informação, diagnóstico e tratamento da TB, sobretudo nos países em desenvolvimento, como 

o Brasil (WHO REPORT, 2011). Além destes, fatores intrínsecos ao patógeno, como carga 

bacilar, infecção policlonal, genótipo do Mtb e surgimento de resistência aos 

tuberculostáticos, e fatores intrínsecos ao hospedeiro como sua constituição genética e 

comorbidades como a co-infecção HIV/TB e diabetes, contribuem para quadros de maior 

susceptibilidade a TB, sendo determinantes para imunopatogênese e o quadro clínico 

resultante (MURRAY, 1990; GARCÍA DE VIEDMA et al., 2003; BELLAMY, 2005; CAWS 

et al., 2008; SELVARAJ et al., 2008; ABBADI  et al., 2009; CASANOVA et al, 2011; 
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VANNBERG et al, 2011; WHO, 2011; COHEN  et al., 2012; SHALER et al., 2012; FORD et 

al., 2012). 

Deste modo, estima-se que mediante ao contato com Mtb, em apenas 30% dos casos o 

hospedeiro se torna infectado. Deste total, apenas 10% falham na reposta imune, não limitam 

o crescimento micobacteriano, ocorrendo o estabelecimento da primo-infecção e doença. A 

maioria dos infectados, aproximadamente 90% dos casos, desenvolvem uma resposta imune 

que limitam o crescimento bacteriano inicial, mas não o suficiente para eliminá-lo, 

estabelecendo a forma latente da doença. Por isso, estima-se que 1/3 da população mundial 

evolua para a TB latente, com possibilidade de reativação em aproximadamente 10% dos 

casos, causada por uma imunossupressão futura (SHALER et al., 2012; WHO, 2012) 

(FIGURA 1). Tais flutuações quanto à qualidade da resposta imune protetora frente à infecção 

constituem uma importante evidência de que variações na constituição genética, 

especialmente em genes responsáveis pela reposta imune ditam a predisposição e a 

imunopatogênese da TB (MURRAY, 1990; PICARD et al., 2006; AHMAD, 2011; 

VANNBERG et al., 2011; SHALER et al., 2012). 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma da progressão da TB. Adaptado de SHALER et al., 2012.  
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Dentre os genes extensivamente estudados destacam-se os Receptores semelhantes a 

Toll (TLRs), por sua participação na resposta imune na TB, em especial os TLR1, 2, 4, 6 e 9, 

sabidamente envolvidos no reconhecimento inicial do Mtb (AKIRA et al., 2006; 

CASANOVA et al.,  2011; VANNBERG et al., 2011).  Tais receptores são essenciais para 

ativação dos mecanismos efetores da imunidade inata, na expressão de moléculas pró-

inflamatórias, com posterior direcionamento e ativação da resposta imune adaptativa 

específica a Mtb (KAWAI; AKIRA, 2011). Neste sentido, foram publicados na literatura 

científica, trabalhos envolvendo diferentes populações, que associaram a presença de 

polimorfismos de base única (SNPs) em tais TLRs com à doença (THUONG et al., 2007; 

VELTKAMP et al., 2007; NAJMI et al., 2010; PULIDO et al., 2010; SELVARAJ et al., 

2010; DALGIC et al., 2011; ZHANG et al., 2013). No entanto, a literatura, traz dados 

contraditórios quanto a associação de SNPs em TLRs com a TB, muito em função das 

diferenças quanto ao “background” genético das populações já avaliadas e número amostral 

empregado (VAN DER GRAAF et al., 2005; MA et al., 2010; MÖLLER; HOAL, 2010; 

VELEZ et al., 2010; XUE et al., 2010; SÁNCHEZ et al., 2012). Desta forma, são necessários 

estudos de larga-escala e que avaliam o efeito funcional para conclusões mais precisas quanto 

a real importância destes SNPs ao risco a TB. 

A proposta deste estudo de associação foi investigar os genes que codificam para os 

TLR1, TLR2, TLR4, TLR6 e TLR9, quanto a frequências dos SNPs e haplótipos observados 

nas respectivas regiões analisadas, assim como a associação de tais variantes com a 

susceptibilidade e/ou resistência a TB em uma população da Amazônia brasileira. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. ASPECTOS GERAIS DA TUBERCULOSE 

 

A Tuberculose (TB) é uma doença infecciosa causada por micobactérias do Complexo 

Mycobacterium tuberculosis (Mtb), constituídas pelas seguintes espécies: M. tuberculosis, M. 

bovis, M. bovis (BCG); M. africanum, M. microti, M. caprae e M. pinnipedii. Tais agentes são 

classificadas na Ordem Actinomycetales, subordem Corynebacteriaceae, família 

Mycobacteriacea e gênero Mycobacterium, tendo como espécie-tipo M. tuberculosis 

(BRASIL, 2008). Atualmente no gênero Mycobacterium foram descritas e catalogadas 169 

espécies e 13 subespécies, segundo (Leibniz Institute DSMZ-German Collection of 

Microorganisms and Cell Cultures) (DSMZ, 2014). 

 Mtb é um bacilo reto ou ligeiramente curvo de crescimento lento, imóvel, não 

esporulado e não encapsulado, aeróbico restrito, medindo cerca de 1 a 10 μm de comprimento 

por 0,2 a 0,6 μm de largura (BRASIL et al., 2002). A parede celular das micobactérias é 

constituída mais externamente por uma camada de lipídeos frouxamente distribuídos. Em 

seguida é observada uma camada espessa de ácido micólico, representando cerca de 50% do 

peso total da bactéria. A presença desta camada lipídica confere a ela resistência a antibióticos 

e as enzimas lisossomais dos macrófagos do hospedeiro. Associados a esta camada lipídica 

existem biomoléculas contendo manose, incluindo lipoarabidomanana (LAM), constituída por 

lipomanana (LM) e arabinogalactana. O domínio arabinan pode estar associado à manosil 

(Man-LAM) ou fosfatidilinositol (PILAM), dependendo do tipo de micobactéria. Mais 

internamente é observada uma camada de peptidoglicano (PGN) e a membrana celular 

bacteriana (Figura 2) (CHATTERJEE; KHOO, 1998).  

 A propriedade morfo tintorial do bacilo de álcool-ácido resistente (BAAR) é a mais 

importante para sua identificação, resultado de uma espessa parede, constituída 

principalmente por ácidos micólicos, formando uma barreira hidrofóbica que confere 

resistência à dessecação e à descoloração. Desta forma, quando coradas a quente com fucsina 

fenicada de Ziehl, retêm estes corantes após lavagens com soluções de álcool e ácido, 

propriedade utilizada na baciloscopia direta e concentrada pelo método de coloração 

denominado Ziehl-Neelsen e Kinyoun (BRASIL et al., 2002). 
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Figura 2: Desenho esquemático da parede celular das micobactérias. Legenda : LAM: lipoarabidomanana, LM: 

lipomananas ; PIM: fosfatidilinositol-manosídeo. Fonte: LEE et al., 1996 modificado por PARK, BENDELAC, 

2000. 

 

 O primeiro genoma completo da cepa de referência do Mtb, a H37Rv (ATCC 27294) 

foi publicado em 1998, por pesquisadores do Instituto Pasteur (COLE et al., 1999). Com o 

desenvolvimento das novas metodologias de sequenciamento, em especial com os 

sequenciadores de alto rendimento, o genoma do Mtb pode então ser mais facilmente 

sequenciado. Neste sentido, já é conhecido que o genoma é circular, com aproximadamente 

4,4 Mb (Megabases), com 65,5% de conteúdo de Guanina + Citosina (G+C), é rico em 

elementos de inserção (IS), sequências repetidas e famílias conservadas de multigenes 

polimórficos. O genoma é constituído por 4.000 genes (50 tem como produto final RNAs e 

3924 tem com produto final proteínas), sendo observado uma proporção transcricional de 1 

gene a cada 1,1kb (kilobases). Grande parte de sua capacidade codificadora é direcionada à 

produção de enzimas envolvidas no metabolismo de lipídios, refletindo a dependência da 

micobactérias em degradar lipídios do hospedeiro para obtenção de nutrientes e precursores 

de constituintes de sua parede micobacteriana. Os resultados destas pesquisas básicas formam 

um dos campos de conhecimento promissores na atualidade, em termos de ciência aplicada. 

Uma vez que, o conhecimento do genoma do Mtb, constitui um importante passo para a 
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melhor compreensão e caracterização sobre quais genes estão associados à maior virulência 

das cepas, a estratégias de resistência a antibióticos e evasão do sistema imune executada pelo 

patógeno (COLE et al., 1998; COLE, 1999; MANABE et al., 2000; BRASIL, 2002, FORD et 

al., 2013; ZANG et al., 2013). 

A evolução das micobactérias que compõem o complexo Mycobacterium tuberculosis, 

assim como sua distribuição pelo mundo, ainda não foram completamente elucidadas. 

Evidências utilizando-se marcadores genéticos, como sequências repetidas intercalares (in 

tandem) entre os genes, são importantes para a determinação do tempo de divergência, 

diversidade e distribuição das espécies. Foi determinado que as bactérias pertencentes ao 

complexo surgiram a cerca de 40.000 anos a partir de uma progenitora no leste africano, e 

posteriormente a 10.000 ou 20.000 ocorreu uma grande radiação adaptativa que resultou no 

estabelecimento de duas grandes linhagens (dois grandes clados) (FIGURA 3), uma linhagem 

restrita ao humanos e outra para humanos e animais. Este processo evolutivo é coincidente 

com a expansão do homem moderno da África para o resto do mundo (WIRTH et al., 2008).  

Estudos de coalescência demonstraram que nos últimos 180 anos ocorreram uma 

grande expansão de quase todas as linhagens do complexo, concomitante com a explosão 

populacional nos últimos dois séculos. Especialmente influenciado pela Revolução Industrial 

na Europa e depois no restante do mundo, quando os operários passaram a viver aglomerados 

e em péssimas condições de higiene, condições que favoreceram a propagação e expansão da 

TB. Diante disso, pode-se sugerir que a história evolutiva das espécies do complexo foram 

determinadas pela história de seu maior hospedeiro, o homem (HIRSH et al., 2004; 

GAGNEUX et al., 2006; WIRTH et al., 2008). 
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2.2. BREVE HISTÓRICO DA TUBERCULOSE 

 

Existem inúmeras evidências da ocorrência da TB em tempos remotos da história 

mundial, em achados arqueológicos de múmias no Egito e em ossos humanos pré-históricos, 

encontrados na região da atual Alemanha, ambos datados entre 8000 a 5000 anos antes de 

Cristo (a.C); documentos antigos da China e da Índia já descreviam uma doença pulmonar 

semelhante a doença de Pott. Uma evidência contundente quanto a ocorrência de TB em 

tempos remotos foi obtida em uma múmia de um menino Inca, que viveu a aproximadamente 

700 d.C, em que foi observado por radiografia colunar lombar indícios da doença de Pott e o 

esfregaços da lesão revelaram a presença de BAAR. Hipócrates (460-377 a.C) foi pioneiro ao 

publicar no livro "Of the Epidemics" as características comuns da TB, denominada por ele 

como tísica (do grego. Phthisikos), além de propor sua associação com hereditariedade, ideia 

Figura 3: Relações evolutivas das espécies pertencentes ao Complexo Mycobacterium tuberculosis. Árvore 

não enraizada obtida por Neighbour-joining que representa a distância genética entre os bacilos, obtidas a 

partir da análise de sequências repetidas (in tandem) intercalares, com base em Nei et al. 's DA. Ramos em 

vermelho representam linhagens do bacilo restritas ao homem e em amarelo linhagem relacionadas ao homem 

e animais. M. prototuberculosis é o grupo externo. Fonte: WIRTH et al., 2008.  
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está contestada por Aritósteles (384–322 a.C) que acreditava que a TB era de fato contagiosa 

(HERZOG, 1998). 

No Brasil, não existe nenhuma evidência de que TB ocorreu nas populações indígenas 

antes da colonização Portuguesa a partir de 1.500. É de consenso geral que foram os europeus 

que a trouxeram durante as suas expedições, causando milhares de mortes nas populações 

indígenas, virgens de contato com o agente causador da doença. No Brasil, existem evidências 

que alguns colonizadores jesuítas chegaram doentes, constituindo importantes propagadores 

da doença no país, acredita-se que o padre Manuel da Nóbrega, que chegou ao Brasil em 

1549, foi o primeiro morador ilustre do país a morrer pela doença. A TB também ficou 

conhecida como uma doença relacionada ao universo artístico, no Brasil, os exemplos mais 

famosos foram Castro Alves, Manuel Bandeira e Noel Rosa, estando a TB muito associada à 

vida boêmia que eles levavam (BRASIL, 2012). 

No Império Romano foi estabelecido os primeiros critérios para o tratamento dos 

sintomas da TB, já sendo indicado o tratamento por repouso e em estâncias climáticas. Esta 

ideia foi popularizada por Hermann Brehmer em 1854, resultando na criação dos sanatórios 

que preconizaram isolamento dos doentes, repouso e boa alimentação como forma de 

tratamento da TB (HERZOG, 1998). 

 Em 1865, Jean-Antoine Villemin, concluiu que um microrganismo específico era a 

causa da TB, estabelecendo o caráter transmissível da doença (HERZOG, 1998).  No entanto 

a descoberta do agente etiológico causador da TB foi anunciado apenas em 24 de março de 

1882 por Robert Koch, em uma apresentação para a Sociedade de Fisiologia de Berlim. Koch 

anunciou que tinha conseguido identificar e cultivar o agente causador da TB, uma bactéria 

em forma de bastonete, denominada por ele como bacilo da tuberculose, e posteriormente 

denominada pela literatura científica como bacilo de Koch. Descoberta que garantiram a 

Robert Koch o prêmio Nobel em 1905 (HERZOG, 1998; DANIEL, 2006). 

 A identificação do Bacilo de Koch, causador da TB, pôde ser realizada com o advento 

das técnicas de colorações ácido-álcool resistentes, desenvolvidas inicialmente por Paul 

Ehrlich, em 1882 e reformulado por Ziehl (1882) e Neelsen (1883), técnica de coloração 

amplamente empregada no exame de baciloscopia, juntamente com as técnicas de cultivo para 

Mtb, exame padrão ouro para o diagnóstico de TB. O diagnóstico da TB baseado em aspectos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Colora%C3%A7%C3%A3o_%C3%A1cido-resistente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paul_Ehrlich
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paul_Ehrlich
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clínicos da doença sempre foi utilizado na prática médica e em 1895, quando o físico 

Welhelm Corrad Von Rontgen, descobriu o raio-X, tais práticas passaram a ser empregadas, 

tanto para o diagnóstico quanto para o acompanhamento da evolução da TB. Clemens von 

Pirquet desenvolveu em 1907 a prova tuberculínica (PPD), e três anos depois usou este teste 

para diagnosticar TB latente em crianças (HERZOG, 1998; DANIEL, 2006).  

 A descoberta do agente causador da TB aliado ao grande avanço da doença em escala 

mundial ainda sem um tratamento consistente, no início do século XX, impulsionaram as 

pesquisas científicas que objetivassem a cura da doença, seja por intermédio cirúrgico, seja 

por estratégia de prevenção com o uso de vacinas, seja por fármacos eficazes contra o agente 

causador da TB. Diante disso, 1908, Christian Saugmann introduziu na prática médica a 

técnica de pneumotórax artificial, conhecida na época como "Terapia do colapso", prática 

amplamente utilizada nos 25 anos posteriores a sua criação associado à estratégia de repouso 

em sanatórios (HERZOG, 1998). 

  Em 1900, os franceses Calmette e Guérin anunciaram que a partir de 231 passagens 

em cultura haviam criado uma estirpe de Mycobacterium bovis atenuada (identificado como 

bacilo de Calmette-Guérin), que não poderia mais produzir progressivas lesões tuberculosas 

em animais de laboratório, e desta forma tinha grande potencial a ser utilizada como estratégia 

vacinal em humanos. Passados 21 anos pós-descoberta, crianças com alto risco de contraírem 

a doença foram vacinadas em Paris, e em seguida em toda Europa. Quaisquer efeitos 

secundários também desapareceram após a introdução da técnica de vacinação intradérmica. 

No entanto, em 1930, este método profilático sofreu um grande revés, quando 240 crianças 

em Lübeck, na Alemanha, foram inadvertidamente vacinadas com cepa virulenta do Mtb 

resultando na morte 73 crianças e diante disso houve a suspensão da vacinação em muitos 

países e surgiram questionamentos quanto à segurança e eficácia vacinal, especialmente como 

estratégia profilática nos adultos. Visto que apenas fora observado eficiência na prevenção das 

formas graves da TB (disseminada e meningite) em crianças. No entanto, com a elevação dos 

casos de TB, nas localidades onde havia ocorrido a interrupção da vacinação, esta estratégia 

foi novamente empregada, mesmo na Alemanha, e mesmo nos dias atuais é amplamente 

utilizada (HERZOG, 1998; BELLAMY, 2005). 

 Em 1943, Selman A. Waksman revolucionou o tratamento para TB quando conseguiu 

isolar a partir de cultura de fungos actinomicetos, Streptomyces griseus, o antibiótico 
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estreptomicina que combinava inibição máxima do bacilo de Koch com baixa toxicidade em 

animais de laboratório. Esta descoberta lhe garantiu o prêmio Nobel em 1952. No pós-

segunda guerra mundial entre 1946 e 1947, este antibiótico passou a ser utilizado para 

tratamento das formas graves da TB. Posteriormante ocorreu o desenvolvimento de novos 

fármacos com potencial para o controle da infecção pelo Mtb, evolução importante, porque 

com o uso intensivo da monoterapia com estreptomicina, cepas resistentes foram 

selecionadas, colocando em risco o sucesso da terapia antimicrobiana. No entanto, foi 

demonstrado que este problema de resistência pôde ser superado usando combinações de dois 

ou três fármacos. Seguida a estreptomicina, o ácido p-aminossalicílico (1949), isoniazida 

(1952), pirazinamida (1954), cicloserina (1955), etambutol (1962) e rifampicina (1963) foram 

introduzidos em esquemas terapêuticos anti-TB, os quais reduziram consideravelmente o 

número de óbitos por TB (HERZOG, 1998; MURRAY, 2004) Atualmente, o ministério da 

saúde brasileiro utiliza no esquema básico de tratamento para TB, uma combinação de 4 

drogas antimicobacterianas, denominada de Coxcip-4 (etambutol, pirazinamida, rifampicina e 

isoniazida) administrada nos dois primeiros meses de tratamento, e posteriormente é utilizado 

a combinação de rifampicina e isoniazida até a conclusão do tratamento de 6 meses (BRASIL, 

2008). 

 A TB foi equivocadamente considerada controlada nos anos 80, especialmente nos 

países desenvolvidos, período em que foram verificadas altas taxas de cura com o tratamento 

encurtado anti-TB com isoniazida e rifampicina. Isso resultou na ilusão de que a TB estivesse 

sob controle, ocorrendo redução do interesse da comunidade acadêmica e da sociedade civil a 

cerca da TB (KRITSKI E VILLA, 2007). No entanto, no início da década de 90 foi observado 

um recrudescimento da TB em escala mundial, que volta a ser considerada pela WHO, em 

1993, como um grave problema de saúde pública mundial, momento em que foram estimados 

cerca de 7–8 milhões de casos de TB no mundo e 1.3–1.6 milhões de mortes devido à doença. 

Neste mesmo ano, a WHO propôs a estratégia do tratamento diretamente observado (Directly 

Observed Treatment Short Course – DOTS) para aumentar as taxas de detecção e cura. Dentre 

os fatores que contribuíram para este aumento no número de casos de TB, destacaram-se o 

avanço da pobreza em escala mundial, a emergência e disseminação do HIV/AIDS e a 

elevação dos casos de multidrogas-resistentes (MDR), aliados a negligência dos programas de 

controle da doença pelo mundo (KRITSKI;VILLA, 2007). 
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 Em 1998, começou no Brasil a campanha nacional de combate a TB, quando o 

Ministério da Saúde declarou o controle da TB uma prioridade nacional. Em 2003 foi criado o 

Plano Nacional de Controle da TB (PNCT), do Sistema de Vigilância em Saúde, que passou a 

integrar as ações de controle e vigilância da doença, trabalhando para garantir o acesso 

universal da população às ações de controle da TB, sendo estabelecidas metas para o controle 

da TB, em conformidade ao proposto pela WHO (BRASIL, 2012). 

 

2.3. EPIDEMIOLOGIA  

 

 A TB é uma doença infecto-contagiosa que pode acometer todos os tecidos e sistemas 

dos seres humanos, no entanto estima-se que aproximadamente 90% dos casos são de TB 

pulmonar, sendo esta forma responsável pela manutenção do ciclo de transmissão da doença. 

Casos de TB extra-pulmonar são registrados em 10% a 42% dos casos de TB, no entanto 

acredita-se que na maioria dos casos, a doença inicia-se partir de um foco pulmonar, sendo a 

ocorrência diretamente relacionada ao “background” genético, “status” imunológico, idade, 

presença de co-morbidades e estirpe do Mtb (BRASIL, 2002; WHO, 2012). 

Segundo dados divulgados pela WHO, estima-se que um terço da população mundial 

está infectada por bactérias do complexo, desde total, 90% apresentam a forma latente 

assintomática com risco de reativação em alguma fase da vida (WHO, 2012). Estima-se em 

8,7 milhões o número de casos novos de TB ativa no mundo, e deste número 1,4 milhão de 

óbitos por TB, incluindo 430 mil casos de óbitos em indivíduos coinfectados com HIV/Mtb, 

sendo a TB a principal causa de morte entre pessoas que convivem com o HIV (WHO, 2012; 

BRASIL, 2012). Foram notificados em todo o mundo, 60 mil casos novos de TB multi-droga 

resistente (MDR-TB), apenas 19% do número estimado pela WHO para este ano, sendo mais 

de 60% dos casos, registrados na China, Índia, Rússia, Paquistão e África do Sul, países com 

maior carga MDR no mundo (WHO, 2012). A WHO estimou em 2010 que dos 36 países que 

concentram a maiores cargas de TB e MDR no mundo, 20 tinham menos que 1 laboratório 

com infraestrutura adequada para realização de cultura e ensaios moleculares para atender 8 

milhões de pessoas (WHO, 2011). Deste modo, estima-se que apenas 10% dos pacientes com 
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TB, que vivem nestas regiões, têm acesso ao diagnóstico a TB de maior sensibilidade e 

especificidade para detecção de MDR (WHO, 2012). 

Dos 22 países priorizados pela WHO por concentrarem 81% da carga bacilar de TB 

mundial, o Brasil localiza-se na 17
a
 posição em relação ao número de casos novos e na 104

a
 

em relação à incidência a cada 100 mil habitantes (WHO, 2011). A taxa de incidência de TB 

no Brasil, segundo dados do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), em 

2000, foi de 42,8 casos para cada 100 mil habitantes e este valor reduziu para 36,1 no ano de 

2012, com redução de 6,7 casos em 12 anos. O que representou uma queda da incidência 

muito inferior a recomentada pela WHO, estimada em 25,8 para o ano de 2015. A região 

norte tem contribuído para queda do índice abaixo do recomendado, já que em 2001 tornou-se 

a região com maior incidência de TB no país. Os estados do Amazonas e Rio de janeiro são 

detentores das maiores incidências no país, ambos registraram em 2012, uma incidência de 

68,3 e 70,7 casos por 100 mil habitantes, respectivamente (BRASIL, 2012) (FIGURA 4). 

 

 

 

Segundo o último levantamento realizado pela FVS-AM, publicada 18/04/2013, foram 

notificados no estado do Amazonas no ano de 2012, 2.941 casos de TB, incluindo neste 

número 2.593 casos novos e 348 casos de retratamento. Deste total, 2.085 foram notificados 

apenas na cidade de Manaus, incluindo 1.825 casos novos e 260 casos de retratamento, 

número que a situa como a capital com a quinta maior incidência de TB no Brasil, sendo 

superada por Porto Alegre, Cuiabá, Belém e Recife (BRASIL, 2012).  

Figura 4. Coeficiente de incidência da TB no Brasil em no ano de 2012.  Destacam-se em número de casos os 

estados do Amazonas e Rio de Janeiro. Fonte : BRASIL, 2012. 



25 

 

 

 

Com relação à taxa de mortalidade por TB no Brasil, em 2001, foram notificados 3,1 

óbitos para 100 mil habitantes, este índice foi reduzido para 2,4 em 2010, representando uma 

queda 22,6% nos 10 anos analisados. Embora a região Sudeste concentre o maior número de 

casos absolutos de óbitos por TB, a região Nordeste apresentou as maiores taxas de 

mortalidade em todos os anos analisados. Em 2010, os estados do Rio de Janeiro (5,6), 

Pernambuco (4,0) e o Amazonas (3,2) apresentaram as maiores taxas de mortalidade por TB 

do país, enquanto Goiás (0,8) e Distrito Federal (0,5) as menores taxas (BRASIL, 2012).  

Segundo dados da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado 

(FMT-HVD), foram registrados pela Fundação em 2011, 10 mortes por TB, estando a TB 

entre as 4 principais causas de mortes dentre as doenças infecciosas de notificação 

compulsória, dados estes semelhantes aos dados da FVS, que também coloca a TB como a 

quarta principal causa de morte, dentre as doenças infecto-parasitárias no Brasil, segundo 

levantamento realizado em 2010 (BRASIL, 2012) (FIGURA 5). 

 

 

  

 

Atualmente, os dados epidemiológicos demonstram que existem alguns grupos 

considerados de risco para TB, grupos em que são observados maiores incidências da doença 

quando comparada a incidência média populacional. Neste grupo de vulneráveis estão: 

pacientes com imunodeficiências primárias e adquiridas, como: portadores do HIV, auto-

imunidades e renais crônicos dependentes de hemodiálise; além de homens com idades de 15 

a 59 anos; profissionais de saúde; pessoas privadas de liberdade, viciados em drogas ilícitas, 

Figura 5. Percentual de mortes por doenças infectoparasitárias no Brasil, em 2010. BRASIL, 2010 
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moradores de rua e indígenas (ADORNO, 2009; WHO, 2011; BRASIL, 2012). Estima-se que 

2/3 dos casos de TB ocorrem em homens com idade de 15 a 59 anos; levantamentos 

realizados no Rio de Janeiro e São Paulo evidenciaram que moradores de rua têm 48 a 67 

vezes mais incidência de TB do que a população em geral; em 2010; a população privada de 

liberdade representou 0,2% da população do país, porém segundo o SINAN contribuiu com 

6,0% dos casos novos de TB notificados para aquele ano. A população indígena representa 

0,4% da população brasileira, no entanto é responsável por 1% de todos os casos novos 

notificado de TB no Brasil, apresentando em 2010 uma incidência de 95,5 casos por 100 mil 

habitantes, quase três vezes a média nacional (BRASIL, 2012). 

 A TB também constitui um grande problema sócio-familiar, em 2009, foram 

estimados pela WHO que 9,7 milhões de crianças ficaram órfãs, porque seus pais morreram 

com TB, sendo que a maior parcela deste índice advém de países marcados por graves 

problemas sócio-econômicos, onde são observadas as maiores incidência de TB no mundo 

(WHO REPORT, 2011).  No Brasil a TB tem relação direta com a miséria e a exclusão social, 

desta forma é mais frequente nas periferias urbanas ou nos aglomerados urbanos 

representados pelas favelas, região que geralmente tem precárias condições de moradia, 

alimentação e falta de saneamento básico (BRASIL, 2012). 

 

2.4. TRANSMISSÃO E FORMAS CLÍNICAS DA TUBERCULOSE 

 

 A fonte de transmissão mais comum da TB é a forma pulmonar da doença, na qual o 

enfermo está eliminando ativamente bacilos para o exterior. Sendo que a capacidade de 

transmissão do bacilo de Koch é proporcional ao estado bacteriológico do doente. Diante 

disso, os pacientes com TB podem ser classificados quanto seu índice baciloscópico, em 

paucibacilares e multibacilares. Sabidamente pacientes com a baciloscopia do escarro positiva 

(BK+) eliminam uma quantidade de bacilos superior a 5.000 bacilos por mL de escarro 

(BRASIL, 2002). Sendo este o principal propagador da TB para os comunicantes, 

constituídos principalmente pelos familiares, colegas de trabalho e profissionais de saúde. 

Calcula-se que, durante um ano, numa comunidade, uma fonte de infecção poderá infectar, 

em média, 10 a 15 pessoas com quem tenham tido contato (BRASIL, 2002). 



27 

 

 

 

 Desta forma, a transmissão da TB ocorre de pessoa a pessoa, quando pacientes 

bacilíferos, durante a fala, o espirro e, principalmente, com a tosse, lançam no ar gotículas 

contaminadas de tamanhos variados. As gotículas mais pesadas se depositam rapidamente no 

solo e as mais leves permanecem em suspensão no ar. A maioria das partículas contidas nas 

gotículas são retidas pela mucosa do trato respiratório superior através do mecanismo muco-

ciliar. Somente os núcleos secos das gotículas (núcleos de Wells), com diâmetros de até 5 µ 

(micrometros) e com 1 a 2 bacilos em suspensão, podem atingir os bronquíolos e alvéolos, 

iniciando o foco infeccioso (FIGURA 6) (BRASIL, 2008).  

A TB pulmonar é a forma mais predominante da doença, no entanto casos extra-

pulmonares também são registrados. Os tipos mais comuns de TB extrapulmonar é a forma 

pleural, caracterizada pelo derrame pleural, diagnosticado por exame de imagem, 

histopatológico e prova tuberculílica. Outras formas clínicas de TB são a forma linfática ou 

ganglionar, miliar ou disseminada (frequente em pacientes com AIDS/HIV), cutânea, óssea, 

ocular, meningocefálica (forma mais grave, podendo levar à morte rapidamente ou deixar 

seqüelas graves) e a TB no trato genito-urinário e gastrointestinal, dentre outras formas da 

doença (BRASIL, 2011). 

 Os sintomas estão diretamente relacionados ao tipo de doença apresentada. Dentre os 

sintomas associados à TB pulmonar, destacam-se a tosse persistente por mais de duas 

semanas, produtiva ou não (com muco e eventualmente sangue), dor torácica, febre vespertina 

com sudorese noturna, dispnéia, falta de apetite, emagrecimento, cansaço fácil e aumento dos 

linfonodos (BRASIL, 2011).  

 

 Figura 6. Esquema de transmissão da TB entre pacientes bacilíferos e contatos. As gotículas leves possuem em sua 

constituição núcleos secos (Núcleos de Wells), com bacilos viáveis com potencial de transmissão da TB. As partículas 

maiores se depositam no ambiente sendo rapidamente inativadas, e desta forma raramente formam aerossóis. Fonte: 

BRASIL, 2002. 
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2.5. IMUNOPATOGÊNESE DA TUBERCULOSE 

 

Após a inalação de bacilos de Koch viáveis, ocorre uma resistência inespecífica do 

homem contra a entrada dos bacilos, devido, inicialmente, às barreiras físicas decorrentes dos 

pêlos nasais, à angulação das vias aéreas, o turbilhonamento aéreo, a secreção 

traqueobrônquica e, o mais importante, o cleareance mucociliar. Apesar da relativa eficiência 

desse sistema de defesa e dependendo principalmente do número de bacilos inalados, alguns 

atingem os alvéolos pulmonares, dando início à infecção (BRASIL, 2002). 

 Mtb, principal agente causador da TB, é um parasito intracelular obrigatório, dessa 

forma, a infecção só acontece de fato, quando o microrganismo consegue sobrepor todas as 

barreiras físicas e químicas iniciais, e a partir daí bacilos viáveis alcançam os alvéolos 

pulmonares, quando então podem ser internalizados pelas células dendríticas, macrófagos 

alveolares e células epiteliais pulmonares (pneumócitos tipo II), dando início ao foco 

infeccioso (BRASIL, 2008). Mtb é fagocitado via receptores de reconhecimento de padrão 

(PRRs) localizados em tais células, ao reconhecer padrões moleculares associados ao Mtb 

(PAMPs) (AKIRA et al., 2006). Dentre os receptores da imunidade inata envolvidos neste 

processo, destacam-se os receptores do complemento (CR1, CR3 e CR4) (SCHLESINGER, 

1993); o DC-SIGN (CD209) (dendritic-cell-specific intercellular adhesion molecule-3-

grabbing  non-integrin) (APPELMELK et al., 2008; CARROLL et al., 2010), os receptores a 

Fc de anticorpos específicos (GLATMAN-FREEDMAN, 2006); o receptor NOD2 (domínio 

de oligomerização de ligação de nucleotídeo 2) (NOD2), Dectin-1, proteína sufactante 2, a 

Lectina ligadora de manose (MBL); receptores de varredura (scavenger receptors) (ARENTZ; 

HAWN, 2007; JO et al., 2008) e os receptores semelhantes a Toll (TLR1, TLR2, TLR4, 

TLR6 e TLR9), iniciando a partir deste reconhecimento prévio, uma resposta imune natural 

efetora a Mtb (MEDZHITOV; JANEWAY, 2000; HARDING; BOOM et al., 2010; KAWAI; 

AKIRA, 2011). 

 Os macrófagos alveolares, quando ativados após o reconhecimento e internalização de 

Mtb e por ação de citocinas como o IFN-gama, podem atuar diretamente auxiliando na 

eliminação do bacilo por meio da formação do fagolisossomo, e a partir daí, na morte das Mtb 

pela ação microbicida das enzimas lisossômicas, como lipases, proteases e peptídeos 

derivados de ubiquitina (FLYNN; CHAN, 2001). Sendo que o ambiente ácido, originado no 
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interior dessa vesícula, oferece uma condição ideal para ação de tais enzimas. Outro 

importante processo de eliminação do Mtb no fagolisossomo é executado por derivados 

reativos de oxigênio (ROS) e nitrogênio (NO), sendo a ação microbicida desencadeada pela 

estimulação por IFN-gama (IFN-γ) (MACMICKING et al., 1997; FLYNN; CHAN, 2001; 

BOOM et al., 2003; ALONSO et al., 2007).  

 No primeiro caso, é observada uma oxidação ativa de componentes do bacilo, por 

intermédio da fagócito oxidase, uma enzima de múltiplas subunidades que são reunidas e 

ativadas no fagolisossomo maduro. A função desta enzima é produzir ROS, em uma cascata 

conhecida como explosão oxidativa (FLYNN; CHAN, 2001). Embora a geração do ROS 

tóxico seja vista como a principal função efetora desta enzima, ela também atua como 

importante bomba de elétrons, gerando um gradiente eletroquímico através da membrana do 

vacúolo que resulta na redução do pH e da osmolaridade no interior do fagolisossomo, 

condição ideal para ação microbicida das enzimas encontradas no interior do vacúolo 

(FLYNN; CHAN, 2001). Os macrófagos infectados também produzem intermediários 

reativos de nitrogênio, principalmente o óxido nítrico (NO), pela ação de uma enzima 

conhecida como óxido nítrico sintetase induzida (iNOS). Tal enzima proteolítica catalisa a 

conversão da arginina em citrulina, resultando na liberação do NO. No fagolisossomo o NO, 

combina-se com o ROS e produz peroxinitrito, uma potente molécula antimicrobiana 

(MACMICKING et al., 1997; FLYNN; CHAN, 2001; BOOM et al., 2003). 

Aparentemente, a ação da fagócito oxidase e iNOS constituem uma importante arma 

do macrófago contra as micobactérias. Por outro lado, Mtb é dotado de mecanismos para 

sobreviver à formação do fagolisossomas. O LAM, uma estrutura de parede do MTb, inibe a 

ação de tais componentes oxidativos, além de atuar como importante componente 

imunossupressor, por diminuir a produção de citocinas pró-inflamatórias (GUPTA et al., 

2012).  

 As células que iniciaram a resposta contra Mtb são produtoras de citocinas e 

quimiocinas pró-inflamatórias, responsáveis pelo recrutamento de outros elementos efetores 

da imunidade inata, como neutrófilos, outros macrófagos alveolares, células natural killer 

(NK), linfócitos T gama/delta e células NKT e proteínas do sistema complemento (SADA-

OVALLE et al., 2008; ABBAS et al., 2011; GUPTA et al., 2012). 
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 O sistema complemento é um dos principais componentes da imunidade humoral e um 

importante mecanismo efetor da imunidade inata contra Mtb, apresentando três funções 

biológicas: a) opsonização do microrganismo por proteínas do complemento, o que facilita 

sua fagocitose por macrófagos; b) a citólise mediada pela formação do complexo de ataque a 

membrana (MAC) na superfície das células hospedeiras e c) o recrutamento de células pró-

inflamatórias, como os neutrófilos pela ação de proteínas do complemento denominadas de 

anafilatoxinas, são elas: C3a, C4a e C5a (ABBAS et al., 2011). A participação deste sistema 

na resposta as micobactérias foi demonstrada por CARROLL et al., 2009. Neste estudo foi 

observado que M. bovis, que possui 99,9% de igualdade de seu genoma com Mtb, ativou 

todas as três vias do sistema complemento, a via Clássica (pela ligação de C1q ao complexo 

antígeno-anticorpo), a via alternativa (ligação de C3b diretamente a superfície do patógeno)  e 

a via das lectinas (pela ligação das colectinas a manose do patógeno), sendo uma forte 

evidência de que o mesmo possa ser observado para Mtb. 

 Apesar do grande desempenho do sistema imune inato, este pode não ser suficiente no 

controle da proliferação micobacteriana, sendo necessária a cooperação do sistema imune 

adaptativo.  Nos primeiros quinze a vinte dias de infecção, quando o organismo ainda não 

desenvolveu uma resposta imune adaptativa específica ao bacilo invasor, o número de bacilos 

no foco infeccioso pode chegar a uma carga bacilar de 10
5 

bacilos (GUPTA et al., 2012).  

Neste sentido, as células dendríticas, são consideradas fundamentais na resposta a Mtb, por 

serem o elo de comunicação entre a resposta inata e adaptativa, uma vez que são células 

apresentadoras de antígenos (APCs) profissionais, essenciais para a ativação de uma resposta 

imune adaptativa direcionada contra o agente invasor (MEDZHITOV; JANEWAY, 2000; 

AKIRA, 2001); KAWAI; AKIRA, 2011).  

 As células dendríticas, após reconhecimento a PAMPs do Mtb, aumentam a 

capacidade de apresentação de antígenos, e a expressão de moléculas co-estimulatórias, como 

CD80 e CD82 e quimiocinas como CCR2, CCR5 e CCR7, migrando para os linfonodos de 

drenagem mais próximos com o objetivo de localizar dentre o amplo repertório linfocitário, 

quais linfócitos T CD4 (auxiliares) e linfócitos T CD8 (citotóxicos) virgens expressam 

receptores de célula T (TCR) específicos para componentes do Mtb. Após o reconhecimento e 

co-estimulação, é gerado um sinal positivo para a expansão clonal linfocitária, iniciando-se 

uma resposta imune adaptativa específica para Mtb (BOOM et al., 2003).  
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 A ativação e o recrutamento de células B e seu papel no controle a TB ainda é muito 

discutido na literatura científica, principalmente, em função da proteção parcial conferida pela 

BCG vacinal, que confere uma proteção preventiva eficaz a forma de TB meníngea pediátrica, 

mas uma proteção variável contra a forma pulmonar em adultos (BRASIL, 2002; 

GLATMAN-FREEDMAN, 2006; BROWNE, 2012). A ação efetora desencadeada por 

anticorpos monoclonais na TB ocorre devido: 1) a interferência na adesão às células 

hospedeiras; 2) o auxílio no estsbelecimento e manutenção do granuloma; 3) o aumento da 

taxa de fagocitose via receptor de reconhecimento para Fc dos anticorpos (CHAMBERS et 

al., 2004;.GUPTA et al., 2012). 

 Os linfócitos T citotóxicos CD8
+
, são importantes células efetoras da resposta imune 

adaptativa, reconhecem peptídeos microbianos apresentados por moléculas do MHC de classe 

I, além de derivados de lipídios apresentados por moléculas CD1, e quando ativadas liberam 

grânulos e matam as células alvo infectadas.  Tais células também são importantes produtoras 

de IFN-gama, citocina fundamental para a ativação da ação microbicida de macrófagos 

infectados pelo Mtb (CHEN et al., 2009; ABBAS et al., 2011).  

 Os linfócitos T CD4
+
  quando ativados podem se diferenciar em subpopulações de 

células que produzem diferentes tipos de citocinas, desempenhando funções efetoras distintas. 

As subpopulações mais bem definidas são linfócitos T helper 1 (Th1), T helper 2 (Th2), mas 

também destacamos as de linfócitos T helper 17 (Th17) , este relacionado a resposta 

inflamatória, particularmente naquelas ricas em neutrófilos (ABBAS et al., 2011; GUPTA et 

al., 2012). Os padrões de diferenciação dos linfócitos T CD4
+
 virgens é determinado por 

estímulos presentes na resposta imunológica inicial, tais estímulos também são 

desempenhados pelas citocinas guias, como o IFN-gama e a IL-12, principais indutores da 

resposta por linfócitos Th1, já a IL-4 por linfócitos Th2, além das citocinas IL-23, IL-1, IL-6 e 

TGF-β indutoras da resposta por células Th17. Tais citocinas guias não somente determinam 

as funções efetoras, mas também participam no desenvolvimento e expansão das respectivas 

subpopulações de células (TAKEDA; AKIRA, 2001; ABBAS et al., 2011; GUPTA et al., 

2012).  

O papel crítico dos linfócitos CD4+ no controle da TB é observado em indivíduos 

HIV+, nos quais há forte depleção deste grupo de células, constituindo um marcador de 



32 

 

 

 

susceptibilidade a infecção primária para TB, reinfecção, reativação da TB latente e gravidade 

da doença (SESTER et al., 2010; GUPTA et al., 2012). Estudo com camundongos Knockout 

com depleção nos genes que codificam para linfócitos T CD4
+
 e moléculas do MHC classe II 

evidenciam forte correlação com susceptibilidade a TB (CARUSO et al., 1999). Visto que, 

sabidamente, o perfil Th1 é essencial para o controle da infecção pelo MTb devido a liberação 

de IFN-gama, citocina chave para a ativação da ação microbicida de macrófagos alveolares 

infectados e para o estabelecimento do processo inflamatório.  

As respostas Th1 e Th17 são necessárias para a maior eficiência no controle da 

infecção por Mtb (TORRADO; COOPER, 2010). Os linfócitos Th17 são responsáveis pela 

síntese de IL-17, IL-21 e IL-22, importantes para a amplificação da resposta inflamatória 

existente e controle da TB primária, juntamente com as citocinas IFN-gama e TNF-alfa, 

produzidas principalmente por células Th1, auxiliando no recrutamento celular ao foco 

infeccioso, sendo essenciais para organização inicial do granuloma e sua manutenção (KORN 

et al., 2007; TORRADO; COOPER, 2010, CHATTERJEE et al., 2011)  

Neste contexto, o estudo recentemente realizado em modelo experimental por 

CHATTERJEE et al., 2011, mostrou que estímulos realizados com as estirpes H37Rv de Mtb 

e BCG induziram respostas distintas. A proteção mais adequada foi obtida com a primeira 

estirpe produtora de ESAT-6, proteína ausente na BCG, que além de ter induzido uma 

resposta Th1 já bem caracterizada, ativou também as células Th17, modulado por TLR2 via 

dependente de MyD88, e este balanço de resposta Th1/Th17 teve um papel importante no 

controle da infecção por Mtb. Entretanto, a resposta celular exacerbada eleva a 

imunopatogênese na TB e, consequentemente, aumenta o dano tecidual resultante. Por este 

motivo, há necessidade da participação concomitante de subpopulações de linfócitos T, como 

o Th2, liberando IL-4, e o T helper regulatório (Threg), liberando IL-10 e TGF-beta. Estas 

citocinas atuam regulando a resposta imune e, desta forma, permitindo a manutenção da 

homeostasia, mesmo durante o controle de um foco infeccioso estabelecido. 

Durante a infecção por Mtb, há o recrutamento de várias células para o tecido 

pulmonar, gerando um processo inflamatório inicial e, posteriormente, esses agregados de 

células formarão os granulomas (Complexo de Gohn). Os granulomas são constituídos 

basicamente por macrófagos circundados por linfócitos T e B, células dendríticas, neutrófilos, 

células NK, células endoteliais e fibroblastos na porção mais externa. Assim como muitos 
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bacilos são eliminados, fagócitos infiltrantes e células do parênquima pulmonar também 

morrem, produzindo uma necrose caseosa central característica. Os granulomas caseosos e a 

fribrose resultante (cicatrização) que acompanham a infecção granulomatosa são causas 

importantes da lesão tecidual e das manifestações clínicas da TB (ABBAS, 2011; 

RAMAKRISHNAN, 2012). 

Postula-se que a necrose sirva para eliminar o foco infeccioso e para promover um 

meio de hipóxia, o que limita a capacidade metabólica e replicativa, estabelecendo a 

dormência bacilar, condição na qual o bacilo pode sobreviver durante décadas (BRASIL, 

2002; RAMAKRISHNAN, 2012). Apesar da formação do granuloma ser considerada um 

mecanismo de defesa contra o bacilo da TB, limitando a sua multiplicação e disseminação no 

organismo, tem sido descrito que este mesmo granuloma pode estar implicado na expansão e 

disseminação da infecção no hospedeiro e liberação de bacilos para o ambiente (BRASIL, 

2002). Com a expansão da reação de necrose para os brônquios, ocorre a formação de lesões 

cavitárias no pulmão, possibilitando que uma grande quantidade de bacilos seja disseminada 

para o meio através da tosse. Desta forma a melhor compreensão dos fatores envolvidos na 

formação desta organização celular pode ajudar a entender melhor os mecanismos associados 

a imunopatogênese da TB (RAMAKRISHNAN, 2012). 

 

2.6. RECEPTORES SEMELHANTES A TOLL (TOLL-LIKE RECEPTORS - TLR) 

 

 A proteína Toll foi primeiramente descrita em Drosophila melanogaster, 

originalmente identificada como receptor transmembrana envolvido no estabelecimento do 

eixo dorsoventral durante a embriogênese da mosca (ANDERSON et al., 1985; 

HASHIMOTO et al., 1988). Posteriormente foi estabelecido que a proteína Toll em 

Drosophila também mediava respostas imunes a infecções por fungos (LEMAITRE et al., 

1996). Subsequentemente uma família de proteínas estruturalmente homólogas a proteína Toll 

de Drosophila foi identificada em mamíferos, o primeiro TLR humano identificado foi o 

TLR4 e gradativamente outros membros da família foram identificados, sendo coletivamente 

denominados Receptores semelhantes a Toll  (TLR) (MEDZHITOV et al., 1997; ROCK et 



34 

 

 

 

al., 1998; TAKEUCHI et al., 1999; CHUANG; ULEVITCH, 2000; CHUANG; ULEVITCH, 

2001; TAKEDA et al., 2003; X et al., 2000). 

Existem 12 diferentes tipos de TLR em mamíferos, no entanto para humanos foram 

identificados 10 TLRs (TLR1 a TLR10). A localização cromossômica de cada gene que 

codifica para os TLRs humanos já foi determinada por diversos estudos. Os genes que 

codificam para os TLR1, TLR6 e TLR10 estão próximos, situados no cromossomo 4, na 

porção do mapa p14 (TAGUCHI et al., 1996; ROCK et al., 1998;; TAKEUCHI et al., 1999;  

CHUANG; ULEVITCH, 2001). O TLR2 e TLR3 também estão localizados no cromossomo 

4, situados no mapa na posição q32 e q35, respectivamente (ROCK et al., 1998). A 

localização dos TLR4 e TLR5 é, respectivamente, 9q31 e 1q33.3. Os TLR7 e TLR8 estão 

localizados em tadem no cromossomo Xp22, já o TLR9, está situado no 3p21.3  (CHUANG; 

ULEVITCH, 2000; DU et al., 2000). Com o avanço das técnicas de sequenciamento, pode-se 

obter mais informações sobre os genes e sua organização.  

 Os TLRs são glicoproteínas integrais de membrana tipo I, que apresentam em sua 

porção extracelular repetições ricas em leucina (LRR) flanqueada por motivos ricos em 

cisteína. (TAKEDA et al., 2003). Esta região tem função bem estabelecida no reconhecimento 

a padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs), no entanto as bases moleculares para 

o reconhecimento a diferentes classes de microrganismos ainda não estão totalmente 

esclarecidas (ABBAS et al., 2011). Todo conhecimento a cerca da estrutura e os locais de 

ligação dos PAMPs aos TLRs estão sendo estudados por cristalografia de raio-X e análise de 

mutação (ABBAS et al., 2011). Já a porção citoplasmática dos TLRs apresenta grande 

similaridade com a família de receptores IL-1, sendo denominado de domínio de homologia 

TIR citoplasmático (Toll/IL-1 receptor). Esta porção se liga as proteínas adaptadoras da via 

TLR pela interação homotípica entre os domínios TIR, interação fundamental no 

desencadeamento da cascata de sinalização a favor da resposta inflamatória e a comunicação 

com o sistema imune adaptativo (TAKEDA; AKIRA, 2005). 

 A expressão de TLRs é contínua, mas pode ser modulada rapidamente pela resposta a 

patógenos, a uma variedade de citocinas e ao estresse ambiental (AKIRA et al., , 2006). A 

família dos TLRs em humanos é expressa em vários tipos celulares, incluindo macrófagos, 

células dendríticas (DC), células B, tipos específicos de linfócitos T e até mesmo em células 

não imunes como fibroblastos e células epiteliais. Nestas células, alguns TLRs estão 
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expressos na superfície celular (TLRs 1, 2, 4, 5, 6 e 10), enquanto outros são expressos na 

membrana de vesículas ou organelas intracelulares, como em vesículas endossomais e no 

retículo endoplasmático (TLRs 3, 7, 8, e 9) (XU et al., 2005; AKIRA et al., 2006; KAWAI; 

AKIRA, 2010).  

A expressão dos TLRs também varia em diferentes tipos celulares, como nas células 

dendríticas (DC) mielóides e plasmocitóides. Estas células se diferenciam quanto ao número e 

tipo de TLR que elas expressam. O TLR1, 2, 4 e 6 estão localizados na membrana celular das 

DC mielóides, por outro lado o TLR9, está localizado na membrana endossomal de DC 

plasmocitóides (KAWAI; AKIRA, 2010). 

 Os TLRs são codificados pela linhagem germinal, tendo uma especificidade limitada 

quando comparada aos receptores de linfócitos B e T da imunidade adaptativa, apresentando 

um papel essencial no reconhecimento a padrões moleculares associados a patógenos 

(PAMPs) comuns as bactérias, protozoários, vírus e fungos, tornando-se indispensável para o 

desencadeamento de uma resposta imune efetora inicial e para o direcionamento da resposta 

imune adquirida (KAWAI; AKIRA, 2010). 

 As bactérias são formadas por vários PAMPs reconhecidos por TLRs, desde 

componentes da parede celular a ácidos nucléicos. Os lipopolissacarídeos (LPS), HSP-65 

(proteína de choque sépico), chaperonina 60 e HBHA (hemaglutinina de ligação à heparina) 

são reconhecidos por TLR4 (BULUT et al., 2005; CEHOVIN et al., 2010; JUNG et al., 2011). 

O TLR9 reconhece dinucleotídeos de CpG no DNA bacterianos não-metilado, situados na 

região citoplasmática. Os TLR2 reconhecem uma ampla faixa de PAMPs, em bactérias gram-

positivas e gram-negativas, detectando desde LPS de não-enterobactérias, inúmeras 

lipoproteínas e peptidoglicano (PGN), assim como ácidos lipoteicóicos (LTA), lipomananas 

(LM) e lipoarabinomanana (AraLAM), comumente encontradas em micobactérias virulentas. 

O TLR2 forma heterodímeros com os receptores geneticamente relacionados, o TLR1 e TLR6 

e também com receptores acessórios, como Dectin-1, CD36, e CD14 para discriminar entre as 

estruturas de PAMPs. O heterodímero TLR2-TLR1 reconhece lipoproteínas triaciladas, 

enquanto o TLR2-TLR6 reconhece lipoproteínas diaciladas (OZINSKY et al., 2000; HEMMI 

et al., 2000; AKIRA et al., ; 2006; DRAGE et al., 2009) (QUADRO 1). 
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Quadro 1. Informações dos TLRs relacionados ao reconhecimento  de Mtb 

Gene Localização 

cromossômica 

Localização 

celular 

 

PAMP reconhecido (Mtb) 

TLR1 4p14 extracelular Lipoproteínas triaciladas  

TLR2 4q32 extracelular Lipoproteínas, PGN, LTA, LAM, ESAT-6 

TLR4 9q31 extracelular LPS 

TLR6 4p14 extracelular Lipoproteínas diaciladas 

TLR9 3p21.3 intracelular Dinucleotídeos de CpG no DNA não metilado. 

*Legenda: 4q14 representa localização no braço longo do cromossomo 4, porção 14. 3p21.3 representa 

localização no braço curto do cromossomo 21, banda 21, sub-banda 3. PGN: peptidoglicano. LTA: ácidos 

lipoteicóicos, LPS:lipopolissacarídeos, LAM:lipoarabidomanana, ESAT-6: antígeno secretado precoce de 6 kDa.  

Fonte: modificada de AKIRA et al., 2006. 

 

No TLR4 a participação de estruturas acessórias não TLR no reconhecimento a LPS 

foi primeiramente identificada por MEDZHITOV, JANEWAY, 2000. A LPS se liga 

inicialmente a proteína de ligação a LPS solúvel (LBS) e, este complexo, facilita a ligação da 

LPS bacteriana à proteína acessória CD14. Com a ligação de LPS-CD14 ocorre à dissociação 

da LBS, e então LPS-CD14 se associam fisicamente ao TLR4. Uma proteína acessória 

adicional chamada MD2, também se liga ao complexo com CD14 para conferir estabilidade 

ao complexo, sendo a interação LPS-CD14-MD2 essencial para a sinalização eficiente 

induzida por LPS (NISHIYA, DEFRANCO, 2004; PROHINAR et al., 2007). A homo e 

heterodimerização dos TLRs entre si, assim como a sua associação com moléculas acessórias 

não-TLR ampliam o repertório de especificidades aos PAMPs existentes, consequentemente, 

aumentam a eficiência da sinalização induzida pelos PAMPs (AKIRA, 2003; ABBAS, 2011). 

A via de sinalização dos TLR tem início após o reconhecimento do PAMP pelo 

receptor TLR específico, que é ativado e permite o recrutamento de proteínas adaptadoras a 

cauda citoplasmática do TLR, via interação homotípica dos domínios TIR encontrados tanto 

nos TLR quanto nas proteínas adaptadoras. Destacam-se as proteínas: MyD88 e sua proteína-

ponte TIRAP (proteína adaptadora contendo o domínio TIR) e a TRIF (proteína adaptadora 

contendo o domínio TIR induzindo interferon-beta), e sua proteína-ponte TRAM (molécula 
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adaptadora relacionada com a TRIF) (ABBAS et al., 2011). A maioria das vias TLRs 

possuem a ação transcricional via ativação de NF-kB (Fator Nuclear-kappa B), exceto TLR3 

que possui uma via alternativa de ativação transcricional por IRF-3 (fator de reposta de 

Interferon-3) (TAKEDA; AKIRA, 2004; KAWAI; AKIRA, 2005) (FIGURA 6).  

Com a estimulação dos TLR1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 por PAMPs, ocorre a ativação de NF-

kB através da fosforilação, poliubiquitinacão específica e degradação dos inibidores protéicos 

da família (IkBs) ligados a ele. A ativação de NF-kB por TLR envolve uma via de transdução 

do sinal que é dependente da proteína adaptadora MyD88, na qual interage com membros da 

família de quinases associados a receptor IL-1(IRAK 4 e IRAK1), as proteínas IRAK 

interagem e ativam o fator 6 associado ao receptor de TNF (TRAF6). O TRAF6 então 

promove a ubiquitinação de moléculas de sinalização, ativa quinase (TAK1), a qual por sua 

vez, inicia a cascata de proteínas quinases que bloqueia a ação inibidora de IkBs, levando à 

ativação e translocação nuclear do fator de transcrição NF-kB. (FIGURA 6) (KAWAI; 

AKIRA, 2005).  

O TLR4 apresenta duas vias de sinalização. Em uma via, o MyD88 e TIRAP são 

recrutados e levam à ativação de NF-kB por meio de IRAK, TRAF-6 e TAK1. Em uma 

segunda via, as proteínas TRAM e TRIF e com ação TBK1 (quinase ligadora de ativador NF-

kB associado a membro da família TRAF), levam à ativação do IRF-3. Tal fator de 

transcrição está relacionado ao aumento da expressão de genes de interferon tipo I (IFN-alfa e 

IFN-beta). Portanto, a sinalização por TLR4 resulta na expressão de uma ampla gama de 

genes pró-infamatórios e antivirais (FIGURA 7) (ABBAS, et al., 2011). 

O TLR3 se liga a TRIF, que ativa TBK1. TRIF então ativa o fator de transcrição IRF-

3, que estimula a expressão de genes do interferon tipo I. TRAF6 também pode ser recrutado 

para o complexo de sinalização induzido pelos ligantes de TLR3, levando a ativação direta de 

NF-kB (ABBAS et al., 2011) (FIGURA 7). 
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Figura 7. Representação esquemática da via de sinalização TLR: Todos os TLR exceto TLR3 utilizam a via 

dependente de MyD88 para ativação do fator de transcrição NF-kB e, subsequentemente, induzem a transcrição de 

genes que codificam para citocinas pró-inflamatórias. IRAK4, IRAK1 juntamente com TRAF6 são recrutadas 

posteriormente por MyD88.  TIRAP é a proteína adaptadora ''ponte'' entre TLR2 e TLR4 e a via dependente de 

MyD88. TRIF é utilizado por TLR3 e TLR4 em uma via simplificada de ativação de genes dependentes de IRF3 

que codificam para IFN-beta. TRAM é a proteína adaptadora ''ponte'' entre TLR4 e TRIF. TBK1é uma das 

proteínas quinases recrutadas, posteriormente por TRIF, na via TLR3 e TLR4 para ativação do fator de transcrição 

IRF3. TRIF utiliza RIP1 e TRAF6 na ativação do fator de transcrição NF-kB. IRF5 ou 7 associam com MyD88, 

IRAK4, IRAK1 e TRAF6 na via de sinalização pós estimulação de TLR7 e TLR9 induzindo a produção de 

citoninas pró-infamatórias. IRF5 também associa TRAF6 da via dependende de MyD88 para inducão da expressão 

de citocinas pró-inflamatórias. Adaptado de KAWAI; AKIRA, 2005.  
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Subsequentemente a ativação e migração dos fatores de transcrição para interior do 

núcleo, ocorre a transcrição de genes pró-inflamatórios e antivirais, o que leva a expressão 

específica e eficaz de citocinas pró-inflamatórias e antivirais, quimiocinas e moléculas de 

adesão endotelial, gerando uma resposta inicial contra o patógeno previamente reconhecido 

(KAWAI; AKIRA, 2010). Além disso, a ativação da via TLR leva a ativação da célula 

apresentadora de antígenos (APCs), o que gera um sinal positivo para a fagocitose e 

amadurecimento do fagolisossomo e, subsequentemente, expressão e apresentação de 

peptídeos derivados de patógenos via moléculas do MHC classe I e II, além da expressão das 

co-estimulatórias, processos essenciais para a apresentação de antígenos aos receptores de 

linfócitos T naives (TCR) DC4
+
 e CD8

+
, constituindo o elo de ligação entre a imunidade inata 

e adaptativa (FIGURA 8) (MEDZHITOV; JANEWAY, 2000; BLANDER; MEDZHITOV, 

2004; BLANDER; MEDZHITOV, 2006). 

 

 

Figura 8. Representação esquemática dos receptores envolvidos na interação do sistema imune inato e 

adaptativo. O reconhecimento a PAMPs por PRR geram sinais que ativam o sistema imunológico adaptativo. 

Receptores endocíticos de reconhecimento de padrões, tais como o receptor de manose em macrófagos, se ligam 

a componentes da parede celular microbiana e medeiam a fagocitose dos agentes patogênicos, por células 

apresentadoras de antígenos. Os elementos derivados de microrganismos são processados nos lisossomos para 

gerar determinantes antigênicos que são apresentados por MHC de classe II, juntamente com moléculas co-

estimulatórias, exigidos para ativação de linfócitos T virgens específicos. Fonte: MEDZHITOV; JANEWAY, 

2000. 

 

Então, sabidamente o tipo e a qualidade de resposta imune a Mtb e a imunopatogênese 

resultante, advêm das interações das vias da resposta imune inata e seu posterior 
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direcionamento da resposta adaptativa. Desta maneira, atualmente existem propostas de uso 

de ligantes a TLRs, assim como de outros PRRs, como Dectin-1, NOD2, DC-SIGN de células 

dendríticas, com função adjuvante, que visam estimular seletivamente o sistema imune inato, 

a fim de conferir uma resposta imune adaptativa mais robusta e eficiente a Mtb 

(PULENDRAN, 2004). A estimulação com ligantes de TLR4, TLR9 e Dectin-1 leva a maior 

produção de IL-12 e IFN-gama, citocinas guias da resposta imune adaptativa com perfil Th1, 

em contraste a estimulação com ligantes de TLR2 (TLR1/TLR6) que leva a produção de IL-

10, a favor da resposta regulatória (PULENDRAN, 2005; KRIEG, 2006). O ManLAM, 

quando é reconhecido por DC-SIGN leva a expressão de IL-10 e a supressão da ativação da 

DC. Já a estimulação de NOD2 em DC estimula a secreção de IL-23, citocina guia para o 

perfil Th17 (VAN BEELEN et al., 2007). Então a resposta Th1-Th17 esperada diante a 

infecção por Mtb é influenciada seletivamente por receptores da imunidade inata. 

 Diante desta discussão, a literatura ressalta que este tipo de imunomodulação pode 

resultar em estratégias terapêuticas e vacinais mais eficientes. Por exemplo: a estratégia 

terapêutica utilizada para tratamento de TB latente requer o uso de Isoniazida (INH) durante 9 

meses. No entanto, o tratamento associado com a estimulação seletiva de receptores da 

imunidade inata, leva a ativação da resposta imune adaptativa e a eliminação do bacilo em um 

tempo de tratamento menor que o recomendado. Estratégias de imunomodulação também 

podem ser utilizadas como prevenção as formas mais graves da doença, como a TB 

disseminada. No entanto, a imunomodulação deve ser utilizada com cautela na terapêutica e 

profilaxia, já que pode resultar em uma resposta exacerbada e aumentar consideravelmente a 

imunopatogênese da TB (ARENTZ; HAWN, 2007). 

 

2.7. A IMPORTÂNCIA DOS TLR NA RESPOSTA A TB 

Os TLR1, 2, 4, 6 e 9 estão associados ao reconhecimento a PAMPs do Mtb, sendo 

essenciais para ativação da resposta imune inata efetora e direcionamento da resposta imune 

adaptativa na infeção micobacteriana (AKIRA, 2006). Desta forma, a importância de tais 

receptores na resposta a Mtb tem sido extensivamente investigada e demonstrada na literatura 

científica (HARDING, BOOM, 2010).  
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O sucesso da infecção causada pelo Mtb depende de sua capacidade em regular a 

resposta imune, sendo a modulação da resposta de linfócitos T e/ou apresentação de antígenos 

pelas APCs, importantes vias de evasão do Mtb. Neste sentido, estudos tem demostrado que 

macrófagos infectados por Mtb, apresentam considerável redução da fusão lisossomal e da 

apresentação de antígenos, em função do decréscimo da expressão de moléculas de MHC 

classe II, e consequentemente redução na ativação de linfócitos T CD4
+ 

(PANCHOLI et al., 

1993; NOSS et al., 2001;  PAI et al., 2004, LANCIONI et al., 2011).  

A importância dos TLR foi evidenciada por BAKHRU et al., 2013, utilizando-se de 

uma modelo de apresentação de antígenos, demostraram que a estimulação de macrófagos e 

células dendríticas com ligantes de TLR1/2, 4, 7 e 9, aumentou a apresentação dos antígenos 

85B de BCG a linfócitos T CD4, devido a elevação da expressão de MHC classe II. A 

explicação dada foi que a ativação de TLR gera sinal para regulação negativa da ação da 

MARCH1, responsável pela degradação de componentes do MHC II via ubiquitinização. 

Também, foi observado redução da expressão de IL-10, o que também contribuiu para o 

aumento da expressão de MHC II. Tal hipótese foi ratificada, no momento que o bloqueio das 

vias TLR: IRAK, NF-kB, and MAPKs, implicaram na redução da expressão de MHC II.  

Sabidamente, macrófagos infectados com Mtb reduzem a apresentação de antígenos 

em 12 a 18 horas ou mais, depois do estabelecimento da infecção (NOSS et al., 2001). Neste 

sentido, estudos in vitro demostraram que a redução de expressão de MHC II era observada 

mesmo com a estimulação de macrófagos por lisado micobacteriano, e concluíram que 

lipoproteínas (LpqH, LprG e LprA), agonistas de TLR2, eram componentes chaves para a 

redução da apresentação de antígenos (NOSS et al., 2001; GEHRING et al., 2004; PECORA 

et al., 2006). A prolongada sinalização com agonistas de TLR2 gera sinal positivo para a 

redução da expressão de moléculas de MHC II e apresentação de antígenos pelos macrófagos 

infectados. Dentre os mecanismos associados a esta redução, destaca-se o controle pré-

transcricional de moléculas de MHC II, ocasionada pela redução da expressão do CIITA 

(transativador transcricional do MHC II), determinada pelo decréscimo de acetilação de seus 

promotores (WANG et al., 2005; REITH, BOSS et al., 2008). Deste modo, em casos de 

infecções crônicas, como a apresentada pelo Mtb, em que ocorre prolongada estimulação de 

sinalização da via TLR, por mais de 24 horas, o sistema imune apresenta um processo de 

“feedback” negativo para conter a inflamação excessiva, com redução da apresentação de 
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antígenos  a linfócitos T ativados no interior do foco infeccioso, a fim de garantir a redução 

do dano tecidual e manutenção da homeostasia (HARDING, BOOM, 2010).  

Em oposição ao observado nos macrófagos, as células dendríticas em resposta a 

prolongada sinalização com agonistas de TLR2 (superior a 24 horas) respondem com 

estímulo positivo para sua maturação, incluindo neste processo o aumento no nível de 

expressão de moléculas de MHC classe II, caracterizado pela manutenção das proteínas do 

complexo, pelo decréscimo da ubiquitinização. Além disso, é observado o aumento na 

expressão das moléculas co-estimuladoras e a migração das células para os linfonodos de 

drenagem próximos, resultando no aumento da apresentação de antígenos a linfócitos T 

virgens. Então após o exercício de sua função de APC, ocorre o decréscimo da expressão de 

moléculas do MHC classe II, seguindo o mesmo observado para macrófagos, com o 

decréscimo da transcrição de mRNAs do CIITA e de genes do complexo MHC II, sendo o 

processo inibitório também dependente de sinalização prolongada por TLR2 (SHIN et al., 

2006). 

A importância de TLR2 na resposta a TB também foi evidenciada por TEIXEIRA-

COELHO et al., 2010, em uma avaliação envolvendo camundongos selvagens e deficientes a 

TLR2, que demonstraram no segundo grupo decréscimo na expressão de IL-23, citocina alvo 

para a estabelecimento de linfócitos Th17, e consequentemente redução na expressão de IL-17 

e das quimiocinas CXCL9, CXCL10 e CXCL11. No entanto, não foi observado em 

camundongos TLR2
-/-

, redução na diferenciação de células Th17 nos linfonodos de drenagem, 

mas sim na manutenção de tais células no foco da infecção no pulmão. Sendo o TLR2 

importante para o estabelecimento da resposta Th17, essencial para formação do granuloma e 

redução da carga bacilar. 

Recentemente CHATTERJEE et al., 2011, demostraram em estudo comparativo 

envolvendo as cepas BCG e H37Rv, que o TLR2 está envolvido no reconhecimento inicial a 

ESAT-6, importante marcador de virulência micobacteriana e ausente nas cepas BCG.  As 

células dendríticas ativadas, pós-reconhecimento de ESAT-6 por TLR2, passam a secretar 

citocinas pró-inflamatórias, em especial IL-6 e TGF-β, gerando um ambiente favorável para a 

manutenção de linfócitos para o perfil Th17 no foco infeccioso. O mesmo não foi observado 
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quando células dendríticas foram desafiadas apenas com a cepa BCG, demostrando a 

importância do ESAT-6, como alvo para futuro adjuvante vacinal. 

MCBRIDE et al., 2013 demostraram que camundongos deficientes de TLR2 quando 

comparados com camundongos selvagens,  exibiam maior índice de infiltrados celulares e 

inflamação no pulmão, além de elevação na carga bacilar durante a infecção crônica. 

Curiosamente, os níveis de IFN-gama e IL-17 foram semelhantes nos dois grupos testados. 

No entanto, os níveis de linfócitos Threg Foxp3+ localizados no granuloma pulmonar foram 

significativamente reduzidos nos camundongos TLR2
-/-

. Usando o modelo adotivo de 

macrófagos com TLR2 funcionais em camundongos TLR2
-/-

, sete semanas pós infecção com 

Mtb, foram  observados acúmulo de linfócitos Threg e considerável redução da inflamação, 

em contraste com ratos controles que receberam macrófagos TLR2
-/-

. No entanto, a carga 

bacilar observada foi semelhante em ambos os grupos, o que indica que o papel do TLR2 na 

modulação da imunopatogenia é funcionalmente distinto da via que resulta no “killing” 

micobacteriano durante a infecção crônica.  Estes achados demostraram a importância dos 

TLR2 na regulação da imunopatogênese, no foco infeccioso pulmonar, durante a fase crônica 

da doença. 

Outra importante via de evasão imune do Mtb está na regulação da resposta de 

linfócito T citotóxico (CD8
+
). Neste sentido, SIMMONS et al., 2010 determinaram que Mtb e 

agonistas de TLR2 inibiram a indução de IFN-α e β, e consequentemente o processamento e 

apresentação de antígenos via MHC I por supressão da via TLR9. Primeiramente foram 

observados que o agonista de TLR9, DNA CpG não metilado micobacteriano, após ser 

reconhecido, induziu a expressão de IFN-α e β em células dendríticas (DC), estimulando o 

processamento do antígeno e sua apresentação a linfócitos T CD8
+
 via MHC I. No entanto, 

quando estimuladas com a lipoproteína sintética, PAM3, agonista de TLR2/TLR1, a via 

TLR9 foi inibida. Curiosamente, na avaliação feita com estimulação por Mtb, foi observado 

que DC TLR2-/-, apresentavam apenas reversão parcial da inibição da expressão de IFN- α/β, 

sugerindo que outras vias estão associadas à supressão de IFNs. Como em humanos, as DC 

mielóides expressam TLR2 e não TLR9, assim como as DC plasmocitóides expressam TLR9 

e não TLR2, foi investigado o efeito indireto da sinalização de TLR2 via citocinas. 

Contrariando a este modelo, DC de murinos expressam ambos receptores, neste modelo pôde 

ser avaliado o efeito direto da sinalização por TLR2. Para experimentação foi utilizada um 
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mix de DC contendo DC TLR2-/- com DC TLR9-/-, neste modelo foi verificado inibição 

parcial da apresentação de DNA CpG. No entanto, para DC normais, que expressavam ambos 

TLRs foi observado completa inibição da apresentação do agonista de TLR9. Diante disso, os 

autores concluíram que o efeito de supressão via direta por sinalização celular foi maior sobre 

TLR9. Também foi observado em cultura de DC normais suplementado com IFN-α e β, 

reversão da inibição, com aumento do processamento de DNA CpG via MHC I.  

No entanto, ainda não foi completamente elucidada se a supressão da via IFN- α/β 

pode ser considerada favorável ao patógeno, por contribuir para evasão, ou se favorável para 

o hospedeiro, por evitar a inflamação excessiva. Buscando elucidar tal questão, MANCA et 

al., 2001 demostraram que algumas cepas virulentas de Mtb foram associadas a maior 

expressão de IFN- α/β, quando comparadas as micobactérias não virulentas, sugerindo que 

tais citocinas estão associadas com a progressão da infecção. Neste sentido, propôs-se que nas 

cepas mais virulentas há menor número de agonistas de TLR2, resultando na menor supressão 

da via dos IFNs (SIMMONS et al., 2010).  

Mais recentemente, CARMONA et al., 2013, demonstraram a importância das 

diferenças entre estirpes de Mtb na resposta imune e o papel dos TLRs nesta variação. Neste 

estudo foram utilizados um painel contendo 6 diferentes tipos de Mtb, da linhagem Beijing-

leste asiático (04-092, 02-171, 01-260,03-265, 98-016, HN-878), além da cepa padrão de Mtb 

(H37Rv). Inicialmente foram observadas variações na expressão de citocinas pró-inflamatória 

(TNF-α, IL-12p40, IL-6, IL-1β e IFN-β) e anti-inflamatória (IL-10), após estimulação de 

macrófagos com tais micobactérias. Destacaram-se a cepa HN-878 que induziu baixa 

expressão de todas as citocinas testadas, em oposição ao desafio com a cepa 02-171 que 

determinou elevada expressão de todas citocinas analisadas, sendo a única cepa capaz de 

induzir a expressão de IFN-β. Tal variação na resposta pode ser explicada, em parte, pela 

ativação diferenciada dos TLRs pelas estirpes testadas. Foi determinado que o TLR2 foi o 

mais importante alvo, dentre os TLRs, a gerar responsividade a macrófagos estimulados com 

as estirpes do painel. A exceção foi a estirpe 02-171, em que a expressão de IFN-β foi 

totalmente dependente da via TLR4. Ainda envolvendo a estirpe 02-171, foi determinada que 

a contribuição da sinalização de TLR9 na expressão de TNF-α não foi evidenciada, visto que 

foi observado parâmetros semelhantes entre macrófagos WT e TLR9
-/-

, dados em 

concordância com a literatura (BAFICA et al., 2005). Utilizando-se agora o modelo in vivo, 
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observou-se que a variação na resposta imune entre as estirpes de Mtb, H37RV e 02-171, 

foram relacionadas à ativação distinta de TLR2/TLR4 pela última estirpe. Enquanto ausência 

de TLR4 não impactou na carga bacilar em camundongos infectados com H37Rv, a falta 

deste receptor conduziu um aumento na carga bacilar, durante as primeiras duas semanas pós-

infecção de 02-171. No entanto, com o estabelecimento da imunidade adaptativa, 18 dias pós-

infecção, o crescimento de 02-171 foi controlado, mesmo em camundongos TLR4
-/-

.  

A autofagia contitui um importante mecanismo da imunidade inata com objetivo de 

eliminar microrganismos intracelulares, como o Mtb, através do processo denominado de 

xenofagia, que ocorre quando um fagolissosomo é englobado pelo lisossomo, formando o 

autofagolisossomo, processo pedentente da marcação anterior pela proteína PARK2 e do 

processo oxidativo ROS no fagolisossomo (BEHR & ERWIN SCHURR, 2013). Esta via 

constitui um importante processo de eliminação do Mtb, no entanto as bases moleculares da 

marcação de PARK2 ao fagolisossomo ainda não é compreendido (MANZANILLO et al., 

2013). A importância da proteína PARK2 na resistência a infecção micobacteriana, como M. 

leprae, foi primeiramente evidenciada por MIRA et al., 2004, que determinou a associação de 

SNPs na região regulatória de PARK2 com susceptibilidade a Hanseníase.  

Neste sentido, XU et al., 2007, em um estudo experimental envolvendo macrófagos 

murino e humano, concluíram que duas importantes vias da imunidade inata: a autofagia e a  

sinalização de TLR4 dependente de TRIF, atuam em sinergia, visto que é observado  uma 

elevação do número de autofagolisossomos entre macrófagos estimulados com LPS. 

Utilizando o marcador de autofagolisossomos, GFP-LC3 e microscopia eletrônica, foram 

observados que macrófagos apresentaram um acréscimo de 61,8% de autofagolisossomos, 

pós-estimulação com LPS quando comparados ao grupo controle sem estimulação (10,3%). 

Sendo que a sinalização da via TLR4 também resultou em maior taxa de maturação do 

autofagolisossomos, elevando seu potencial microbicida. No momento que culturas de 

macrófagos foram infectadas por Mtb, com e sem estímulos de LPS, foram observados os 

percentuais de 79% e 11% de Mtb internalizados em autofagolisossomos entre os grupos teste 

e controle, respectivamente. No entanto, mais avaliações ainda são necessárias para 

elucidação sobre a participação de outros TLRs na autofagia. Além disso, futuros estudos 

devem ser realizados para elucidar se este conhecimento gerado pode ter alguma implicação 

terapêutica e/ou ser utilizado na melhoria de novas estratégias vacinais. 
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2.8. INFLUÊNCIA GENÉTICA NA PREDISPOSIÇÃO A TB 

 

A exposição às micobactérias do complexo nem sempre resulta em doença, estima-se 

que apenas 30% dos indivíduos expostos tornam-se infectados e, destes, apenas 10% 

desenvolvem TB. Deste modo, o estabelecimento da doença está associada a uma conjunção 

de fatores que influenciam na forma e qualidade da resposta imune, frente ao bacilo da TB, 

definida tanto pela constituição genética do hospedeiro e do patógeno, assim como por co-

infecções (HIV), situações imunosupressoras (diabetes, idade avançada, desnutrição, 

tabagismo, etilismo, neoplasias, transplantes e autoimunidades) e/ou pelo uso de medicação 

imunomoduladora (MURRAY, 1990; CASANOVA, ABEL, 2002; BELLAMY, 2005; 

PICARD et al., ; 2006; CAWS et al., 2008; CASANOVA et al., 2011; WHO, 2011, SHALER 

et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Etapas de interação entre humanos e micobactérias. A exposição à micobactérias nem sempre 

resulta em doença. Sendo o estabelecimento da infecção e adoecimento dependente da imunidade inata e 

posterior direcionamento da imunidade adaptativa quando necessária. Fatores do hospedeiro podem ser genéticos 

(SNPs em genes da resposta imune) ou não genéticos (co-morbidades). Fatores ambientais microbianos 

(virulência da estirpe) e fator de exposição (taxa de exposição e inoculação direta). A combinação de tais fatores 

determinam o estabelecimento da infecção pós-exposição, no entanto o fenótipo imunológico e clínico são 

diretamente dependente do tipo e qualidade da resposta imune estabelecida. Adaptado de CASANOVA, ABEL, 

2002. 
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Esta ideia foi defendida pelas premissas de RICH em 1943, quando ele afirmou que a 

patogenia na TB era dependente do número e virulência da estirpe infectante, além da 

constituição genética do hospedeiro, variáveis estas determinantes para a qualidade da 

resposta imune (FIGURA 10). Segundo RICH, a resistência natural era definida 

geneticamente, enquanto que a resistência adquirida era produto de uma infecção anterior, na 

qual a estrutura antigênica bacilar passa a ser reconhecida pelo sistema imune de memória, 

que resulta em uma reposta mais rápida e direcionada a infecção por Mtb subsequente (RICH 

et al., 1944). 

 

 

Figura 10. Fatores condicionantes da lesão tuberculosa. Fórmula proposta por RICH et al., 1944. Legenda: 

L=lesão; N: número de bacilos; V: virulência; Hy: hipersensibilidade; In:imunidade natural e Ia: imunidade 

adquirida. 

 

Neste contexto, evidências quanto à associação de fatores genéticos na 

susceptibilidade e/ou resistência a TB, ocorrem em 1926, em Lübeck, na Alemanha, devido 

um grave erro no programa de vacinação com o Bacilo Calmette–Guérin (BCG), onde 249 

bebês foram vacinados com uma estirpe de M. tuberculosis virulenta. Surpreendentemente, 

173 bebês sobreviveram, mas 76 faleceram em decorrência da infecção grave. Diante deste 

fato foi proposto que existe uma ampla variação da resposta imune frente ao patógeno, e que 

os bebês que faleceram provavelmente apresentaram uma fraca resposta de resistência ao Mtb 

quando comparado aos bebês que conseguiram realizar o “cleaning” efetivo contra da 

infecção. No entanto as bases moleculares para tal variação ainda eram desconhecidas. Neste 

estudo diferenças na resposta adquirida previamente, foram descartadas, visto que se tratavam 

de bebês, que tiveram um histórico de exposição à priori por Mtb e que não foram vacinadas 

com BCG anteriormente. A diferença também não poderia ser explicada pela variação da 

virulência da bactéria, uma vez que todas as doses vacinais continham a mesma estirpe de 

Mtb (DUBOS, 1952; BELLAMY, 2005). 
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Diante destas evidências um estudo referência realizado por HALDANE, 1949, 

sugeriu que os microrganismos foram os principais agentes de seleção entre a população 

humana desde sua origem. Ele defendia que a evolução recente do genoma humano foi 

direcionada pela necessidade de resistência a patógenos, já que as doenças-infecciosas eram a 

principal causa de mortes entre recém-nascidos. Esta hipótese também sugeriu que a maioria 

da diversidade genética observada entre diferentes populações foram selecionadas e mantidas 

por pressão seletiva ocasionada pelos microorganismos patogênicos existentes localmente. A 

importância da constituição genética na resistência a doenças foi claramente observada para a 

malária e HIV. Neste caso, em regiões geográficas com endemismo de malária, como a região 

subsaariana é comum à identificação de variantes de genes que conferem resistência à doença, 

nesta inicialmente incluíam-se variantes nos genes da β e α Hemoglobina e o G6PD (glicose-

6-fosfato desidrogenase) e TLR4, sendo maior a frequência destes em regiões acometidas pela 

doença quando comparado a regiões não endêmicas (HILL et al., 1992; BELLAMY, 2005; 

FERWERDA et al., 2007). Outro importante evidencia foi à restrição genética ao 

desenvolvimento e progressão do HIV conferida pela presença de uma deleção no gene CCR5 

(DEAN et al., 1996) 

 Historicamente a TB não apresenta uma distribuição geográfica marcada, o que tornou 

difícil a identificação de variantes dos genes por meio desta estratégia espacial (BELLAMY, 

2005). Entretanto, ao longo da história natural da TB, no leste europeu, estimou-se que 

infecções por Mtb fora responsável por 1/5 de todas as mortes na pós-revolução industrial. 

Deste modo, é lógico pensar que Mtb está entre os agentes infecciosos que mais direcionaram 

a evolução do genoma humano, sendo responsável pela fixação de alelos que confiram 

resistência a TB. (MURRAY, 1990).  

 Assim é sugerido que a resistência populacional ao Mtb é determinada pelo histórico 

de exposição prévia a TB. Genes que conferem resistência à doença, por pressão seletiva 

elevam sua frequência ao longo das gerações. Este situação pôde ser bem visualizada por 

Motulsky em 1960 em um estudo envolvendo a população indiana Qu’Appelle, onde 

registrou-se no final do século XIX os primeiros casos de TB. A doença expandiu-se 

rapidamente na população, ao ponto de ser a responsável por 10% dos óbitos anuais 

registrados. No entanto, após 2 gerações (40 anos depois), a taxa de morte por TB a nível 

populacional reduziu para 0,2%. A explicação dada para a queda da taxa de mortalidade foi a 
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forte pressão seletiva positiva para alelos que conferiram resistência a TB a nível 

populacional. 

Estudos com gêmeos também constituem uma boa alternativa para ratificar se fatores 

genéticos estão envolvidos no desenvolvimento de doenças infecciosas, dentre elas a 

Tuberculose (BELLAMY, 2005). Esta ideia foi defendida por dois estudos referência, 

envolvendo gêmeos monozigóticos, caracterizados por herdarem o mesmo genoma, e gêmeos 

dizigóticos, que compartilham 50% do genoma com o irmão. Nesse sentido, foi observada 

uma maior concordância entre os gêmeos monozigóticos para a ocorrência da doença quando 

comparado aos gêmeos dizigóticos. A explicação dada na época foi que a predisposição TB 

foi determinada principalmente por fatores genéticos herdáveis (KALLMANN, REISNER, 

1943; COMSTOCK, 1978). 

SORESEN et al., 1988 em um estudo de 60 anos envolvendo famílias com filhos 

adotivos e biológicos da Dinamarca, investigaram a relevância de fatores genéticos e 

ambientais na predisposição a doenças. E concluíram que a ocorrência da morte prematura de 

adultos devido a doenças infecciosas tem 6 vezes maior associação com o componente 

genético herdável quando comparado a outras causas de mortes, como câncer e doenças 

cardiovasculares, que mostraram sofrer maior influência do componente ambiental. Ou seja, 

pessoas que tem um histórico familiar de mortes por doenças infecciosas, herdam fatores 

genéticos que as tornam mais propensas a morrem pela mesma causa, quando comparadas a 

pessoas com histórico familiar sem TB.  

O estudo da importância dos fatores genéticos na predisposição a doenças infecciosas 

pôde ser ampliado pelos estudos com modelos animais, visto que é permitida a 

experimentação científica, onde práticas como a endogamia, deleção de genes e desafios com 

agentes mutagênicos e patógenos, norteiam e auxiliam na elucidação de quais genes e suas 

variantes podem estar relacionadas à predisposição a TB (BELLAMY, 2005). Tal avanço 

também têm sido conquistado pela evolução das técnicas de genotipagem do DNA, em 

especial com o advento dos estudos de associação genética em larga escala – GWA (Genome-

Wide Association Studies), que focam na identificação de milhares de polimorfismos de base 

única - SNP (single-nucleotideos polymorphisms), muitos destes estão sendo reconhecidos 
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como marcadores genéticos relacionados à doenças, imunopatogenia e a sua gravidade 

(SELVARAJ et al., 2008; MANOLIO; COLLINS, 2009).  

É consenso que na maioria dos indivíduos a predisposição a infecção micobacteriana 

está associado com um padrão de herança genética complexo, sendo determinado por uma 

combinação de mutações, envolvendo vários genes da reposta imune (MISCH & HAWN, 

2008). No entanto existe considerável controvérsia quanto à importância de comuns e/ou raras 

SNPs na predisposição a doenças a nível populacional. Uma linha de pensamento defende a 

ideia que doenças endêmicas em uma região são associadas com SNPs com frequência 

relativamente alta na população. No entanto, outra linha de pensamento defende que mutações 

raras são mais importantes na predisposição a doenças, visto que alterações dos aminoácidos 

traduzidos podem regular negativamente a resposta a favor do microrganismo (CASANOVA 

et al., 2002 e BELLAMY et al., 2003).  

A literatura já demostrou os dois exemplos. Casos de imunodeficiências primárias 

(DIPs) atribuídas à mutação rara em sido relatada pela literatura científica (CASANOVA et 

al., 2002). A literatura já descreveu em crianças casos de imunodeficiência severa combinada 

(SCID), caracterizada pela carência de células T que resulta em maior susceptibilidade a BCG 

e a micobactérias ambientais, micobactérias estas que normalmente não geram doença em 

humanos imunocompententes. Adicionalmente, PICARD et al, 2003 descreveram que raras 

mutações em IRAK-4 estão fortemente associadas a susceptibilidade a infecção bacteriana. No 

entanto, os estudos que apresentaram resultados de susceptibilidade a TB, em sua maioria 

grande, avaliaram o efeito de mutações comuns entre populações de pacientes e controles. 

Esta observação pode ser justificada, porque na prática para a determinação de associação de 

mutações raras a nível populacional são necessários um grande número amostral, o que na 

maioria das vezes não é alcançado (CASANOVA, 2002; BELLAMY, 2003).  

Dentre os genes extensivamente estudados que já foram considerados responsáveis, 

em parte, pela predisposição a TB, destacam-se os que codificam para TLR, em especial os 

TLR1, 2, 4, 6 e 9 (ARBOUR et al., 2000; KHOR et al., 2007;  NAJMI et al., 2010; MIAO et 

al., 2011; SHAH et al., 2012). Polimorfismos em outros elementos da imunidade também vêm 

sendo descritas pela literatura como relevantes para a TB, variações nos genes: DC-SIGN 

(Dendritic cell-specific intercellular adhesion molecule-3-grabbing non-integrin) (MIAO et 
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al., 2012); NOD2 (domínio de oligomerização de nucleotídeo 2) (AUSTIN et al., 2008); na 

Lectina Ligadora de Manose 2-MBL2 (TURNER; HAMVAS, 2000), no receptor de vitamina 

D (VDR) (SELVARAJ et al. 2000), na NRAMP1 (Natural-resistance-associated macrophage 

protein) (SOBORG et al., 2007; VELEZ et al., 2009; VAN CREVEL et al., 2009; BEN-

SELMA et al., 2012) e nas citocinas como: IFN-gama (VALLINOTO et al. 2010); IL-10 

(ANSARI  et al., 2009; ZHANG et al., 2011); TNF-α (ZHU et al., 2012); IL-6 (SELVARAJ 

et al;. 2008), IL-12B (FERNANDO; BRITTON, 2006; SELVARAJ et al;. 2008; MORRIS et 

al., 2011) e IL17 (PENG et al., 2013)  

Ressalta-se então que a predisposição TB pode ser resultante de milhares de SNPs em 

genes associados à reposta imune frente ao Mtb. Tais SNPs são variavelmente associados à 

TB em diferentes populações, esta variação pode ser explicada por 1)  pressão seletiva sofrida 

durante a longa interação hospedeiro-patógeno entre os diferentes grupos populacionais; 2) 

falhas nos desenhos de estudos de associação e 3) limitado conhecimento dos efeitos 

moleculares e funcionais da variente dos genes. Neste sentido é importante conhecer melhor a 

constituição genética da população local para afirmar quais marcadores imunogenéticos são 

relevantes aos casos de predisposição a TB na população de cada região (AZAD, 2012, PENG 

et al., 2013). Sendo assim, são necessários mais trabalhos no Brasil que abordem a frequência 

deste SNPs na população, para a elucidação do impacto destes na incidência de TB e sua 

imunopatogênese resultante. 

 

2.9. REVISÃO DE SNPs NOS GENES QUE CODIFICAM PARA OS TLRs E SUAS 

IMPLICAÇÕES FUNCIONAIS 

 

Os SNP são substituição/troca, de uma única base nitrogenada, originados a partir de 

um erro da DNA polimerase durante a duplicação do DNA na meiose. No geral é inserido 

menos de um erro a cada 10
10 

nucleotídeos
 
incorporados, precisão determinada pela ação de 

exonuclease 3`-5` da DNA polimerase, revisão que promove a excisão de bases erroneamente 

inseridas. No entanto, o SNP é a forma de variações genéticas mais comuns no genoma 

humano, sendo responsáveis por 90% de toda variação encontrada. Em levantamentos 

realizados pelo projeto genoma humano desde 2007, foram estimados que existam 
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aproximadamente 11 milhões de SNPs,  destes 7 milhões com a frequência do alelo menor 

(MAF) acima de 5%, o restante com MAF de 1 a 5%. Variações genéticas com MAF acima 

de 1% são considerados frequentes em uma população, abaixo deste índice são considerados 

mutações pontuais raras. Os SNPs localizados em uma mesma região (locus gênico) ou até 

mesmo em regiões próximas no cromossomo estão geralmente em desequilíbrio de ligação, 

ou seja os alelos são herdados em conjunto, em bloco, herdados de forma não aleatória 

durante o evento de quiasmas, evento que ocorre na meiose I, prófase-diplóteno. Um conjunto 

de alelos, numa região cromossômica em desequilíbrio de ligação é denominado de haplótipo 

(FRAZER et al., 2009). Atualmente, muito se discute quanto à importância destas variações 

na evolução humana, na sensibilidade a drogas e, sobretudo na predisposição a doenças 

(CALABRESE et al., 2009; FRAZER et al., 2009). 

Mudanças genéticas do tipo SNP em regiões codificantes podem ou não resultar em 

mudança do RNA transcrito e consequentemente mudança do aminoácido traduzido, visto que 

o código genético é degenerado. Neste caso, as mudanças podem ser classificadas como 

sinônimos (ocasionando substituição do nucleotídeo sem mudança do aminoácido traduzido) 

e não sinônimos (substituição leva a mudança do aminoácido traduzido), tais alterações 

podem ter impactos na estrutura/estabilidade da proteína final, e consequentemente em sua 

função (GRIFFITH, 2009). SNPs em região promotora e íntrons, regiões que sabidamente 

apresentam ação regulatória e enhancers, podem estar associados com a expressão anormal do 

produto gênico final. Desta forma, SNPs em regiões codificantes e não codificantes, que 

afetem consideravelmente a ação e/ou expressão de um produto gênico, são denominados de 

SNPs funcionais (GRIFFITH, 2009).  

Diante da importância dos TLR para a resposta imune frente à infecção por Mtb, 

mutações nos genes que codificam para tais receptores e suas vias de sinalização, podem 

resultar em uma inadequada ou excessiva resposta inflamatória, elevando o risco a TB assim 

como em sua imunopatogênese resultante (CASANOVA et al., 2011; ZHANG et al., 2013). 

MEDZHITOV et al, 1997, foram pioneiros ao estabelecerem que a susceptibilidade a 

patógenos pudesse estar associada a variações no TLR. A partir desta data a literatura 

científica vem corroborando e/ou confrontando este estudo inicial, com dados que avaliam os 

efeitos funcionais de polimorfismos em TLRs e a importância destas variações ao risco a TB, 

seguem abaixo algumas destas referências. 
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HOSHINO et al., 1999 foram pioneiros ao investigar polimorfismos em TLR4 e a 

determinar que os SNP 896A/G (Asp299Gly, mudança de Aspartato para Glicina) 

(rs4986790) (localizado no ÉXON4 posição no gene 13843) e o SNP 1196C/T (Thr399Ile, 

mudança de Treonina para Isoleucina) (rs4986791) (localizado no ÉXON4 posição no gene 

14143), ambos localizados no domínio extracelular do receptor, tornavam camundongos 

hiporesponsivos a LPS, e dessa forma, mais susceptíveis a infecções por bactérias gram-

negativas. Em seguida, HARBOUR e colaboradores em 2000, evidenciaram de forma 

pioneira em humanos, que células THP-1 (linhagem monocítica humana) transfectadas com 

TLR4 com o alelo mutante 896G, mas não 1196T, eram hiporesponsivos a sinalização a LPS 

quando comparadas a células com o alelo referência, uma vez que expressavam 

consideravelmente  menos NF-kB. O mesmo resultado foi observado em células epiteliais das 

vias aéreas e macrófagos alveolares de indivíduos com alelo mutante 896G. No entanto as 

bases moleculares para a hiporesponsividade a LPS não foram respondidas.  

Diante destas primeiras evidencias, pesquisas posteriores buscaram elucidar o impacto 

funcional da presença das variantes 896G e 1196T no nível de expressão de TLR4, na ligação 

com o LPS, na interação do complexo LPS-CD14 com a proteína acessória MD-2 e na 

ativação das vias de sinalização MyD88 e TRIF, importantes vias da resposta pró-

inflamatória. Nenhuma diferença quanto ao nível de expressão de TLR4 foi observado entre 

os TLR4 com as variantes 896G e 1196T, mesmo quando em um haplótipo 

(RALLABHANDI et al., 2006, PROHINAR et al., 2010; FIGUEROA et al., 2012). Este 

último trabalho demonstrou que TLR4-D299G-T399I não afeta a ligação do LPS ao 

complexo TLR4/CD14/MD-2, assim como a dimerização TLR4/MD-2. Conclui-se que 

células HEK293 (células embrionárias de rim humano 293) quando transfectadas com o alelo 

(896G) e estimulados com LPS apresentaram menor ativação das vias de sinalização de 

TLR4: MyD88 e TRIF, e consequentemente menor expressão das citocinas TNF-α, IL-8 e 

IFN-β, respectivamente.  

YAMAKAWA et al., 2012 observaram em oposição ao estudo anterior que células 

Ba/F3 transfectadas com o TLR4-D299G-T399I após estimulação por MPL (lipídio 

monofosforilado) apresentaram menor taxa de dimerização a MD-2. Tal questão pode ser 

explicada pela interação necessária do TLR4 a dois sítios do MD-2. O primeiro sítio é usado 

como interação constitutiva a TLR4, já o segundo é ativado apenas quando o MD-2 está 
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associado ao agonista, resultando na dimerização estável de TLR4-MD-2. Apesar de tais 

SNPs estarem dispostos em regiões distintas a estes sítios, a alteração na conformação local 

do TLR4-D299G pode interferir na dimerização do ligante ao complexo, resultando no quadro 

de hiporesponsividade, e consequentemente maior susceptibilidade a doenças infecciosas 

(OHTO et al., 2012). 

Já em relação ao TLR2, um estudo pioneiro determinou a associação do polimorfismo 

2258G/A (Arg753Gln, mudança de arginina para glutamina) (rs5743708) (localizado no 

ÉXON 3, posição no gene 25877), com a baixa resistência a infecções micobacteriana 

(LORENZ et al., 2000). Tal SNP está localizado em uma região que codifica para o domínio 

TIR, porção intracelular do receptor, fundamental para o recrutamento das proteínas 

adaptadoras da via TLR (MERX et al., 2007). Diante disso, XIONG  et al., 2012 demostraram 

que em células HEK293 transfectadas  com TLR2 com o alelo mutante 2258A não 

apresentaram diferenças significativas na expressão do receptor quanto comparadas as células 

com o alelo referência. Adicionalmente, foi evidenciado por modelagem estrutural que a 

substituição do aminoácido arginina para glutamina observada neste SNP em TLR2, gerou 

uma mudança no potencial eletrostático do loop DD (displacement loop), suficiente para gerar 

uma discreta alteração estrutural na região responsável pela dimerização com TLR6. Este 

achado foi corroborado pelas análises de co-imunoprecipitação e Western blot que 

demonstraram uma menor habilidade de associação do TLR2 R753Q com o TLR6, após 

estimulação com PAM2, principal agonista do complexo TLR2-TLR6, resultando na redução 

do recrutamento das proteínas TIRAP e MyD88 e posterior sinalização da via TLR, o que 

pode contribuir para a hiporesponsividade observada.  

Os TLR1 e TLR6, como já citado, formam heterodímeros com TLR2, e os efeitos 

funcionais de polimorfismos nestes genes ao risco a infecções micobacterianas também foram 

investigados. Dentre os polimorfismos já descritos, nestes 2 genes já associados na literatura 

ao risco a TB, destacam-se em TLR1 o SNP 1805T/G (Ile602Ser, mudança de isoleucina para 

serina) (localizado no ÉXON 4, posição no gene 12765) (rs5743618), região que codifica para 

a porção transmembrana do receptor, além do SNP 745C/T em TLR6 (Ser249Pro, mudança 

de serina para prolina) (localizado no ÉXON 2, posição no gene 33089) (rs5743810), região 

que codifica para a porção extracelular do receptor (HAWN et al., 2007; SHEY et al., 2010).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Xiong%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22992740
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HAWN et al., 2007 verificaram em uma população dos EUA e Vietnã em estudo que 

incluiu 494 indivíduos saudáveis, o efeito do SNP 1805T/G em TLR1 frente a resposta a 

lipopeptídeos e lisado micobacteriano. Incialmente foram observados os níveis de expressão 

das citocinas pró-inflamatórias: IL-6, TNF-alfa, IL-1, IL-12 e a citocina anti-inflamatória IL-

10, sendo observada considerável diferença inter-indivídual no nível de expressão apenas para 

IL-6. Deste modo, foi determinado que o nível de expressão de IL-6 em sangue de indivíduos 

com o genótipo 1805TT e pós-estimulação com o agonista PAM3 produziam 

substancialmente mais IL-6 quando comparado aos indivíduos com o genótipo mutante 

1805GG. Também foi determinado em estudo com células HEK293 transfectadas com o SNP 

em TLR1 em destaque, que células detentoras do alelo referência 1805T pós-estimulação com 

o agonista PAM3 apresentaram normal sinalização de NF-kβ  em comparação com células 

detendoras do alelo mutante 1805G.  

JOHNSON et al., 2007, avaliaram a expressão de TLR1, TLR2 e TLR6 em PBMC de 

60 voluntários saudáveis. E observaram que os indivíduos homozigotos para o alelo 1805G de 

TLR1 apresentaram redução no transporte deste receptor do reticulo endoplasmático (RE) 

para a superfície celular e consequentemente menor expressão deste na superfície celular. 

Como esperado, nenhuma diferença foi observada na expressão dos TLR2 e TLR6 mediante a 

presença deste alelo mutante em TLR1. Também foi determinado o efeito de tal SNP em 

TLR1 em gerar hiporesponsividade celular, visto que a comparação de monócitos de 

indivíduos homozigotos para o alelo 1805G pós-estimulação com PAM3, exibiram menor 

expressão de TNF-alfa, quando comparado aos monócitos provenientes de indivíduos com o 

alelo referência. Adicionalmente, foi aplicado um estudo de associação do SNP 1805T/G em 

TLR1 a hanseníase, em uma população da Turquia, na qual foi observada uma maior 

frequência do alelo mutante no grupo saudável. Deste modo, conclui-se tal variante está 

associada ao menor risco do desenvolvimento da infecção por Mycobacterium leprae, 

sugerindo que tal patógeno subverte o sistema TLR, como mecanismo de evasão imune.  

 HART e TAPPING et al., 2012a avaliaram mecanismos associados ao tráfico 

diferencial de TLR1 I602S do RE para a superfície celular  e determinaram a participação de 

duas chaperonas, PRAT4A and PRAT4B, respectivamente atuantes como regulares positivos 

e negativos do tráfico deste receptor. Tal SNP atuou como uma “enhancer” no sítio 

responsável pela interação do TLR1 a PRAT4B, durante a biossíntese do receptor, evento 

determinante para a inibição do tráfico do TLR1 para a supercifie celular. Também foi 
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determinado que a elevação da expressão de PRAT4A ou bloqueio de PRAT4B, a expressão 

de TLR1 é normalizada mesmo na presença do alelo 1805G. Adicionalmente foi determinado 

que PBMCs homozigotos para o alelo 1805G quando estimulados com IFN-gama 

apresentaram normal expressão de TLR1 e inversão da hiporresponsividade a agonistas. Os 

autores concluíram que este evento foi mediado por PRAT4A cuja expressão é altamente 

induzida por IFN-gama.  

HART e TAPPING et al., 2012b avaliaram mais detalhadamente como o efeito 

funcional de hiporesponsividade a agonistas de TLR1 conferido pelo alelo mutante 1805G de 

TLR1 resulta em proteção a infecções por micobactérias. Embora a hiporesponsividade ao 

patógeno normalmente gere efeitos deletérios, foi evidenciado que a subversão da sinalização 

de TLR1/TLR2 em macrófagos representa uma importante estratégia de evasão imune das 

micobactérias, o que garante o estabelecimento da infecção crônica. Neste sentido, conclui-se 

que PBMCs de indivíduos homozigotos para o alelo variante 1805G foram mais resistentes a 

regulação negativa da expressão de MHC classe II e FcγRI (CD64), determinantes elementos 

para apresentação de antígenos, para a fagocitose dependente de IgG, respectivamente. 

Adicionalmente foi observada menor indução da enzima arginase-1, responsável por degradar 

a arginina intracelular, substrato essencial para a síntese de NO, derivado reativo de 

nitrogênio, outro importante mecanismo microbicida.  Neste sentido, a hiporesponsividade 

gerada pela presença do SNP, reduziu a capacidade micobacteriana em gerar um nicho de 

sobrevivência em macrófagos, condição que determina a maior proteção à infecção. 

Já com relação a SNPs em TLR6, SHEY et al., 2010 avaliaram o efeito funcional da 

presença dos SNPs não sinônimos 1083G/C e 745C/T em 70 controles saudáveis, oriundos da 

África do sul,  mediante estímulos do sangue total com os agonistas : PAM2, PAM3, FSL-1, 

LPS, lisado micobacteriano e BCG. E verificaram para o primeiro SNP que indivíduos com o 

genótipo 1083C/C apresentaram baixa expressão de IL-6, quando comparado a indivíduos 

com genótipo 1083G/G pós estimulação com PAM2, FSL-1, lisado micobacteriano e BCG. 

Com relação ao segundo SNP avaliado, não foi possível avaliar o efeito do genótipo 745 TT 

em função do pequeno número de indivíduos com este perfil variante. Indivíduos com o 

genótipo 745C/C foram comparados a indivíduos com o genótipo 745C/T+T/T, sendo 

observado para os detentores do genótipo homozigoto selvagem uma maior expressão de IL-

6, pós estimulação com PAM3 e FSL-1. Embora os resultados tenham sido inconclusivos, 

quanto o efeito funcional da presença do alelo 745T, os autores sugerem o envolvimento deste 
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alelo com a menor expressão de IL-6, e justificaram tal conclusão pelo pequeno número 

amostral recrutado. Este trabalho também avaliou o efeito da presença do SNP 745C/T na 

sinalização a lipopeptídeos, utilizando o vetor de expressão EF6-V5-His-TOPO em células 

HEK293, e verificaram que as células com o alelo 745T pós-estimulação com PAM3 e lisado 

micobacteriano apresentaram menor sinalização de NF-kβ quando comparado as células 

detendoras do alelo selvagem (745C).   

 Adicionalmente, RANDHAWA et al., 2011 avaliaram o efeito funcional de 

polimorfismos em TLR1 e TLR6 na resposta de linfócitos T, 10 dias pós-vacinação de 

crianças oriundas da África do Sul com BCG. Conclui-se na análise primária, a partir de 

sangue total, apenas o envolvimento do alelo 745T de TLR6 no aumento da expressão de 

IFN-gama. Em similaridade a prévios estudos, os genótipos 1805GG de TLR1 e 745CT/TT 

de TLR6 foram associados a menor expressão de IL-6 em comparação com os genótipos 

1805GT/TT de TLR1 e 745CC de TLR6. Também foi observada a partir da estimulação de 

PBMCs com diversas lipoproteínas que o genótipo 1805GG de TLR1 foi associado a menor 

expressão de IL-10 em comparação com o genótipo 1805 GT/TT. Em oposição a este 

resultado, o SNP 745 C/T não foi associado com o nível de IL-10. Nenhum nível de IL-12 foi 

detectado. Estes dados somados sugerem que as variantes de TLR1 e TLR6 modulam a 

polarização dos linfócitos T para o perfil Th1, pela regulação da expressão de IL-10 na 

ausência de IL-12. Sendo esta uma importante evidência de como variações em genes da 

imunidade inata direcionam a resposta imune adaptativa pós-vacinação. Desta forma as 

variáveis imunogenéticas deveriam ser consideradas e poderiam constituir guias ao uso de 

novos adjuvantes vacinais, assim como teriam implicações no diagnóstico por TB baseando-

se no nível de IFN-gama.  
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3. JUSTIFICATIVA  

 

A TB é sabidamente multifatorial resultante de fatores sociais, como a desnutrição, o 

viver em aglomerados, a falta de saneamento básico, o consumo de drogas, além das 

dificuldades operacionais de diagnóstico e tratamento da TB, especialmente em localidades 

isoladas do interior do estado do Amazonas. Fatores como a carga bacilar e a virulência do 

Mtb, assim como fatores do hospedeiro, associado a sua constituição genética e 

comorbidades: a coinfecção HIV/Mtb e o diabetes, sendo determinantes para a 

imunopatogenia e o quadro clínico resultante.  

A WHO estima que 1/3 da população mundial está infectada com o bacilo da TB (TB 

latente), destes menos que 10% apresentarão a forma clínica da doença ao longo da vida.  Este 

fato tem instigado pesquisas que investiguem fatores imunogenéticos associados a maior e/ou 

menor risco a TB. Neste sentido, os genes que codificam para os Receptores semelhantes a 

Toll (TLRs), especialmente os TLR1, TLR2, TLR4, TLR6 e TLR9, vêm sendo considerados 

pela literatura mundial como importantes alvos de estudos de associação, por sua atuação no 

reconhecimento inicial ao Mtb e pelo posterior direcionamento da resposta imune adaptativa. 

Neste sentido, diversos SNPs em TLR já foram associados a TB no mundo. No entanto a 

literatura traz dados contraditórios quanto à participação de SNPs em TLRs e suas implicações 

na TB, em função das diferenças quanto ao “background” genético observado entre as 

populações avaliadas.  

Mesmo diante da problemática da TB no Brasil e no estado Amazonas, estudos que 

abordem a participação do perfil imunogenético e demográfico na predisposição a doenças 

infecciosas, em especial a TB, ainda são escassos em nossa região. Sendo assim, este estudo 

apresentou relevância regional e gerou dados pioneiros no Amazonas, quanto à associação de 

variações genéticas e demográficas a TB, em nossa população. Adicionalmente, as 

informações geradas neste estudo podem contribuir, futuramente, para introdução de 

estratégias terapêuticas alelo específica que aperfeiçoem a resposta frente a infecções pelo 

Mtb.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a associação de SNPs nos genes TLR1, TLR2, TLR4, TLR6 e TLR9 com a 

susceptibilidade e/ou resistência a Tuberculose em uma população da Amazônia brasileira. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

4.2.1. Determinar as frequências genotípicas e alélicas de SNP investigados nos 5 

genes TLR em pacientes com TB e controles sem a doença. 

4.2.2. Avaliar a participação de SNPs em TLRs e suas combinações (haplótipos) ao 

risco no desenvolvimento da TB, assim como carga bacilar. 

4.2.3. Determinação de marcadores demográficos e imunogenéticos associados a 

maior ou menor predisposição a TB, assim como a carga bacilar. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. TIPO DE ESTUDO 

 

Estudo analítico de caso controle que investigou a associação de fatores demográficos 

e imunogenéticos com a susceptibilidade e/ou resistência a Tuberculose. 

 

5.2. POPULAÇÃO DE REFERÊNCIA  E CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 

Os pacientes desta pesquisa foram recrutados na Policlínica de Referência em 

Pneumologia Sanitária Cardoso Fontes, centro de referência estadual para diagnóstico e 

tratamento da TB, localizada no Município de Manaus, capital do estado do Amazonas. Tal 

município possui uma população estimada em 1.802.014 habitantes, segundo o último 

levantamento realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2010, 

concentrando 51,7% da população do estado do Amazonas, sendo que deste número estima-se 

que 120 mil pessoas vivem o abaixo da linha da pobreza (IBGE, 2010). 

 

 

 

 

 

Figura 11. Local de coleta de pacientes deste projeto, Policlínica Cardoso Fontes, centro de referência ao 

diagnóstico e tratamento de TB no estado do Amazonas, localizada na rua Lobo D’almada, número222, 

Centro, Manaus, Amazonas.. 
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Manaus apresenta uma incidência de 90 casos de TB a cada 100.000 habitantes, bem 

superior à média nacional de 36,1, sendo responsável por 75% dos casos de TB notificados no 

Amazonas (BRASIL, 2012). De acordo com recente levantamento da FVS-AM, foram 

notificados no estado em 2012, 2941 casos de TB, incluindo neste número 2593 casos novos e 

348 casos de retratamento. A policlínica Cardoso Fontes tem papel fundamental no 

diagnóstico da TB, uma vez que, nos últimos 12 anos, foi responsável pelo diagnóstico e 

notificação de 10.416 casos de Tuberculose no Amazonas, sendo 868 casos apenas em 2012. 

(CREPS, 2013). 

Foram incluídos nesta pesquisa pacientes com diagnóstico confirmado para TB 

pulmonar e/ou pleural via avaliação clínica e exames de imagem (RX de tórax e/ou 

tomografia sugestiva para TB) e/ou laboratorial: (baciloscopia, histopatológico sugestivo, 

PPD, PCR em tempo real (geneXpert), cultivo positivo para Mtb com confirmação por análise 

bioquímica e/ou PCR convencional. Foram realizados acompanhamentos dos prontuários de 

pacientes sem diagnóstico laboratorial definitivo para TB. Nestes casos foram incluídos 

apenas pacientes que apresentaram melhora clínica, laboratorial (escarro negativo  ao final do 

tratamento) e radiológica, apresentando atestado de alta por cura no final no prontuário  

(Figura 12).  

Foram incluídos pacientes de ambos os sexos, com idade entre 18 e 65 anos, sem 

consanguinidade com outros participantes deste projeto, nascidos nos estados da Amazônia 

legal (AM, AC, AP, RR, RO, PA e TO). Foram excluídos desta pesquisa pacientes com 

diagnóstico positivo para Micobactérias não causadoras de Tuberculose (MNT), gestantes, 

transplantados, pessoas com diabetes, neoplasias, doenças autoimunes, indivíduos fazendo 

uso de qualquer tipo de imunossupressor ou imunomodulador, com imunodeficiência 

congênita, indígenas e pessoas sabidamente infectadas com HIV. Os dados clínico-

demográficos, microbiológicos e de comorbidades foram obtidos a partir do relato dos 

próprios pacientes, comprovados com os laudos dos exames trazidos pelos mesmos e anexos 

em seu prontuário. A partir da baciloscopia direta realizada, os pacientes foram classificados 

de acordo com a carga bacilar, em paucibacilares e/ou multibacilares, conforme o preconizado 

pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2002). 
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Figura 12. Fluxograma de inclusão dos pacientes desta pesquisa. Legenda: TB: Tuberculose, BAAR: bacilo 

álcool-ácido resistente, PPD: prova tuberculínica, +: positivo, -: negativo. 

 

Os controles foram constituídos por pessoas saudáveis, sem consanguinidade com 

pessoas com TB, de ambos os sexos, com idade entre 18 e 65 anos, sem parentesco com 

outros participantes deste projeto, nascidos nos estados da Amazônia legal (AM, AC, AP, RR, 

RO, PA e TO). Foram grupos de controles desta pesquisa: 1) controles negativos: sem 

histórico pessoal com TB. 2) comunicantes saudáveis: parentes sem consanguinidade 

(cônjuge e agregados), colegas de trabalho ou que residem no mesmo bairro aos pacientes 

com TB. Além destes, profissionais de saúde, oriundos da área de laboratório e atendimento 

assistencial a pacientes com TB. Todos os controles incluídos que relataram ter algum 

sintoma respiratório atual e/ou recente foram testados para confirmação de ausência da 

doença, através dos exames micobacteriológicos (baciloscopia e cultura). 
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5.3. INFORMAÇÕES ÉTICAS E FINANCIAMENTO 

 

Todos os indivíduos incluídos nesta pesquisa assinaram o TCLE (Termo de 

Consentimento Livre-Esclarecido) (apêndice I), onde estava descrito com vocabulário 

acessível informações sobre este projeto e suas etapas. Posteriormente foi aplicado o 

questionário para a coleta das informações clínicas e demográficas dos indivíduos 

participantes (apêndice II). Por último foi realizada a coleta de uma amostra de escarro e 

sangue para os ensaios de micobacteriologia e discriminação alélica, respectivamente, 

segundo os critérios aplicados nesta pesquisa.  

Este projeto foi enviado para avaliação ética via Plataforma-Brasil/CEP-INPA no dia 

08/08/12 e apresentou o parecer substanciado de aprovação no dia 05/11/12, sob o número do 

CAAE: 05925212.8.0000.0006 (Anexo I).  

Esta dissertação recebeu auxílio financeiro principal do projeto UNIVERSAL 

AMAZONAS/FAPEAM, edital N.021/2011, projeto intitulado: “Avaliação da influência dos 

polimorfismos dos genes TLR sobre o perfil da resposta imune nos pacientes com TB 

pulmonar”, auxílio no valor de R$ 50.000,00, com liberação do mesmo em fevereiro/2013. 

Projeto sob a coordenação da Doutora Aya Sadahiro (colaboradora deste projeto de 

dissertação). Este projeto também recebeu apoio do Programa de Desenvolvimento 

Tecnológico em Insumos para Saúde - PDTIS-Plataforma Genômica-Instituto Leônidas e 

Maria Deane-ILMD-Fiocruz Amazônia, que disponibilizou ao projeto infra-estrutura e apoio 

técnico essencial para a etapa de discriminação alélica dos TLRs abordados. 

 

5.4. AMOSTRAS 

 

A coleta de pacientes e controles foi realizada de novembro de 2012 a novembro de 

2013. A população de estudo foi definida por método não probabilístico, selecionando os 

indivíduos em atendimentos consecutivos, em conformidade com a demanda da policlínica, 

desde que atendessem os critérios de elegibilidade. Foram coletados dos indivíduos incluídos 

3 mL de sangue periférico em um tubo contendo EDTA (anticoagulante ácido etileno diamino 

tetraacético) usados para a discriminação alélica dos TLR avaliados. Também foram 

coletados de 2 a 5 mL de escarro dos pacientes e controles sintomáticos respiratórios, estes 
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foram armazenados em potes apropriados com rosca, até seu processamento para os exames 

micobacteriológicos.  

 

5.5. PROCEDIMENTOS MICROBIOLÓGICOS (BACILOSCOPIA, CULTIVO e 

TIPIFICAÇÃO)  

 

Todos os ensaios microbiológicos foram realizados no Laboratório de 

Micobacteriologia do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). Amostras de 

escarro foram submetidas à baciloscopia direta, baciloscopia pós-concentração e cultura pela 

técnica de PKO (Petrof/Kudoh/Ogawa), conforme o estabelecido por SALEM et al., 1990 e 

SALEM et al., 2007. Os critérios de classificação dos pacientes em paucibacilar e multibacilar 

adotado segue o preconizado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2002).  

Lâminas de escarro foram visualizadas em microscópio óptico, em objetiva de 

imersão, com aumento de 1000X. A interpretação da baciloscopia direta e pós-concentração 

seguiram os parâmetros abaixo:  

1. Nenhum BAAR em 100 campos classificado como negativa. 

2. 1 a 9 BAAR em 100 campos foi informado o número de bacilos observados. 

3. 10 a 99 BAAR em 100 campos classificado como positivo 1+. 

4. Média de 1 a 10 BAAR em 50 campos classificado como positivo 2+. 

5. Média superior a 10 BAAR em 20 campos classificado como positivo 3+. 

 

A confirmação de crescimento micobacteriano, in vitro, foi dada pela análise da 

característica de álcool-ácido resistência (BAAR), realizada por meio de esfregaços de 

fragmentos da colônia isolada corados pela técnica de Kinyoun, descrita por KENT, 

KUBICA, 1985. Após a confirmação de BAAR, foi preparada uma suspenção 

micobacteriana, contendo uma alça de colônia e 250µL de água ultrapura. A suspenção foi 

então inativada após incubação, em banho seco, a 90
o
C por 1hora, e em seguida armazenada a 

-20
o
C até o momento de uso. 

Posteriormente, a suspenção passou por uma incubação, também em banho seco, por 

100
o
C  a 15 minutos, com o objetivo de quebrar a parede micobacteriana e expor seu DNA. 

Em seguida, foi realizada a identificação de M. tuberculosis por PCR, com a utilização de 

iniciadores específicos para a sequência de inserção IS6110, específica para detecção do M. 
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tuberculosis, conforme descrito por VAN EMBDEN al., 1993. Gerando ao final da PCR um 

fragmento de interesse de 245 bp.  

 

 

 

Quadro 2. Parâmetros da PCR para identificação das bactérias isoladas como M. tuberculosis. 

Reagentes 1 Reação (uL) Parâmetros de amplificação 

H2O 
15,05 

 
Temperatura Tempo Ciclo 

Tampão PCR (10X) 
2,5 (1X) 

 

94°C  4min 
1x 

MgCl2 (50mM) 
0,75 (1,5mM) 

 

94°C 1min 

35X dNTP (10mM) 
0,5 (0,2mM) 

 

66°C 1min 

Iniciador INS-1 (10 µM) 
0,5 (0,2µM) 

 

72°C 1min 

Iniciador INS-2 (10 µM) 
0,5 (0,2µM) 

 

72°C 7min 
1x 

Taq DNA polimerase 

(5U/µL) 

0,2 (1U/ µL) 

 

4°C  ∞ 

 

Amostra 
5 

 

    

 

Volume final 25    

*Legenda: Valores em negrito representam as concentrações finais dos reagentes da PCR. 

mM:milimolar; U/µL: unidades por microlitro; µM: micromolar; µL : microlitro; ∞:infinito. 

 

Em casos de amostras negativas para a PCR da região IS6160, foi empregado o 

método de diagnóstico diferenciado de micobactérias, denominado de PRA (PCR Restriction-

enzyme Analysis), que se baseia na PCR do gene hsp65(proteína do choque térmico 65) que 

resultou em um fragmento de 439bp, seguido de restrição com as enzimas, BstE II and Hae 

III, conforme o descrito inicialmente por TELENTI et al., 1993 e testado por SILVA et al., 

2001. Amostras de pacientes positivas para MNT foram excluídas desta pesquisa. 

Os produtos da PCR gerados foram visualizados após eletroforese em gel de agarose 

1,5%, corado com SYBR Green, sob transluminador de luz azul. 
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5.6. ENSAIOS DE DISCRIMINAÇÃO ALÉLICA DOS TLRs 

 

5.6.1. EXTRAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLÉICOS:  

 

Está etapa foi realizada no Instituto Leônidas e Maria Deane-FIOCRUZ. A purificação 

do DNA a partir de sangue total coletado, foi realizado por meio do sistema automatizado 

QIAcube (QIAGEN), baseando-se na adsorção do DNA em sílica,  utilizando-se o kit 

recomentado QIAamp DNA Blood (QIAGEN), seguindo-se as instruções do fabricante. Após 

a extração de DNA, o mesmo foi quantificado em espectrofotômetro de microvolume, em 

comprimentos de onda de 260 e 280 nm (ATCGene, ASP-3700), para determinação da 

concentração do DNA (ng/ul), assim como a pureza pela taxa de absorbância do UV na faixa 

(260nm/280nm) e (260nm/230nm) . DNAs extraídos foram armazenados a -80
0
C até seu uso. 

 

5.6.2. REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR) PARA TLRs 

 

Para o estudo de discriminação alélica foi realizado a PCR dos 5 genes avaliados 

(TLR1, TLR2, TLR4, TLR6 e TLR9). Os iniciadores utilizados na PCR foram desenhados 

pelos integrantes deste projeto, utilizando-se o programa Primer-3, utilizando a ferramenta 

Primer-BLAST, conforme o estabelecido por ROZEN, SKALETSKY, 2000. Informações 

quanto às características dos iniciadores e suas sequências estão disponíveis (apêndice III). A 

otimização das concentrações dos reagentes da PCR, assim como os parâmetros de 

amplificação, como temperatura e números de ciclos foi definido em 10/08/2012. Na 

otimização foram testados duas concentrações finais de cloreto de magnésio (1,5mM e 

2,5mM), em um gradiente de temperatura, com 12 variações entre 62
o
C e 72

o
C. Este 

gradiente de temperatura foi executado no termociclador Mastercycler
®
 gradiente Eppendorf. 

Obtivemos um resultado satisfatório nesta otimização, já que fixamos uma condição 

semelhante para todos os cinco alvos pesquisados (Quadro 3): Esta condição foi possível 

porque no desenho dos iniciadores de cada alvo, a Tm (temperatura dissociação) dos mesmos 

apresentaram uma pequena variação: 65,9
o
C no TLR1 senso (menor Tm entre os alvos) e 
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70,8
o
C no TLR9 senso (maior tm entre os alvos). O que garantiu uma maior praticidade na 

execução dos procedimentos moleculares. 

Também foi verificado se o par de iniciadores para TLR2 utilizado neste projeto, 

hibridiza de forma inespecífica ao pseudogene de TLR2 (GeneBankAC013303), região com 

93% de similaridade ao EXON3 do TLR2, localizado a 23-kb “downstream” do gene de 

interesse, como descrito por MALHOTRA et al., 2005 e confirmado por MIKITA et al., 2009. 

A análise mostrou que não houve pareamento ao pseusogene, visto que o primer anti-senso de 

TLR2 é direcionado para uma região não compartilhada com a sequência do pseudogene. 

Teste foi realizado no programa Primer-BLAST e Geneious 6.1.7 (DRUMMOND ET AL., 

2011). 

 

Quadro 3. Parâmetros da PCR aplicados para todos os 5 alvos estudados (TLR1, TLR2, TLR4, TLR6, 

TLR9). 

Reagentes  Volume e concentração final 

em 1 reação de PCR 

Programa de amplificação 

H20  UP 17,05 µL  

94
o
C_2 min 

94
 o
C_30 seg 

63
 o
C_30seg 

72
 o
C_60 seg 

72
 o
C_7 min 

4
 o
C_∞ 

Tampão (10X) 2,5 µL (1X) 

MgCl2
 
(50mM) 0,75 µL (1,5mM) 

dNTPs (10mM) 0,5 µL (0,2 mM) 

Iniciadores MIX* (5µM) 2 µL (0,4 µM) 

GoTaq Hot Start (5U/µL) 0,2 µL (1U/µL) 

DNA 2 µL 

Volume final 25µL  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

33X 

Legenda: Valores em negrito representam as concentrações finais dos reagentes da PCR. 

mM:milimolar; U/µL: unidades por microlitro; µM: micromolar; µL : microlitro; ∞: over night. 

*Iniciadores MIX signitiva iniciadores senso e reverso de cada alvo em reações 

individualizadas. 
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5.6.3. SEQUENCIAMENTO DE NUCLEOTÍDEOS 

 

Os produtos da PCR foram precipitados com polietilenoglicol (PEG) (PEG 8000 a 

20% P/V, 2,5 M NaCl) baseado no protocolo originalmente descrito por (LIS; SCHLEIF, 

1975), com contribuições de LIS, 1980 e PAITHANKAR; PRASAD, 1991 (Apêndice IV). 

Posteriormente a esta purificação, os produtos da PCR gerados foram visualizados após 

eletroforese em gel de agarose 1%, corado com GelRed, sob transluminador de luz 

ultravioleta. Esta etapa de purificação teve o objetivo de remoção de oligonucleotídeos e 

dNTPs residuais que podem interferir na reação de sequenciamento. Posteriormente foi 

realizada a quantificação do produto da PCR dos 5 alvos por espectrofotômetro de 

microvolume (ATCGene, ASP-3700). Em seguida, segundo recomendações da Applied 

Biosystems, foram feitas diluições para adequar a concentração final a faixa recomendada 

para a reação de sequenciamento, em conformidade com o tamanho de seu fragmento de 

interesse. Como as sequencias dos TLRs deste estudo estão na faixa entre 500 a 1000 bares de 

base (bp), a concentração ideal deve estar entre 5-20ng/µL, conforme descrito no Quadro 4.  

 

Quadro 4. Concentração adequada da amostra na reação de acordo com o número de pares de base 

>2000 20-50 ng/µl

Tamanho em pb Concentração adequada de DNA

100-200

200-500

500-1000

1000-2000

1-3 ng/µl

3-10 ng/µl

5-20 ng/µl

10-40 ng/µl

 

Legenda: Valores em negrito representam a faixa de concentração do DNA adequada para a reação de 

sequenciamento para os TLRs avaliados. bp: pares de base; ng/µL: nanogramas por microlitro. 

 

A reação de sequenciamento foi realizada pelo método de dideoxinucleotídeos em 

ambos os sentidos, segundo metodologia proposta por SANGER et al., 1977, com 

modificações. Na reação foi utilizado o Kit BigDye
®
 Terminator (versão 3.1), com 

modificações no protocolo sugeridas por PLATT & WOODHALL, 2007, com exceção do 

volume de BigDye em cada reação, que foi reduzido de 4 µL como sugerido pelo fabricante 

para 0,3µL. Foram utilizados os mesmos iniciadores utilizados na PCR em reações 
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individualizadas. O programa de amplificação adotado neste estudo segue o proposto por 

PLATT et al., 2007 (Quadro 5).  

                    

Quadro 5. Parâmetros utilizados na reação de sequenciamento  

Reagentes  Volume e concentração 

final/reação 

Programa de amplificação 

H20  UP 4,7 µL 96
o
C_1 min  

96
 o
C_10 seg 

55
 o
C_15 seg 

60
 o
C_2 min 

96
 o
C_10 seg 

55
 o
C_15 seg 

60
 o
C_3 min 

4
 o
C_∞ 

Tampão (5X) 2 µL (1X) 

BigDye 0,3 µL 

Iniciador (3,3µM) 1 µL (0,33 µM) 

DNA 2 µL (0,4 µM) 

Volume final 10 µL 

 

 

 

Posteriormente foi realizada a purificação dos resíduos não incorporados na reação de 

sequenciamento por tratamento com Etanol/EDTA/Acetato de sódio, de acordo com o 

protocolo do fabricante (Applied Biosystems). A leitura da reação de sequenciamento foi 

realizada por eletroforese capilar com utilização do sequenciador automático ABI 3130 

Genetic Analyzer (Applied Biosystems) e posteriormente os eletroferogramas resultantes 

foram editados e analisados utilizando os software Sequencing Analysis (Applied Biosystems, 

versão 5.3.1) e Geneious versão 6.1.7 (DRUMMOND ET AL., 2011). As sequências 

referências utilizadas foram: (NG_016228; NG_016229; NG_011475; NG_028087; 

NT_022517) disponíveis no banco de dados do NCBI (National Center for Biotechnology 

Information).  

Segundo um levantamento realizado no NCBI, em outubro/2013, já foram descritos 

para os 5 genes pesquisados, nas respectivas regiões flanqueadas, uma diversidade de 51 

SNPs em TLR1, 45 SNPs em TLR2, 58 SNPs em TLR4, 40 SNPs em TLR6 e 12 SNPs para 

TLR9. Descrições mais detalhadas de tais SNPs constam no apêndice V.  

20X 

10X 

Legenda: Valores em negrito representam as concentrações finais dos reagentes da reação 

de sequenciamento. mM:milimolar; U/µL: unidades por microlitro; µM: micromolar; µL : 

microlitro. 
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5.7. METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS 

 

A estatística descritiva foi aplicada para analisar as principais características clínicas e 

demográficas da amostra avaliada. Foi utilizado o teste de Fisher para a avaliação da 

associação dos fatores demográficos (tabagismo, etilismo, BCG e sexo) a TB. O teste χ
2 

de  

tendência foi aplicado para avaliação da associação da naturalidade (nascidos em Manaus x 

interior x outros estados) a TB. Adicionalmente, foi aplicado o teste t student para 

comparação de médias entre pacientes e controles, assumindo que apresentaram distribuição 

normal  através do teste de Kolmogorov-Smirnov.  

A partir dos resultados de genotipagem dos 5 TLR investigados, as frequências alélicas 

e genotípicas dos SNPs observados foram calculados por contagem direta e analisados pelo 

Teste χ
2
 para análise de associação das variáveis (pacientes com TB x controles) e 

estratificação dos pacientes em (paucibacilares x multibacilares) com as variáveis 

demográficas e genéticas investigadas.  A razão de chances (OR) foi calculada para estimar o 

risco, e o intervalo de confiança adotado foi de 95%. Valores de OR<1 determinaram 

proteção, enquanto que valores OR>1 determinaram risco associado. Valores de p<0,05 foram 

considerados estatisticamente significativos. Estes testes foram realizados no software 

BioEstat (v.5.2) (AYRES ET AL., 2007).Também foi verificado se frequências alélicas e 

genotípicas de cada SNP observado seguiu o equilíbrio de Hardy-Weinberg, em ambas 

populações avaliadas.  

A análise dos haplótipos obtidos foi realizada pelo software Haploview v.4.2 

(BARRETT et al., 2005). Para a avaliação do desequilíbrio de ligação (LD) entre os 

polimorfismos estudados nos genes avaliados, foi calculado o coeficiente de correlação entre 

2 loci (r
2
), valores de r

2
 > 0,8 como altamente intercorrelacionado e r

2
<0,1 para não LD. Foi 

aplicado a análise de haplótipos para SNPs que apresentaram número absoluto do alelo 

mutante acima de 10. Foram considerados como haplótipos, combinações de alelos acima de 

1%.  

A análise de regressão logística binária múltipla foi aplicada para avaliar a associação 

entre a presença ou ausência de TB (variável dependente), com as variáveis demográfica e 

genética, ajustando diferenças observadas entre pacientes e controles. Tmbém foi avaliada a 

associação à carga bacilar-estratificando os pacientes conforme em paucibacilar e multibacilar 

(variável dependente), com as mesmas variáveis demográficas e genéticas aplicadas 
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anteriormente. Etapa foi realizada no software BioEstat (v.5.2) (AYRES ET AL., 2007). Para 

cada modelo de regressão obtido foi analisado a calibração e sua capacidade de discriminação 

conforme estabelecido por ALTMAN; BLAND, 1994 e HOSMER; LEMESHOW, 2000. Para 

verificar a calibração foi aplicada a estatística de Hosmer-Lemeshow que estabelece que 

valores menores de χ
2 

indicam melhor calibração do modelo. Para verificar a discriminação, 

entendida como a capacidade do modelo em classificar corretamente os sujeitos nos dois 

grupos estabelecidos (com vs. sem a Tuberculose e paucibacilar vs. multibacilar), foi obtida a 

curva ROC e a respectiva área sobre a curva (AUC) para cada modelo aplicado. 

Paralelamente pôde ser calculada a sensibilidade e especificidade de cada modelo aplicado. 

Valores de AUC maiores que 0,7 indicaram bom poder de discriminação dos modelos Está 

etapa foi realizada utilizando o IBM SPSS Statistics v. 19. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1. DESCRIÇÃO DAS POPULAÇÕES RECRUTADAS NESTA PESQUISA 

 

A coleta de pacientes e controles ocorreu no período de novembro de 2012 a 

novembro de 2013. Neste período foram recrutados 310 pacientes e 242 controles. Deste total, 

foram incluídos 263 pacientes e 232 controles, o que representou 84,8% e 96,0% do total 

coletado, respectivamente. A descrição dos critérios aplicados nesta pesquisa para a inclusão 

de pacientes está representada na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre os controles incluídos nesta pesquisa, a maioria foi constituída por 

profissionais de saúde e contatos saudáveis sem consanguinidade a pacientes, que 

representaram juntos mais de 70% do total. Foram incluídos 9 indivíduos que relataram 

sintomas respiratórios como tosse, expectoração e cansaço fácil. No entanto, apresentaram 

resultado de baciloscopia e cultura negativa para Mtb, e desta forma foi descartada a 

possibilidade de apresentarem TB. 

Os motivos de exclusão de pacientes pós-recrutamento foram: 1) diagnóstico posterior 

de comorbidades associadas a TB, sabidamente causadoras de imunossupressão: como HIV, 

diabetes, neoplasias e uso prolongado de imunossupressores que representaram 7% (8/47) das 

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

la b o ra to r ia l  c o n f irm a d o  p a ra  M tb

b a c ilo s c o p ia  p o s it iv a  +  p ro n tu á r io

a p e n a s  c o m  b a c ilo s c o p ia  p o s itiv a

a p e n a s  a c o m p a n h a m e n to  d e

p ro n tu á r io s

1 8 5

(7 0 ,3 % )

1 8

(6 ,8 % )

1 9

(7 ,2 % )

    4 1

(1 5 ,6 % )

Figura 13. Critérios adotados para inclusão de pacientes nesta pesquisa. Estão apresentados os valores 

absolutos seguido do percentual. 1) Pacientes com diagnóstico confirmado para Mtb por GeneXpert 

e/ou cultura sugestiva  seguida de PCR positivo. 2) pacientes com resultado de escarro e cura clínica. 

3) resultado de escarro positivo por baciloscopia e cura clínica descrita no prontuário. 4) pacientes 

com cura clínica descrita no prontuário, sendo que 26 destes apresentaram resultado de PPD acima de 

10mm.  
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exclusões.  2) ausência de informação suficiente quanto a melhora clínica e laudo de alta 

curada em pacientes sem diagnóstico laboratorial confirmado, que representou 66,0% (31/47) 

do total dos excluídos. 3) Diagnóstico posterior de micobactérias não causadoras de 

Tuberculose (MNT), foram elas: 1 cultura positiva para M. lentiflavum 3, M. godonae e M. 

intracelular. Duas culturas positivas para BAAR, pigmentadas, apresentaram PRA 

inconclusivo, também foram incluídas como MNT nesta pesquisa. Estas exclusões 

representaram 11,0 % (5/47). Outros fatores, como perda de amostra, parente incluído e 

duplicidade de coleta representaram 6,0 % (3/47) do total excluído.  

Com relação aos controles, os motivos de exclusão pós-recrutamento foram: 1) 

histórico de TB familiar positivo, representou 80,0% (8/10). 2) relato de sintomas 

respiratórios sem exame laboratorial de escarro e cultura específicos para TB, representou 

2,0% (2/10).  

 

6.1.2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS DE 

PACIENTES COM TB E CONTROLES INCLUÍDOS. 

 

Estão descritas na tabela 1 e 2, os aspectos demográficos, epidemiológicos e clínicos 

de pacientes e controles incluídos neste estudo, obtidas a partir do questionário aplicado, 

análise de prontuário e exames microbiológicos realizados. A distribuição etária entre 

pacientes e controles foi pareada, não sendo observadas diferenças significativas. A faixa 

etária de 25-44 anos foi mais acometida por TB. Com relação ao gênero, observamos um 

predomínio de pacientes com TB do sexo masculino (65,4%), sendo observado o inverso no 

grupo controle, com porcentagem maior de indivíduos do sexo feminino (65,9%). Tal 

inversão pôde ser explicada pela maior aceitação para participar da pesquisa de indivíduos 

saudáveis do sexo feminino. Dados do Ministério da Saúde foram semelhantes aos 

apresentados neste estudo, indicando que aproximadamente 66,0% dos casos de TB 

notificados no Brasil em 2012 foram do sexo masculino (BRASIL, 2012). Com relação a 

BCG, a adesão vacinal foi maior entre o grupo dos controles, com 92,0%, comparada a 78,7% 

dos pacientes.  
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O tabagismo, alcoolismo e uso de drogas ilícitas foram comorbidades 

significativamente associados à ocorrência da TB neste estudo. Tais dados foram semelhantes 

ao observado no levantamento realizado na policlínica Cardoso Fontes, em 2012, que citam o 

alcoolismo, tabagismo e a dependência química a drogas ilícitas, como importantes agravos 

associados aos casos novos de TB diagnosticados (Figura 14). Tais dados também foram 

semelhantes os apresentados por FERREIRA, 2012, em uma população de São Paulo, Brasil, 

que demonstraram associação do etilismo a TB multirresistente.  

Com relação à naturalidade dos pacientes e controles, foram principalmente 

Amazonenses, destes 54,0% e 58,0%, respectivamente, nascidos na cidade de Manaus.  
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Figura 14. Descrição dos agravos associados aos casos novos de TB diagnosticadas na policlínica Cardoso 

Fontes em 2012. Fonte: SINAM NET-Setor de Estatística/Policlínica Cardoso Fontes. 
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Tabela 1. Características gerais dos pacientes com Tuberculose e controles incluídos no presente estudo. 

Características gerais Pacientes 

(n=263) 

Controles 

(n=232) 

Odds 

Ratio 

IC 95% Valor-p 

Idade 33,4±11,9 33,5±11,9 - - 0,92 

18-24 72 (27,4) 70 (28,1)    

25-44 137 (52,1) 113 (53,4)    

45-65 54 ( 20,5) 46 (18,5)    

Vacina BCG, n (%)      

Sim 207 (78,7) 213 (92) 0,26 0,13-0,51 <0,0001 

Não 44 (16,7) 12 (5)    

Não sabe 12 (4,6) 7 (3)    

Masculino, n (%) 172(65,4) 79 (34,1) 3,66 2,52-5,31 <0,0001 

Feminino, n (%) 91 (34,6) 153 (65,9)    

Tabagismo, n (%) 55 (20,9) 9 (3,9) 6,55 3,15-13,59 <0,0001 

Etilismo, n (%)  69 (26,2) 11 (4,7) 7,14 3,67-13,9 <0,0001 

Manaus-AM, n (%) 140 (54) 134 (58) - - - 

Outros Municípios-AM, n (%) 83 (32) 54 (23)   0,91 

Outros Estados, n (%) 40 (15) 44 (19)   - 

Informações: Foram incluídos no grupo de etilismo usuários de drogas e álcool. Foi aplicado o teste t paramétrico para 

análise de idade; o teste exato de Fisher’s bilateral para estudo de associação a BCG, sexo, tabagismo e etilismo; e o teste de 

χ2 de tendência para naturalidade. Valores p<0,05 foram considerados significativos. 

 

Com relação a formas clínicas, os pacientes incluídos apresentaram principalmente a 

forma pulmonar (88%), carga bacilar multibacilar (76,2%), e frequentemente relataram mais 

que três sintomas clínicos. E mais de 50% relataram casos de TB em parentes consanguíneos 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2. Características clínicas e microbiológicas dos pacientes com TB incluídos no presente estudo. 

Características Pacientes 

(n=263) 

Forma clínica  

Pulmonar, n (%) 231 (88,0) 

Pleural, n (%) 32 (12,0 

Antecedente familiar, n (%) 136 (51,7) 

Carga bacilar*
1
  

Multibacilar, n (%) 176 (76,2) 

Paucibacilar, n (%) 55 (23,8) 

Sintomas clínicos   

Tosse + 1 sintoma (19) 7,22 

Tosse + 2 sintomas (23) 8,75 

Tosse + 3 sintomas (35) 13,31 

Tosse + 4 ou mais sintomas (172) 65,40 

Não informado (14) 5,32 

*
1
: Pacientes com Tuberculose pleural foram agrupados no grupo dos paucibacilares. Foram excluídos do 

somatório de carga bacilar 32 pacientes com resultado apenas de GeneXpert. 
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6.2. DESCRIÇÃO DE POLIMORFISMOS NO GENE TLR1 OBSERVADOS E 

INVESTIGAÇÃO QUANTO ASSOCIAÇÃO A TB. 

 

Foram incluídos neste trabalho 263 amostras de pacientes e 232 amostras de controles, 

no entanto foram obtidas por motivos técnicos e qualidade das sequências geradas, 252 e 210 

sequências finalizadas de pacientes e controles, respectivamente, para TLR1. Na estratificação 

dos pacientes conforme a carga bacilar foram obtidas 171 e 51 sequências finalizadas de 

pacientes multibacilares e paucibacilares, respectivamente. Foram excluídas nesta avaliação 

30 pacientes por não apresentarem resultado de baciloscopia, apenas GeneXpert. Ocorreram 

variações no tamanho das sequências finais geradas, variação esta dependente também da 

qualidade da sequência gerada. Deste modo o tamanho máximo das sequências obtidas foi 

581 pares de base (bp) excluindo-se a região de ligação dos iniciadores e o mínimo 399bp. 

Segundo um levantamento realizado no banco de dados do NCBI, em 26/10/2013, já foram 

previamente identificados para a região do éxon 4 de TLR1 abordada, 51 SNPs, sendo 

observada neste estudo variação em apenas 10 SNPs. Informações mais detalhadas quanto os 

SNPs destacados nesta região estudada seguem no Apêndice V. Todos 10 SNPs avaliados 

neste estudo já estavam previamente descritos no NCBI. Não foram observados desvios no 

equilíbrio de Hardy-Weinberg em nenhum dos SNPs avaliados para TLR1, em ambas 

populações estudadas (pacientes e controles). 
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Tabela 3. Distribuição alélica e genotípica dos SNPs observados no gene TLR1 em pacientes com TB e controles. 

TLR1

SNP pacientes (n=252) controles (n=210) OR (IC 95%) valor-p multibacilar (n=171) paucibacilar (n=51) OR (IC 95%) valor-p

1378A/G

AA 214
a
 (100) 209 (99,5) 144

b
 (100) 45

c
 (100)

AG 0 (0) 1 (0,5) 0 (0) 0 (0)

GG 0 (0) 0 (0) * * 0 (0) 0 (0) * *

A 428 (100) 419 (99,8) 288 (100) 90 (0)

G 0 (0) 1 (0,2) 0 (0) 0 (0)

1482A/G

AA 252 (100) 209 (99,5)  171 (100) 51 (100)

AG 0 (0) 1 (0,5) 0 (0) 0 (0)

GG 0 (0) 0 (0) * * 0 (0) 0 (0) * *

A 504 (100) 419 (99,8) 342 (0) 102 (100)

G 0 (0) 1  (0,2) 0 (0) 0 (0)

1518G/A

GG 71 (28) 47 (22,4) 1,36 (0,8-2) 50 (29) 11 (22) 1,5 (0,71-3,16)

GA 114 (45) 108 (51,4) 0,78 (0,5-1,12) 0,29 82 (48) 21 (41) 1,31 (0,7-2,48) 0,11

AA 67 (27) 55 (26,2) 1,02 (0,6-1,5) 39 (23) 19 (37) 0,45 (0,25-0,97)

G 256 (51) 202 (48) 1,11 (0,8-1,4) 0,15 182 (53) 43 (42) 1,5 (0,99-2,43) 0,27

A 248 (49) 218 (52) 0,8 (0,6-1,16) 160 (47) 59 (58) 0,64 (0,4-1) 

1584T/C

TT 249 (99) 203 (97) 2,8 (0,7-11,2) 168 (98) 51 (100)

TC 3 (1) 7 (3) 0,3 (0,08-1,36) 0,11 3 (2) 0 (0)

CC 0 (0) 0 (0) * 0 (0) 0 (0) * *

T 501 (99) 413 (98) 2,83 (0,72-11,01) 0,12 339 (99) 102 (100)

C 3 (1) 7 (12) 0,35 (0,09-1,37) 3 (1) 0 (0)

1625T/C

TT 252 (100) 209 (99,5) 171 (100) 51 (100)

TC 0 (0) 1 (0,5) 0 (0) 0 (0)

CC 0 (0) 0 (0) * * 0 (0) 0 (0) * *

T 504 (100) 419 (99,8) 342 (100) 102 (100)

C 0 (0) 1 (0,2) 0 (0) 0 (0)

n (frequência %)

CONTINUA
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TLR1

SNP pacientes (n=252) controles (n=210) OR (IC 95%) valor-p multibacilar (n=171) paucibacilar (n=51) OR (IC 95%) valor-p

1677G/A

GG 251 (99,6) 210 (0) 171 (100) 50 (99)

GA 1 (0,4) 0 (0) 0 (0) 1 (1)

AA 0 (0) 0 (0)  0 (0) 0 (0)

G 503 (99,8) 420 (0) 342 (100) 101 (99)

A 1 (0,2) 0 (0) 0 (0) 1 (1)

1760T/G

TT 249 (99) 206 (98,1) 1,6 ( 0,3-7,2) 168 (98) 51 (100)

TG 3 (1) 4 (1,9) 0,6 (0,1-2,8) 0,53 3 (2) 0 (0)

GG 0 (0) 0 (0) * 0 (0) 0 (0)

T 501 (99) 416 (99) 1,6 (0,36-7,21) 0,53 339 (99) 102 (100)

G 3 (1) 4 (1) 0,6 (0,13-2,8) 3 (1) 0 (0)

1805T/G

TT 146 (58) 116 (55) 1,11 (0,7-1,61) 90 (53) 38 (74,5) 0,38 (0,19-0,76)

GT 86 (34) 74 (35) 0,64 (0,64-1,4) 0,77 70 (41) 8 (15,7) 3,72 (1,65-8,4) 0,004

GG 20 (8) 20 (10) 0,81 (0,42-1,56) 11 (6) 5 (9,8) 0,63 (0,2-1,91)

T 378 (75) 306 (73) 1,11 (0,83-1,5) 0,46 250 (73) 84 (82) 0,58 (0,33-1,02)

G 126 (25) 114 (27) 0,89 (0,66-1,2) 92 (27) 18 (18) 1,71 (0,97-3,01)

1813G/T

GG 251 (99,6) 207 (98,5) 3,6 (0,3-35,2) 171 (100) 51 (100)

GT 1 (0,4) 1 (0,5) * 0,29 0 (0) 0 (0)

TT 0 (0) 2  (1) * 0 (0) 0 (0)

G 503 (99,8) 415 (99) 6,06 (0,7-52,07) 0,06 342 (100) 102 (0)

T 1 (0,2) 5 (1) 0,16 (0,01-1,41) 0 (0) 0 (0)

1858C/A

CC 251 (99,6) 210 (0) 170 (99,4) 51 (100)

CA 1 (0,4) 0 (0) 1 (0,6) 0 (0)

AA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

C 503 (99,8) 420 (0) 341 (99,7) 102 (100)

A 1 (0,2) 0 (0) 1 (0,3) 0 (0)

FINAL

*

n (frequência %)

0,05

**

* * * *

* *

* *
*

Legenda. Foram obtidas 252 e 210 sequências finalizadas de pacientes e controles, respectivamente. Na análise de carga bacilar foram excluídas 30 sequencias por apresentarem apenas resultado de GeneXpert sem 

baciloscopia. a: A diferença de menos 38 genótipos nos pacientes;  b: menos 27 genótipos  nos multibacilares; c: menos 6 genótipos nos paucibacilares observada no SNP 1378A/G ocorreram por variação do tamanho 

das sequências finalizadas. *: não se aplica devido reduzida variação observada. Valores em negrito mostram associação do SNP 1805G/T à forma clínica multibacilar. 



79 

 

 

 

Como demonstrado na Tabela 3, os SNPs de TLR1: 1378A/G, 1482A/G, 

1584T/C, 1625T/C, 1677G/A; 1760T/G, 1813T/G e 1858C/A foram considerados raros 

nas duas populações avaliadas e não foram analisados quanto a associação a TB. A 

frequência alélica e genotípica do SNP 1518G/A foi frequente em ambas populações 

investigadas, e deste modo não foi associado a TB. O estudo segregando os pacientes, 

não evidenciou a associação deste SNP com a carga bacilar.  

Com relação ao SNP 1805T/G (rs5743618), posição no gene 12765, uma 

substituição não sinônima, classificada como transversão na segunda posição do códon, 

que muda o aminoácido Isoleucina (I) posição 602 para Serina (S), apresentou MAF de 

25% e 27% entre pacientes e controles, respectivamente (Tabela 3). Segundo dados 

depositados no banco de dados do NCBI para este SNP é observada grande variação 

dentre diferentes grupos populacionais, com MAF de 25% em uma população 

descedente de africanos e 75% em uma população na Europa. Outros levantamentos 

demonstraram que o percentual dos alelos 1805T/1805G entre indivíduos oriundos da 

Espanha, Turquia e Nepal foram de aproximadamente 70/30, 57/43, 94/6 

respectivamente. (JOHNSON et al., 2007; MA et al., 2007; MISCH et al., 2008). 

Enquanto a frequência do alelo mutante 1805G foi quase nula em indivíduos do Vietnã, 

com MAF de 1% (JOHNSON et al., 2007). 

 BARREIRO et al., 2009 evidenciaram uma significativa diferença da 

distribuição de SNPs em TLR1 entre populações de descendentes europeus e 

americanos-africanos. Tal variação quando a frequência deste SNP em TLR1 sugerem 

histórias evolutivas distintas dentre as populações na recente evolução humana, sendo 

esta guiada pela pressão seletiva desempenhada por patógenos, alterando a frequência 

de variantes associadas a doenças como a Tuberculose e Hanseníase (COOKE e HILL, 

2001; JOHNSON et al., 2007; WONG et al., 2010). Os TLR1 tem papel importante 

neste aspecto por sua regulação na inflamação, processo essencial para “clearence” 

bacteriano e para variação na susceptibilidade a infecções (HAWN et al., 2007). No 

entanto, avaliações quanto à associação do SNP 1805T/G apresentaram resultados 

contraditórios entre distintas populações avaliadas.  

 Os dados expostos na Tabela 3 revelaram que o SNP 1805T/G não está 

associado ao risco a TB, na população investigada. No entanto, a análise estratificando 

os pacientes conforme a carga bacilar revelou associação do genótipo 1805TT à forma 
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paucibacilar da TB (OR=0,38; IC 95%=0,19-0,76), bem como a associação do genótipo 

1805TG a forma multibacilar (OR=3,72; IC 95%=1,65-8,4). O efeito do alelo mutante 

1805G em homozigose apresentou associação marginal à forma multibacilar (OR=1,71; 

IC 95%=0,97-3,01), assim como o alelo referência 1805T que apresentou associação 

marginal a forma paucibacilar da TB (OR=0,58; IC 95%= 0,33-1,02). Nossa revisão da 

literatura mostrou que este tipo de associação ainda não foi evidenciada anteriormente 

para TB, trabalhos citados abaixo apenas avaliaram o risco a TB entre pacientes e 

controles. 

OCEJO-VINYALS et al., 2013 determinaram em uma população do nordeste da 

Espanha, que incluiu 190 pacientes com TB pulmonar e 192 controles a associação do 

genótipo 1805GG ao maior risco a Tuberculose pulmonar (OR=2.04, CI 95%=1,26-

3,31). Resultado este não foi evidenciado em nosso estudo. 

ZHANG et al., 2013 investigaram em uma meta-análise a associação do SNP 

1805T/G em TLR1 a TB. Nesta avaliação foram incluídos 6 estudos de associação, 

englobando uma população de 1684 casos de TB e 1216 controles, de origem asiática, 

africana, européia e hispânica. E foi determinado pelo modelo de efeito randômico dos 

alelos (T vs.G) nenhuma associação a TB, no geral. No entanto, a análise em subgrupos 

étnicos mostrou distintos resultados para o alelo 1805T. Sendo observados resultados 

inconclusivos entre europeus (OR=0,58; IC 95%=0,27-1,24) e asiáticos (OR=1,06; IC 

95%=0.71-1.59). No entanto o estudo em Africanos e hispânicos mostrou significativo 

aumento do risco associado ao alelo 1805T com (OR=2,47; IC 95%= 1,75-3,48) e (OR= 

2,12; IC95%=1,50-2,99), respectivamente. Dados estes discordantes dos observados em 

nosso estudo. 

Destacam-se no Brasil, três estudos envolvendo o SNP 1805 T/G: LEORATTI et 

al., 2008; RAMASAWMY et al., 2009; DE SALES MARQUES et al., 2013. O 

primeiro estudo foi realizado em 3 comunidades localizadas na região da Amazônia 

Brasileira, são elas: comunidade Peixoto Azevedo, Mato Grosso; comunidade do Rio 

Machado, próximo a Porto Velho, Rondônia e a comunidade Padauiri, Amazonas, 

observaram para o SNP 1805T/G MAF de 21% e 11% entre pessoas com malária 

sintomática e assintomática, respectivamente. Diante desta diferença entre a frequência 

alélica observada entre os dois grupos, concluiu-se que o alelo 1805G foi associado com 
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a malária sintomática, independente da espécie causadora da doença nesta população. 

Os resultados, em nosso estudo, em relação a frequência do MAF, 1805G, independente 

dos grupos avaliados, foi de 52% (do total de pacientes e controles), superior aos 

observados por LEORATTI et al., 2008. 

O segundo estudo, conduzido por RAMASAWMY et al., 2009, de associação do 

SNP 1805T/G em TLR1 em pacientes com Doença de Chagas, atendidos no INCOR, em 

São Paulo, foi observado MAF igual para o grupo de pacientes sintomáticos e 

assintomáticos de 33%. Sendo assim, não houve associação deste SNP com maior 

gravidade da doença. Recentemente, estudo de associação a Doenças de Chagas 

envolvendo uma população do nordeste do Chile evidenciou um MAF de 18,8% entre 

os sintomáticos e 22,1% entre os assintomáticos e também não associaram este SNP à 

gravidade da doença (WEITZEL et al., 2012). 

O estudo DE SALES MARQUES et al., 2013 investigaram a associação do SNP 

1805 T/G em TLR1 em uma população de Bauru, São Paulo, Brasil, envolvendo uma 

população de 452 pacientes com Hanseníase e 379 controles, no entanto não foi 

observado a associação deste com a Hanseníase. Sendo observado em pacientes e 

controles MAF de 39% e 40%, respectivamente. Frequências estas superiores as 

observadas em nosso estudo, o que evidenciou diferenças entre populações em um 

mesmo país, o que justifica a inclusão de distintos grupos populacionais para melhor 

evidenciar a importância de infecções micobacterianas em cenário nacional. Neste 

trabalho não foram realizadas a análise de associação segregando os pacientes conforme 

a carga bacilar, como executada em nosso trabalho. 

Apesar de ausência de avaliação quanto ao efeito funcional da presença do SNP 

1805 T/G em TLR1 em nossa população, estudos prévios já investigaram tal efeito. Na 

literatura existem dados contraditórios em relação à associação a doenças 

micobacterianas, mas é consenso a associação deste SNP a hiporesponsividade a 

agonista de TLR1/TLR2 (HAWN et al., 2007; JOHNSON et al., 2007). 

 

HAWN et al., 2007 foram pioneiros ao demonstrar o efeito protetor da presença 

do alelo 1805T, conferido pela regulação da inflamação. Foi observado que indivíduos 

detentores do genótipo 1805TT produziam maior concentração de IL-6, após 
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estimulação com PAM3 e com extrato micobacteriano, em comparação aos indivíduos 

com genótipo 1805GG. Também foi observado que os indivíduos heterozigotos 

produziam concentrações intermediárias da citocina IL-6, sugerindo co-dominância 

alélica. Adicionalmente células HEK293 com o alelo 1805G apresentaram menor 

sinalização de NF-kB pós estimulação com lisado de Mtb. Deste modo, concluiu-se que 

o alelo 1805G está associado à hiporesponsividade a agonista de TLR1, sendo 

importante regulador negativo da inflamação. No entanto, as bases moleculares não 

foram elucidadas neste trabalho. 

Neste mesmo ano, JOHNSON et al., 2007 concluíram que o SNP 1805T/G 

estava associado a alteração no tráfico do TLR1 para a superfície celular e 

consequentemente a redução na expressão deste receptor em monócitos de indivíduos 

1805GG.  Adicionalmente foi observado que indivíduos com genótipo 1805GG, pós-

estimulação com PAM3, apresentaram menor expressão da citocina TNF-alfa. Estes 

achados indicaram que a menor expressão de TLR1 foi responsável pela 

hiporesponsividade a agonistas de TLR1. Também foi aplicado um estudo de 

associação à Hanseníase em uma população da Turquia, envolvendo 57 pacientes e 90 

controles saudáveis, com objetivo de determinar a consequência desta 

hiporesponsividade em nível populacional, quanto à susceptibilidade a esta doença. 

Surpreendentemente, concluiu-se que o alelo mutante 1805G estaria associado ao menor 

risco do desenvolvimento da infecção por M. leprae, sugerindo que tal patógeno 

subverte o sistema TLR como mecanismo de evasão imune. No entanto, vale ressaltar 

que este estudo teve um “n” amostral pequeno, o que fragiliza a conclusão obtida neste 

trabalho. 

HART e TAPPING, 2012b avaliaram mais detalhadamente como o efeito 

funcional de hiporesponsividade a agonistas de TLR1 conferido pelo alelo mutante 

1805G de TLR1 resultou em proteção a infecções por micobactérias. Neste sentido, 

concluiu-se que PBMCs de indivíduos homozigotos para o alelo mutante 1805G foram 

mais resistentes a regulação negativa da expressão de MHC classe II e FcγRI (CD64), 

elementos determinantes para apresentação de antígenos, e para a fagocitose dependente 

de IgG, importantes estratégias de evasão micobacteriana. Adicionalmente, foi 

observada menor indução da enzima arginase-1, responsável por degradar a arginina 

intracelular, substrato essencial para a síntese de NO, derivado reativo de nitrogênio, 
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importante mecanismo microbicida. Estes resultados sustentaram a hipótese que o alelo 

1805G contribuiu para redução da capacidade micobacteriana em gerar um nicho de 

sobrevivência em macrófagos. 

Colaborando a estes achados, MISCH et al., 2008 determinaram em uma 

população de Nepal, acometida por Hanseníase a associação do alelo TLR1 1805G a 

menor progressão da doença, conferida pela proteção contra a reação reversa (RR) da 

forma tuberculóide para a lepromatosa, caracterizada por maiores perdas nervosas e 

deformações. Além disso, MA et al., 2007, observaram em uma população de 

Africanos-americanos a associação do genótipo 1805TT com a predisposição a TB 

extrapulmonar. Posteriormente, WONG et al., 2010, realizaram um estudo envolvendo 

duas populações independentes da Índia, envolvendo 1500 indivíduos, sendo observada 

a associação do alelo 1805G a proteção a Hanseníase.  

Avaliação prévia em um estudo de GWA envolvendo população contendo 360 

indivíduos saudáveis de Seattle, demonstrou que variações no locus TLR10/TLR1/TLR6 

localizado no cromossomo 4 foi o principal determinante genético para diferença 

interindividual na resposta pós estimulação com a PAM3, agonista de TLR1/2 

(MIKACENIC et al., 2013). No entanto, tais conclusões devem ser feitas com cautela, 

visto que estudos prévios já demostraram que o locus de TLR1 é muito diversificado, 

entre distintos grupos populacionais, sendo tal gene importante alvo de seleção por 

patógenos, determinada pela co-evolução de ambos (PICKRELL  et al., 2009; WONG et 

al., 2010). Esta hipótese pode ser ratificada pela variação no fenótipo de proteção, 

conferida pela hiporesponsividade do alelo 1805G a Hanseníase ser mais comumente 

observado entre populações de descendentes europeus e rara em populações africanas, o 

que denota histórias evolutivas distintas (WONG et al., 2010). Desta forma, faz-se 

necessário avaliação do efeito funcional conferido pela presença do SNP 1805T/G em 

TLR1, em nossa população. 
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6.2.1. DESCRIÇÃO DOS HAPLÓTIPOS OBSERVADOS PARA TLR1 

 

A análise de haplótipos realizada para a região de TLR1 envolveu os SNP 1518 

A/G e 1805 T/G, sendo observado um desequilíbrio de ligação moderado (r
2
=0,35) e 3 

haplótipos possíveis na população de estudo, conforme Tabela 4. Não foram observadas 

diferenças significativas nas frequências haplotípicas entre as populações de pacientes e 

controles, e desta forma nenhum haplótipo de TLR1 foi considerado marcador de risco 

para TB, neste estudo.  

  

Tabela 4. Distribuição dos haplótipos observados em TLR1 neste estudo. 

     N (Frequência %)  

Haplótipos 1518 G/A 1805 T/G r
2
 Pacientes 

n=252 

Controles 

n=210 

Geral 

n=462 

valor-p 

1 A T 0,35 124 (49,2) 109 (51,9) 233 (50,4) 0,41 

2 G G - 63 (25) 57 (27,1) 120 (26) 0,46 

3 G T - 65 (25,8) 44 (21) 109 (23,6) 0,08 

Legenda: r2 representa o coeficiente de correlação do desequilíbrio de ligação entre os três haplótipos observados. Foram 

considerados significativos valores p<0,05. 

 

 

6.2.2. DESCRIÇÃO DA INFLUÊNCIA DO SNP 1805T/G DE TLR1 E O 

ETILISMO SOBRE A TB MULTIBACILAR. 

 

Com a finalidade de analisar a influência do alelo 1805G sobre a carga bacilar, 

comparando-se o efeito combinado de diferentes variáveis demográficas: idade, sexo, 

tabagismo, BCG, etilismo e naturalidade (nascidos em Manaus vs. outras localidades) e 

variável genética (alelo 1805G de TLR1), foram construídos cinco modelos de regressão 

logística múltipla: 1) dados demográficos entre pacientes e controles, sendo avaliados 

fatores associados ao risco a TB; 2) dados demográficos e o alelo 1805G de TLR1 entre 

pacientes e controles, sendo avaliados fatores ao risco a TB; 3) dados demográficos 

entre pacientes; 4) dados demográficos e o alelo 1805G de TLR1 entre pacientes e 5) 

dados de etilismo e do alelo 1805G entre pacientes (Tabela 5). Na tabela 6 estão 

descritos os resultados da análise de calibração e discriminação dos 5 modelos obtidos. 
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 A observação dos 5 modelos de regressão apresentada demonstrou no modelo 1 

relevância das variáveis demográficas em relação: ao sexo masculino (OR=2,99; IC 

95%=1,98-4,53; p<0,0001), ao tabagismo (OR=3,15; IC95%=1,41–7,05; p=0,0051), ao 

uso de drogas e/ou álcool (OR=2,65; IC 95%=1,31–5,34; p=0,0065) para o maior risco 

ao desenvolvimento da TB, na população investigada.  Adicionalmente foi observada 

proteção a TB conferida pelo uso da vacina BCG (OR=0,3; IC95%=0,16-0,58; 

p=0,0003). No modelo 2 foi observado que a inclusão da variável genética 1805G, não 

alterou o modelo ajustado estabelecido inicialmente. Não estando esta variável 

associada ao risco a TB (OR=0,80; IC 95%= 0,53-1,22; p=0,3), como já demonstrado 

previamente nas análises estatística com as varáveis sem o ajuste da regressão. 

 O modelo 3, envolvendo as variáveis demográficas, demonstrou que a variável 

etilismo está associada marginalmente a TB multibacilar (OR=2,65; IC 95%= 0,97-

7,26; p=0,05). Os modelos 4 e 5 demostraram que a variável genética 1805G, 

juntamente com o etilismo, foram as preditoras relevantes para o estabelecimento da TB 

multibacilar em nossa população (Tabela 5).  

Conforme o Modelo 4, que apresentou melhor calibração e discriminação 

(Tabela 6), a chance de um indivíduo portador de todos os fatores de risco incluídos no 

modelo, com exceção da variante alélica de risco (SNP 1805G), vir a apresentar TB 

multibacilar, na análise de regressão foi de 0,86 (IC 95% 0,66-0,95) (dados não 

apresentados em tabela). Porém, quando além dos fatores de risco este indivíduo é 

portador da variante alélica de risco (SNP 1805G) a probabilidade aumentou para 0,94 

(IC 95% 0,83 – 0,98) (dados não apresentados em tabela), mostrando de forma 

inequívoca que a TB multibacilar resulta da interação de variáveis clínicas-

demográficas com fatores genéticos do hospedeiro. 
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Tabela 5. Modelos de regressão logística para o alelo 1805G de TLR1 e sua associação a TB multibacilar  

Variáveis de risco Constante  Odds Ratio IC 95% Valor-p 

Modelo 1     

Idade -0,01 0,98 0,97 – 1,02 0,05 

Sexo 1,09 2,99 1,98 – 4,53 <0,0001 

Tabagismo 1,14 3,15 1,41 – 7,05 0,0051 

BCG -1,17 0,3 0,16 – 0,58 0,0003 

Etilismo 0,97 2,65 1,31 – 5,34 0,0065 

Naturalidade -0,21 0,81 0,54– 1,22 0,32 

Modelo 2     

Idade -0,01 0,98 0,97-1 0,05 

Sexo 1,1 3,02 2,01-4,57 <0,0001 

Tabagismo 1,18 3,26 1,46-7,34 0,004 

BCG -1,16 0,31 0,17-0,59 0,0003 

Etilismo 0,95 2,58 1,28-5,22 0,008 

Naturalidade -0,23 0,79 0,52-1,21 0,27 

1805G -0,21 0,80 0,53-1,22 0,3 

Variáveis de risco  Constante  Odds Ratio IC 95% Valor-p 

Modelo 3     

Idade -0,01 0,98 0,96-1,02 0,42 

Sexo 0,03 1,03 0,53-2,03 0,91 

Tabagismo 0,37 1,45 0,53-4,01 0,46 

BCG -0,25 0,77 0,33-1,79 0,54 

Etilismo 0,97 2,65 0,97-7,26 0,05 

Naturalidade 0,01 1,02 0,53-1,96 0,95 

Modelo 4     

Idade -0,01 0,98 0,96-1,01 0,29 

Sexo -0,01 0,98 0,5-1,95 0,96 

Tabagismo 0,17 1,18 0,42-3,35 0,74 

BCG -0,33 0,71 0,3-1,67 0,43 

Etilismo 1,07 2,93 1,05-8,16 0,03 

Naturalidade 0,11 1,12 0,58-2,2 0,72 

1805G 1,01 2,75 1,33-5,7 0,006 

Modelo 5     

Etilismo 1,11 3,04 1,21-7,67 0,018 

1805G 0,95 2,59 1,28-5,26 0,0081 

Informação: Foram adotados o nível de significância adotado p=0,05 e intervalo de confiança de 95%. 1º 

modelo incluíu dados demográficos entre pacientes e controles; 2º modelo: incluíu dados demográficos e 

o alelo 1805G de TLR1 entre pacientes e controles; 3º modelo: incluíu dados demográficos entre 

pacientes; 4º modelo: inclíu dados demográficos e o alelo 1805G de TLR1 entre pacientes e 5º modelo 

inclíu dados de etilismo e do alelo 1805G entre pacientes. 

 

Tabela 6. Validação dos Modelos de regressão logística por calibração e Discriminação. 

 Calibração:  

Hosmer-Lemeshow 

χ
2
 (p-valor) 

Discriminação:  

ROC AUC  

(IC 95%) 

Sensibilidade 

% 

Especificidade  

% 

Modelo 1 7,595 (0,474) 0,73 (0,69 – 0,77) 74,4 61,5 

Modelo 2 10,59 (0,225) 0,73 (0,68 – 0,78) 73,8 62,8 

Modelo 3 7,564 (0,477) 0,65 (0,56 – 0,73) 100 0 

Modelo 4 3,064 (0,450) 0,71 (0,61 – 0,78) 100 0 

Modelo 5  0,403 (0,818) 0,65 (0,57 – 0,73) 100 0 

Informação: Valores de AUC >0,7 indicaram bom poder de discriminação dos modelos. 
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Figura 15. Curvas ROC para os Modelos apresentados na Tabela 6. Painel A representa os Modelos 1 e 2, Painel B representa os Modelos 3 e 4.
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6.3. DESCRIÇÃO DE POLIMORFISMOS NO GENE TLR2 OBSERVADOS E 

INVESTIGAÇÃO QUANTO ASSOCIAÇÃO A TB. 

 

Foram incluídos neste trabalho 263 amostras de pacientes e 232 amostras de 

controles, no entanto foram obtidas por motivos técnicos e qualidade das sequências 

obtidas, 196 e 172 sequências finalizadas de pacientes e controles, respectivamente para 

TLR2. E na estratificação dos pacientes conforme a carga bacilar foram obtidas 129 e 37 

sequências finalizadas de pacientes multibacilares e paucibacilares, respectivamente. 

Foram excluídas nesta avaliação 30 pacientes por não apresentarem resultado de 

baciloscopia, apenas GeneXpert. Ocorreram variações no tamanho das sequencias finais 

geradas, variação esta dependente da qualidade da sequencia gerada. Deste modo o 

tamanho máximo das sequencias obtidas foi 633 bp excluindo-se a região de ligação dos 

iniciadores e o mínimo 540 bp. Segundo um levantamento realizado no banco de dados 

do NCBI, em 26/10/2013, já foram identificados para a região do éxon 3 de TLR2 

abordada, 45 SNPs. Informações mais detalhadas quanto os SNPs destacados nesta 

região estudada seguem no Apêndice V. Neste estudo, foram identificados nesta região, 

7 SNPs, 6 já estavam previamente descritos no NCBI, e 1 SNP ainda não descrito. 

Submetemos a sequencia formato fasta com este SNP a pesquisa nos bancos de dados 

de sequências utilizando a ferramenta BLAST e nenhuma sequência do banco de dados 

apresentou tal variação. Trata-se do SNP 2088 C/A, posição no gene 25707, uma 

substituição não-sinônima, com mudança do aminoácido serina para arginina na posição 

696, decorrente de uma transversão na terceira posição do códon (Figura 16).  
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Com relação ao equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW) foi observado pequeno 

desvio do modelo apenas para o SNPs 2121T/C de TLR2, exclusivo para a população de 

controle, p=0,03. Desvio do modelo por erros de genotipagem foram descartados, pela 

boa qualidade das sequências incluídas neste estudo. Nossa hipótese é que o aumento do 

número de sequências obtidas seja suficiente para que tal SNP restabeleça o modelo de 

EHW. Conforme descrito por GUO, THOMPSON, 1992 desvios do modelo podem ser 

evidenciados por spúrios, situção comum em estudos com n amostral reduzido e quando 

a frequência do SNP é baixa.  Adicionalmente futuros levantamentos devem ser 

realizados para verificar se a população em questão está sofrendo alguma pressão 

seletiva para este SNP, o que também justificaria o desvio do modelo.

Figura 16. Eletroferograma contendo o SNP identificado para TLR2, ainda não descrito no banco de 

dados. A letra M representa que na posição em destaque foram observados as bases nitrogenadas 

citocina e adenina, caracterizando o indivíduo como heterozigoto para a mutação. As letra S representa 

serina e R arginina. Legendas seguem a IUPAC . Figura gerada no Geneious versão 6.1.7. 
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Tabela 7. Distribuição alélica e genotípica dos SNPs observados no gene TLR2 em pacientes com TB e controles. 

TLR2

SNP pacientes (n=196) controles (n=172) OR (IC 95%) valor-p multibacilar (n=129) paucibacilar (n=37) OR (IC 95%) valor-p

1712G/A

GG 195 (99,5) 171
a
 (100) 129 (100) 36 (97)

GA 1 (0,5) 0 (0) 0 (0) 1 (3)

AA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

G 391 (99,7) 342 (100) 258 (100) 73 (99)

A 1 (0,3) 0 (0) 0 (0) 1 (1)

1722G/A

GG 196 (100) 172 (0) 129 (100) 37 (100)

GA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

AA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

G 392 (100) 344 (100) 258 (100) 74 (0)

A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

1736G/A

GG 195 (99,5) 172 (0) 129 (100) 37 (100)

GA 1 (0,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

AA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

G 391 (99,7) 344 (100) 258 (100) 74 (0)

A 1 (0,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

1892C/A

CC 191 (97) 170 (99) (0,08-2,34) 127 (98) 35 (95) 3,6 (0,49-26,67)

CA 5 (3) 2 (1) (0,42-11,6) 0,33 2 (2) 2 (5) 0,27 (0,03-2,02) 0,19

AA 0 (0) 0 (0) * 0 (0) 0 (0) *

C 387 (98,7) 342 (99) (0,08-2,34) 0,14 256 (99,2) 72 (97) 3,5 (0,5-25,7) 0,22

A 5 (1,3) 2 (1) (0,42-11,46) 2 (0,8) 2 (3) 0,28 (0,03-2,03)

2088C/A

CC 196 (100) 171 (99,4) 129 (100) 37 (100)

CA 0 (0) 1 (0,6) 0 (0) 0 (0)

AA 0 (0) 0 (0) * * 0 (0) 0 (0) * *

C 392 (100) 343 (99,7) 258 (100) 74 (100)

A 0 (0) 1 (0,3) 0 (0) 0 (0)

n (frequência %)

CONTINUA

* * * *

* * * *

* * * *
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TLR2

SNP pacientes (n=196) controles (n=172) OR (IC 95%) valor-p multibacilar (n=129) paucibacilar (n=37) OR (IC 95%) valor-p

2121T/C
c

TT 188 (96) 157 (91) 2,2 (0,92-5,4) 123 (95) 35 (95) 1,17 (0,22-6,06)

TC 8 (4) 13 (8) 0,5 (0,2-1,2) 0,11 6 (5) 2 (5) 0,85 (0,16-4,41) 0,85

CC 0 (0) 2 (1) * 0 (0) 0 (0) *

T 384 (98) 327 (95) 2,4 (1,06-5,84) 0,03 252 (98) 72 (97) 1,16 (0,23-5,9) 0,85

C 8 (2) 17 (5) 0,4 (0,17-0,94) 6 (2) 2 (3) 0,85 (0,16-4,33)

2258G/A

GG 196 (100) 168
b

129 (100) 37 (100)

GA 0 (0) 0 0 (0) 0 (0)

AA 0 (0) 0 * * 0 (0) 0 (0) * *

G 392 (100) 336 (100) 258 (100) 74 (100)

A 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

n (frequência %)

FINAL

Legenda. Foram obtidas 196 e 172 sequências finalizadas de pacientes e controles, respectivamente. Na análise de carga bacilar foram excluídas 30 sequências por 

apresentarem apenas resultado de GeneXpert. a: A diferença de menos 1 genótipo no SNP 1712G/A observada no grupo controle, b: menos 4 genótipos no SNP 2258 G/A 

nos controles ocorreram por variação do tamanho das sequências finalizadas. *: não se aplica devido reduzida variação observada. c: Foi observado desvio do equilíbrio de 

Hardy-Weinberg do SNP 2121 T/C no grupo controle (p=0,03). Valores em negrito destacam associação do SNP 2121T/C a TB 
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Como demonstrado na Tabela 7, os SNPs de TLR2: 1712G/A, 1722G/A, 

1736G/A, 1892C/A e 2088C/A foram considerados raros nas duas populações estudadas 

e não foram avaliados quanto à associação a TB. A frequência alélica do SNP 2121T/C 

foi de 2% e 5%, para pacientes e controles respectivamente, diferença suficiente para 

determinar a associação do alelo mutante 2121C com proteção a TB (OR=0,4; IC 

95%=0,17-0,94; p=0,04) e o alelo 2121T com susceptibilidade (OR=2,4, IC 95%=1,06-

5,84, p=0,04). No entanto, consideramos estes resultados com cautela pela baixa 

frequência do alelo mutante observada em ambas às populações avaliadas, sendo 

observado signiticativo desequilíbrio de Hardy-weinberg (DHW) para este SNP. O 

estudo segregando os pacientes conforme a carga bacilar, não evidenciou a associação 

deste SNP.  

O SNP 2258G/A, posição no gene 25877, uma substituição não-sinônima, 

classificada como uma transição na segunda posição do códon, com alteração do 

aminoácido Arginina (R) posição 753 para Glutamina (Q) foi ausente neste estudo, em 

ambas populações incluídas, deste modo tal SNP pode ser considerado raro nesta 

população e não associado a TB. Levantamentos da frequência deste SNPs publicados 

no HapMap foram semelhantes a este estudo, ao demonstrarem que o alelo 2258A em 

TLR2 foi considerado raro e/ou ausente em  4 diferentes populações, são eles:  

Americanos de Utah, EUA descendentes de europeus; Chineses de Beijing; Japoneses 

de Tóquio e Nigerianos de Ibadan. Levantamento realizado por SANCHEZ et al., 2012, 

também consideraram, em uma população da Colômbia, o alelo 2258A como raro, 

MAF de 0,64% e 1,33% em paciente e controles, respectivamente, e deste modo 

também não relevante para o risco da TB, nesta população envolvida. 

Este mesmo SNP em TLR2 foi associado à susceptibilidade a infecção por Mtb, 

sendo observado em maior frequência nos pacientes com TB ativa, quando comparada 

ao grupo controle em duas populações da Turquia (OGUS et al., 2004;  DALGIC et al., 

2011). No primeiro foi determinada uma frequência de 17,9% do alelo mutante 2258A 

em paciente com TB contra 7,7% na população controle. Na segunda população foi 

determinada uma frequência de 13,86% do alelo mutante 2258ª, em crianças com TB, 

contra 3,5% na população juvenil controle. Este último trabalho foi pioneiro ao afirmar 
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que este SNP constitui um bom marcador imunogenético associado à rápida progressão 

da TB na infância.  

ZHANG  et al., 2013, em uma recente meta-análise que envolveu 11 estudos de 

associação do SNP 2258G/A a TB em populações oriundas da China, Turquia, 

Colômbia, Índia e EUA, totalizando 2823 pacientes com TB e 2254 controles, 

determinaram pelo modelo de dominância recessiva (AA vs AG+GG) a associação 

deste SNP ao maior risco ao desenvolvimento da TB (OR=5,82, IC95%=1,30-26,16). 

Além disso, concluíram a partir da análise estratificada, dentre os diferentes grupos 

étnicos avaliados, utilizando o modelo alélico (A vs G), elevação do risco a TB entre 

asiáticos (OR=2,95, CI 95%=1,91-4,56) e europeus (OR=2,73; IC 95%=1,46-5,12). Em 

oposição, na população hispânica foi observada, para o mesmo modelo, decréscimo no 

risco a TB (OR=0,23; IC 95%=0,04-1,36). E na população de africanos não foi 

observada a associação do alelo 2258A a TB (OR=2,87; IC 95%=0,14-59,96). 

Contrapondo a estes trabalhos citados, estudos realizados em três populações da 

Índia, duas populações da China, uma população da Colômbia, uma população dos 

EUA de descendência mexicana e uma população mexicana não observaram diferença 

significativa entre as frequências, do alelo mutante 2258A, em pacientes e controles, e 

concluíram que para estas populações tal SNP não constituiu um fator imunogenético 

importante na TB (BISWAS et al., 2009; SELVARAJ et al., 2010; XUE et al., 2010; 

MA et al., 2010; SÁNCHEZ ET AL., 2012; TORRES-GARCÍA et al., 2013).  

No Brasil, RAMASAWMY et al., 2009 conduziram um estudo de associação 

deste SNP em TLR2 a doença de chagas, envolvendo pacientes atendidos no INCOR, 

em São Paulo. Foi observada a frequência genotípica (2258AG) de 2% e 1% entre 

pacientes com complicações cardíacas e assintomáticos, assim, não foi observado 

associação deste SNP com maior gravidade da doença. 

Diante das evidências de associação destes SNPs em TLR2 com TB, XIONG et 

al., 2012 buscaram elucidar o efeito funcional causado por tal SNP e sua associação ao 

fenótipo de hiporesponsividade indicado. Neste sentido, evidenciou por modelagem 

estrutural que a substituição do aminoácido arginina para glutamina observada neste 
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SNP determinou uma alteração do padrão eletrostático do loop DD, suficiente para 

gerar uma discreta alteração estrutural na região responsável pela dimerização com 

TLR6. O efeito funcional desta alteração foi demonstrado pós estimulação com PAM2 

que resultou em menor sinalização da TLR, via dependente de TIRAP e MyD88. 

 

6.4. DESCRIÇÃO DE POLIMORFISMOS NO GENE TLR4 OBSERVADOS E 

INVESTIGAÇÃO QUANTO ASSOCIAÇÃO A TB. 

 

Foram incluídos neste trabalho 263 amostras de pacientes e 232 amostras de 

controles, no entanto foram obtidas por motivos técnicos, 238 e 208 sequências 

finalizadas de pacientes e controles, respectivamente, para TLR4. E na estratificação 

dos pacientes conforme a carga bacilar foram obtidas 160 e 49 sequências finalizadas de 

pacientes multibacilares e paucibacilares, respectivamente. Foram excluídas nesta 

avaliação 29 pacientes por não apresentarem resultado de baciloscopia, apenas 

GeneXpert. Ocorreram variações no tamanho das sequências finais geradas, variação 

esta dependente da qualidade da sequencia gerada. Deste modo o tamanho máximo das 

sequencias obtidas foi 539 bp excluindo-se a região de ligação dos iniciadores e o 

mínimo 429bp. Segundo um levantamento realizado no banco de dados do NCBI, em 

26/10/2013, já foram identificados para a região do éxon 4 de TLR4 abordada, 58 SNPs. 

Informações mais detalhadas quanto os SNPs destacados nesta região estudada seguem 

no Apêndice V. Neste estudo, foram identificados para esta região, 8 SNPs, destes 7 já 

estavam previamente descritos no NCBI, e 1 SNP ainda não descrito. Submetemos a 

sequência formato fasta com o SNP a pesquisa nos bancos de dados de sequências 

utilizando a ferramenta BLAST e nenhuma sequência do banco de dados apresentou tal 

SNP. Trata-se do SNP 928 G/A, posição no gene 13875, uma mutação não sinônima, 

com mudança do aminoácido valina (V) na posição 310 para isoleucina (I), decorrente 

de uma transição na primeira posição do códon (Figura 17).  
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Com relação ao equilíbrio de Hardy-Weinberg foram observados desvios 

significativos do modelo para os SNPs 896A/G e 1196C/T de TLR4, exclusivo para a 

população de controles, p=0,03 e p=0,01, respectivamente. Desvio do modelo por erros 

de genotipagem foram descartados, pela boa qualidade das sequencias incluídas neste 

estudo. Nossa hipótese é que o aumento do número de sequências obtidas seja suficiente 

para que tais SNPs sigam o modelo de EHW. Conforme descrito por GUO, 

THOMPSON, 1992 desvios do modelo podem ser evidenciados por spúrios, situção 

comum em estudos com n amostral reduzido e quando a frequência do SNP é baixa. 

Estudo de associação à malária envolvendo uma população de Coari, Amazonas 

também evidenciou desvio do EHW para o SNPs 896A/G em TLR4 (p=0,04) (COSTA 

et al., 2013), ressaltamos que n mostral empregado neste trabalho citado foi reduzido, o 

que justificaria do desvio do modelo.  Adicionalmente a literatura tem demostrado à 

atuação de pressão seletiva sobre tais SNPs em TLR4 em regiões endêmicas para 

Malária, como a nossa. (FERWERDA et al., 2007). No entanto ainda não foram 

investigados na região Amazônica a atuação de pressão seletiva sobre estas variantes de 

TLR4, o que também justificaria o desvio no modelo encontrado.

Figura 17. Eletroferograma contendo o SNP identificado para TLR4, ainda não descrito no banco de dados. A 

letra R representa que na posição em destaque foram observados as bases nitrogenadas guanina e adenina, 

caracterizando o indivíduo como heterozigose para a mutação. As letra V representa valina e I isoleucina .  

Legendas seguem a IUPAC. Figura gerada no Geneious versão 6.1.7. 
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Tabela 8. Distribuição alélica e genotípica dos SNPs observados no gene TLR4 em pacientes com TB e controles. 

TLR4

SNP pacientes (n=238) controles (n=208) OR (IC 95%) valor-p multibacilar (n=160) paucibacilar (n=49) OR (IC 95%) valor-p

842G/A

GG 238 (100) 207 (99,5) 160 (100) 49 (100)

GA 0 (0) 1 (0,5) 0 (0) 0 (0)

AA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

G 476 (100) 415 (99,8) 320 (100) 98 (100)

A 0 (0) 1 (0,2) 0 (0) 0 (0)

873A/G
a

AA 238 (100) 207 (99,5) 160 (100) 49 (100)

AG 0 (0) 1 (0,5) 0 (0) 0 (0)

GG 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

A 476 (100) 415 (99,8) 320 (100) 98 (100)

G 0 (0) 1 (0,2) 0 (0) 0 (0)

896A/G

AA 221 (92,9) 199 (95,7) 0,5 (0,2-1,3) 149 (93) 44 (90) 1,5 (0,5-4,6)

AG 16 (6,7) 8 (3,8) 1,8 (0,7-4,3) 0,41 10 (6) 5 (10) 0,59 (0,19-1,8) 0,56

GG 1 (0,4) 1 (0,5) * 1 (1) 0 (0) *

A 458 (96,2) 406 (97,6) 0,62 (0,29-1,37) 0,24 308 (96) 93 (95) 1,37 (0,47-4,01) 0,55

G 18 (3,8) 10 (2,4) 1,6 (0,73-3,5) 12 (4) 5 (5) 0,72 (0,24-2,11)

902T/C

TT 237 (99,6) 208 (100) 159 (99,4) 49 (100)

TC 1 (0,4) 0 (0) 1 (0,6) 0 (0)

CC 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

T 475 (99,8) 416 (0) 319 (99,7) 98 (100)

C 1 (0,2) 0 (0) 1 (0,3) 0 (0)

928G/A

GG 237 (99,6) 208 (100) 160 (100) 48 (98)

GA 1 (0,4) 0 (0) 0 (1) 1 (2)

AA 0 (0) 0 (0) * * 0 (0) 0 (0)

G 475 (99,8) 416 (100) 320 (100) 97 (99)

A 1 (0,2) 0 (0) 1 (0) 1 (1)

* *

n (frequência %)

CONTINUA

* * * *

* * * *

* * * *
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TLR4

SNP pacientes (n=238) controles (n=208) OR (IC 95%) valor-p multibacilar (n=160) paucibacilar (n=49) OR (IC 95%) valor-p

1062A/G

AA 237 (99,6) 208 (100) 159 (99,4) 49 (100)

AG 1 (0,4) 0 (0) 1 (0,6) 0 (0)

GG 0 (0) 0 (0) * * 0 (0) 0 (0) * *

A 475 (99,8) 416 (100) 319 (99,7) 98 (100)

G 1 (0,2) 0 (0) 1 (0,3) 0 (0)

1155G/T

GG 238 (100) 208 (100) 160 (100) 49 (100)

GT 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

TT 0 (0) 0 (0) * * 0 (0) 0 (0) * *

G 476 (100) 416 (100) 320 (100) 98 (100)

T 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

1196C/T
a

CC 226 (95) 207 (99,5) 0,75 (0,3-1,88) 151 (94) 47 (95,9) 0,71 (0,15-3,42)

CT 11 (4,6) 1 (0,5) 1,39 (0,52-3,65) 0,17 8 (5) 2 (4,1) 1,23 (0,25-6,02) 0,87

TT 1 (0,4) 0 (0) * 1 (1) 0 (0) *

C 463 (97,3) 415 (99,8) 0,79 (0,33-1,86) 0,003 310 (97) 96 (98) 0,64 (0,13-3) 0,57

T 13 (2,7) 1 (0,2) 1,27 (0,54-3) 10 (3) 2 (2) 1,54 (0,33-7,18)

FINAL

n (frequência %)

legenda. Foram obtidas 238 e 208 sequencias finalizadas de pacientes e controles, respectivamente. Na análise de carga bacilar foram excluídas 29 sequencias por 

apresentarem apenas resultado de GeneXpert. *: não se aplica devido reduzida variação observada. a: Foi observado desvio do equilíbrio de Hardy-Weinberg no grupo 

controle dos SNPs 896A/G (p=0,03) e 1196C/T (p=0,01). 
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Como demonstrado na Tabela 8, os SNPs de TLR4: 842G/A, 873A/G, 902T/C, 

928G/A, 1062A/G e 1155G/T foram considerados raros nas duas populações avaliadas, 

não sendo avaliados para TB. Com relação ao SNP 896 A/G, posição no gene 13843, 

uma substituição não-sinônima, classificada como transição na segunda posição do 

códon, que muda o aminoácido Ácido aspártico (D) na posição 299 para Glicina (G),  

apresentou  MAF para a população de pacientes e controles investigada de 3,8% e 2,4%, 

respectivamente. Para o SNP 1196C/T , posição no gene 14143 foi observada uma 

substituição não-sinônima, classificada como transição na segunda posição do códon, 

que muda o aminoácido Treonina (T) na posição 399 para Isoleucina (I), o MAF 

observado foi de 2,7% e 0,2%. Não foram observadas associação destes SNPs com a 

TB. O estudo segregando os pacientes conforme a carga bacilar, também não 

evidenciou a associação destes SNPs. A revisão da literatura apresentou dados 

semelhante e/ou discordantes das nossas observações.  

No projeto HapMap foi determinado a frequência de tais SNPs em TLR4 em 10 

diferentes grupos populacionais, sendo observado considerável variação quanto a 

frequência de tais SNPs em TLR4, sendo para o SNP 896A/G a maior frequência 

observada foi de 9% em uma população do Texas-USA e do Quênia e a completa 

ausência deste SNP em uma população da China e Japão. Com relação ao SNP 1196 

C/T, a frequência do SNP variou entre 10,5% e 7% entre as populações do Texas-USA 

e México, e foi nas nula nas pulações da China e Japão.  

Os SNP 896A/G e 1196C/T são ditos co-segregados e a frequência média dos 

haplótipo detendores do alelo menor variam de 0 a 5% dentre diferentes grupos étnicos 

pelo mundo, sendo observado uma frequência 10 a 20 vezes maior na população 

africana quando comparado a outros grupos populacionais,  muito em função da já 

conhecida pressão seletiva conferida pela infecção por malária na região subsaariana  

(FERWERDA et al., 2007; FERWERDA et al., 2008).  

Neste sentido, a literatura tem debatido a associação destes SNPs em TLR4 com 

a predisposição a TB em diferentes grupos populacionais. HARBOUR et al., 2000, 

evidenciaram primeiramente em humanos, a hiporesponsividade conferida pelos alelos 

mutantes 896G, mas não ao 1196T, pós estimulação com LPS quanto comparadas ao 
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alelo de referência, visto que expressavam consideravelmente menor concentração de 

NF-kB. NAJMI et al., 2010 analisaram 135 pacientes com TB pulmonar e 250 controles 

saudáveis, provenientes de Nova Delhi, Índia, e observaram o aumento das frequências 

dos alelos mutantes 896G e 1196T de TLR4 no grupo de pacientes quando comparado 

ao grupo controles. A comparação da frequência do alelo mutante 896G, separando os 

pacientes TB em dois grupos de acordo com a carga bacilar: 1) negativo na baciloscopia 

e/ou 1+; 2) 2+ e/ou 3+: demonstrou associação entre a presença deste alelo mutante com 

a maior carga bacilar. Diante destes resultados, tais SNPs foram considerados um 

marcador imunogenético de gravidade a TB nesta população indiana avaliada. No 

entanto, nosso estudo não evidenciou a associação do SNP 896G a forma multibacilar 

da TB. 

PULIDO et al., 2010 determinou fatores de risco para o desenvolvimento de TB 

ativa em caucasianos do mediterrâneo co-infectados com HIV. Neste estudo foram 

incluídos 468 pacientes no total, destes 59 (12,6%) apresentaram TB ativa. A partir das 

diferenças destes dois grupos foi determinado como fator de risco para TB ativa: a co-

infecção HIV-hepatite C, baixo índice de CD4 e alta carga do HIV, além da presença do 

alelo mutante 896G do TLR4. 

Contrariamente, outros estudos realizados em populações da Gâmbia, México, 

China, Índia, Irã e Colômbia não observaram diferenças significativas entre as 

frequências dos alelos mutantes em TLR4 896G e 1196T entre pacientes com TB e 

controles saudáveis, e desta forma não observaram a associação destes SNPs a 

predisposição a TB (NEWPORT et al., 2004; ROSAS-TARACO et al., 2007; XUE et 

al., 2010; SELVARAJ et al., 2010; VELEZ et al., 2010; SÁNCHEZ et al., 2012; 

JAHANTIGH et al., 2013, TORRES-GARCÍA et al., 2013).  

TIAN et al., 2013, realizaram uma meta-análise com objetivo de verificar a 

associação destes SNPs em TLR4 com o risco a TB, nesta foram  incluídos 6 estudos de 

associação a TB envolvendo o SNP 896A/G e 4 estudos envolvendo o SNP 1196C/T, 

ambos trabalhos publicados até fevereiro de 2012, envolvendo populações da Gâmbia, 

México, Colômbia, Índia, Espanha e EUA, que juntas totalizaram 1587 controles e 2110 

pacientes. E concluíram que tais SNPs apresentam resultados inconclusivos quanto à 
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associação com a TB em todos os modelos estatísticos de associação testados. Os 

resultados obtidos para cada modelo testado: para o SNP 896 A/G foram determinados 

nos modelos co-dominantes (GG vs AA: OR=1.56; IC 95%=0.76–3.21 e GA vs. AA; 

OR=1,01; IC 95%=0,84-1,23), no modelo dominante (GG+GA vs AA; OR=1,04; IC 

95%=0,80-1,35), no modelo recessivo (GG vs GA + AA: OR = 1,55, CI 95% = 0,75-

3,19) e no modelo alélico (G vs A; OR=1,06, IC 95%=0,81-1,40). Para o SNP 1196 C/T 

foi determinado os modelos co-dominantes (TT vs. CC: OR=1,34; IC 95%: 0,54-3,35 e 

TC vs. CC; OR=0.93; IC 95%=0,73-1,20), no modelo dominante (TT + TC vs. CC; 

OR=0.95; IC 95%: 0,75-1,21), no modelo recessivo (TT vs. TC + CC: OR = 1,32, IC 

95%= 0,53-3,30) e no modelo alélico (T vs C; OR= 0,97, IC 95%=0,78-1,22). No 

entanto existem algumas limitações nesta meta-análise que justificam estudos mais 

profundos quanto à importância de tais SNPs na TB, são elas: 1) uma amostragem 

maior e mais representativa quanto dos diferentes grupos éticos existentes; 2) 

amostragem pouco representativa para os genótipos homozigotos para o alelo menor de 

ambos SNPs, não sendo rara a ausência total destes SNPs em populações incluídas; 3) 

não foi realizada análise da associação da interação SNP-SNP, gene-gene e genes-

ambientes, por falta de informação nos artigos incluídos. Deste modo a interpretação 

desta meta-análise deve ser feita com cautela. 

No Brasil, destacam-se três estudos de associação envolvendo o SNP 896 A/G. 

Estudo conduzido por LEORATTI et al., 2008 realizado em 3 comunidades localizadas 

na região da Amazônia Brasileira observaram o mesmo MAF do SNP 896T/G de 5% 

entre pessoas com malária sintomática e assintomática. Diante desta semelhança, 

conclui-se que a variante 896G não é relevante para a gravidade à malária para nenhuma 

das espécies investigadas. RAMASAWMY et al., 2009 conduziram um estudo de 

associação deste mesmo SNP em TLR4 a Doença de Chagas, envolvendo pacientes 

atendidos no INCOR, em São Paulo, sendo observada a mesma frequência genotípica 

896AG de 7% para pacientes assintomáticos e com complicações cardíacas, assim, não 

foi observado associação deste SNP com maior gravidade da doença. CARREGARO et 

al., 2010 investigaram a associação do SNP 896 T/G ao risco de sepse e sua gravidade. 

Foi avaliada nesta pesquisa uma população de São José do Rio Preto, São Paulo, 

envolvendo 97 pacientes com sepse e 205 controles saudáveis, sendo observado MAF 
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de 4,6% entre pacientes e 6,8% entre controles. Sendo assim o estudo não evidenciou a 

associação deste SNP a sepsemia e nem a sua gravidade.  

Diante das evidências de associação destes SNPs em TLR4 com TB em algumas 

populações, avaliações buscaram elucidar os efeitos funcionais causados por tais SNPs. 

Neste sentido o efeito de hiporesponsividade conferido pelo SNP 896 A/G, identificada 

inicialmente po HARBOUR et al., 2000, foi mais claramente elucidada por FIGUEROA 

et al., 2012,  que concluíram que células HEK293 transfectadas com o alelo (896G) e 

estimulados com LPS apresentaram menor ativação das vias de sinalização de TLR4: 

MyD88 e TRIF, e consequentemente menor expressão das citocinas TNF-α, IL-8 e IFN-

β, respectivamente. Adicionalmente nenhuma alteração no nível de expressão de TLR4, 

na ligação com o LPS e na interação do complexo LPS-CD14 com a proteína acessória 

MD-2 foi observado (RALLABHANDI et al., 2006, PROHINAR et al., 2010; 

FIGUEROA et al., 2012).  

Em oposição a estes achados, YAMAKAWA et al., 2012 concluiu que células 

Ba/F3 transfectadas com os alelos mutantes de TLR4 após estimulação por MPL,  

apresentaram menor taxa de dimerização a MD-2. A explicação dada foi que apesar de 

tais SNPs estarem dispostos em regiões distintas a estes sítios, a alteração na 

conformação local conferida pelo alelo mutante de 896G interferiu na dimerização do 

agonista ao complexo, resultando no quadro de hiporesponsividade, e 

consequentemente resultando no fenótipo de maior susceptibilidade a doenças 

infecciosas (OHTO et al., 2012). 

STAPPERS et al., 2014 avaliaram o  efeito funcional de hiporesponsividade 

conferido pela presença dos alelos 896G e 1196T de TLR4 em um estudo de associação 

envolvendo 318 pacientes com infecções de pele e 328 controles saudáveis. OS SNPs 

não foram associados ao risco de desenvolvimento de infecções de pele causadas por 

uma bactérias gama de bactérias. Adicionalmente não foi observada a associação destes 

SNPs com alteração na expressão de IL-6 pós estimulação de PBMCs de 49 controles 

com Staphylococcus aureus, sendo a hiporesponsividade atribuída principalmente a 

SNPs em TLR1, nesta população avaliada. 
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6.5. DESCRIÇÃO DE POLIMORFISMOS NO GENE TLR6 OBSERVADOS E 

INVESTIGAÇÃO QUANTO ASSOCIAÇÃO A TB. 

 

Foram incluídos neste trabalho 263 amostras de pacientes e 232 amostras de 

controles, no entanto foram obtidas por motivos técnicos, 242 e 174 sequências 

finalizadas de pacientes e controles, respectivamente, para TLR6. Na estratificação dos 

pacientes conforme a carga bacilar foram obtidas 160 e 50 sequências finalizadas de 

pacientes multibacilares e paucibacilares, respectivamente. Foram excluídas nesta 

avaliação 32 pacientes por não apresentarem resultado de baciloscopia, apenas 

GeneXpert. Ocorreram variações no tamanho das sequências finais geradas, variação 

dependente da qualidade da sequência gerada. Deste modo o tamanho máximo das 

sequências obtidas foi 611 bp excluindo-se a região de ligação dos iniciadores e o 

mínimo 497 bp. Segundo um levantamento realizado no banco de dados do NCBI, em 

26/10/2013, já foram identificados para a região do éxon 2 de TLR6 abordada, 40 SNPs. 

Informações mais detalhadas quanto os SNPs destacados nesta região estudada seguem 

no Apêndice V. Neste estudo, foram identificados para esta região 10 SNPs, destes 8 já 

estavam previamente descritos no NCBI.  E 2 SNPs ainda não descritos. Submetemos 

tais sequências no formato fasta a pesquisa nos bancos de dados de sequências 

utilizando a ferramenta BLAST e nenhuma sequencia do banco de dados apresentaram 

tal SNP. Trata-se do SNP 564A/G, posição no gene 32908, uma substituição sinônima, 

classificada como uma transição na terceira posição do códon, que matém o aminoácido 

Treonina (T) na posição 188. (Figura 18). O segundo trata-se do SNP 782C/T, posição 

no gene 33126, uma substituição não sinônima, classificada como uma transição na 

segunda posição do códon, que resulta na troca do aminoácido Treonina (T) na posição 

261 para Metionina (M). (Figura 19). 
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Não foram observados desvios no equilíbrio de Hardy-Weinberg em nenhum 

dos SNPs avaliados para TLR6, em ambas populações estudadas.

Figura 18. Eletroferograma contendo o SNP identificado para TLR6, ainda não descrito no banco de 

dados. A letra R representa que na posição em destaque foram observados as bases nitrogenadas  adenina e  

guanina, caracterizando o indivíduo como heterozigose para a mutação. A letra T representa treonina.  

Legendas seguem a IUPAC. Figura gerada no Geneious versão 6.1.7. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Eletroferograma contendo o SNP identificado para TLR6, ainda não descrito no banco de 

dados. A letra R representa que na posição em destaque foram observados as bases nitrogenadas  adenina e  

guanina, caracterizando o indivíduo como heterozigose para a mutação. As letra T representa treonina e M 

metionina.  Legendas seguem a IUPAC. Figura gerada no Geneious versão 6.1.7. 
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Tabela 9. Distribuição alélica e genotípica dos SNPs observados no gene TLR6 em pacientes com TB e controles. 

TLR6

SNP pacientes (n=242) controles (n=174) OR (IC 95%) valor-p multibacilar (n=160) paucibacilar (n=50) OR (IC 95%) valor-p

564A/G

AA 241 (99,6) 173
a 

(100) 159 (99,4) 50 (100)

AG 1 (0,4) 0 (0) 1 (0,6) 0 (0)

GG 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

A 483 (99,8) 346 (100) 319 (99,7) 100 (0)

G 1 (0,2) 0 (0) 1 (0,3) 0 (0)

581T/C

TT 239 (99) 172 (99) 0,92 (0,15-5,6) 158 (99) 50 (100)

TC 3 (1) 2 (1) 1,72 (0,17-6,5) 0,93 2 (1) 0 (0)

CC 0 (1) 0 (0) * 0 (0) 0 (0)

T 481 (99,4) 346 (99) 0,9 (0,15-5,58) 0,93 318 (99,4) 100 (100)

C 3 (0,6) 2 (1) 1,07 (0,17-6,5) 2 (0,6) 0 (0)

639G/C

GG 241 (99,6) 173 (99,4) 159 (99,4) 50 (100)

GC 1 (0,4) 1 (0,6) 1 (0,6) 0 (0)

CC 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

G 483 (99,8) 347 (99,7) 319 (99,7) 100 (100)

C 1 (0,2) 1 (0,3) 1 (0,3) 0 (0)

707A/T

AA 241 (100) 174 (100) 159 (99,4) 50 (100)

AT 1 (0) 0 (100) 1 (0,6) 0 (0)

TT 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

A 483 (99,8) 348 (100) 319 (99,7) 100 (100)

T 1 (0,2) 0 (0) 1 (0,3) 0 (0)

740G/A

GG 240 (99) 174 (100) 158 (99) 50 (100)

GA 2 (1) 0 (0) 2 (1) 0 (0)

AA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

G 482 (99,6) 384 (100) 318 (99,4) 100 (100)

A 2 (0,4) 0 (0) 2 (0,6) 0 (0)

*

* *

n (frequência %)

CONTINUA

* * * *

* *

* *

* *

* *

* *

*
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TLR6

SNP pacientes (n=242) controles (n=174) OR (IC 95%) valor-p multibacilar (n=160) paucibacilar (n=50) OR (IC 95%) valor-p

745C/T

CC 176 (73) 120 (69) 1,2 (0,7-1,8) 114 (71) 40 (80) 0,62 (0,29-1,34)

CT 58 (24) 50 (29) 0,7 (0,5-1,2) 0,47 40 (25) 9 (18) 1,51 (0,68-3,4) 0,46

TT 8 (3) 4 (2) 1,45 (0,43-4,9) 6 (4) 1 (2) 1,91 (0,22-16,24)

C 410 (84,7) 290 (83) 1,1 (0,76-1,61) 0,6 268 (84) 89 (89) 0,64 (0,32-1,27) 0,19

T 74 (15,3) 58 (17) 0,9 (0,62-1,31) 52 (16) 11 (11) 1,57 (0,78-3,14)

764C/T

CC 241 (99,6) 174 (100) 160 (100) 50 (100)

CT 1 (0,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

TT 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

C 483 (99,8) 348 (100) 320 (100) 100 (100)

T 1 (0,2) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

782C/T

CC 241 (99,6) 174 (100) 160 (100) 49 (98)

CT 1 (0,4) 0 (0) 0 (0) 1 (2)

TT 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

C 483 (99,8) 348 (100) 320 (100) 49 (99)

T 1 (0,2) 0 (0) 0 (0) 1 (1)

861A/G

AA 239 (99) 172 (99) 1,39 (0,27-6,96) 158 (99) 50 (100)

AG 3 (1) 2 (1) 1,08 (0,18-6,25) 0,93 2 (1) 0 (0)

GG 0 (0) 0 (0) * 0 (0) 0 (0)

A 481 (99,4) 346 (99) 0,9 (0,15-5,58) 1,0 318 (99) 100 (100)

G 3 (0,6) 2 (1) 1,07 (0,17-6,5) 2 (1) 0 (0)

989G/A

GG 226
b
 (98) 168

c
 (99) 0,23 (0,03-2,32) 150

d
 (98) 46

e
(96) 2,18 (0,35-13,4)

GA 5 (2) 1 (1) 3,71 (0,43-32,11) 0,20 3 (2) 2 (4) 0,4 (0,07-2,83) 0,40

AA 0 (0) 0 (0) * 0 (0) 0 (0) *

G 457 (98,9) 337 (99,7) 0,27 (0,03-2,33) 0,20 303 (99) 94 (98) 2,14 (0,35-13,05) 0,40

A 5 (1,1) 1 (0,3) 4,2 (0,42-31,7) 3 (1) 2 (2) 0,46 (0,07-2,82)

n (frequência % )

FINAL

* * * *

* ** *

* *

legenda. Foram obtidas 242 e 174 sequências finalizadas de pacientes e controles, respectivamente. Na análise de carga bacilar foram excluídas 32 sequências por apresentarem apenas resultado de GeneXpert. a: A 

diferença de menos 1 genótipo no SNP 564A/G  nos controles  b: A diferença de menos 11 genótipos nos pacientes, c: menos  5 genótipos para controles; d: menos 7 genótipos  nos multibacilares e e: menos 2 

genótipos nos paucibacilares observada para o SNP 989G/A ocorreram por variação do tamanho das sequências finalizadas. *: não se aplica devido reduzida variação observa
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Como demonstrado na Tabela 9, os SNPs de TLR6: 564A/G, 581 T/C, 639 G/C, 

707 A/T, 740 G/A, 764 C/T e 782 C/T foram considerados raros nas duas populações 

estudadas, não sendo avaliados para TB. O MAF dos SNP 861 A/G e 989 G/A entre 

pacientes e controles foram de 0,6% e 1% para o primeiro SNP e 1,1% e 0,3% para o 

segundo SNP, respectivamente.  Não sendo observada associação com a TB. O estudo 

segregando os pacientes conforme a carga bacilar, também não evidenciou a associação 

destes SNPs. 

Para o SNP 745 C/T, posição no gene 33089, uma substituição não-sinônima, 

classificada como transição na primeira posição do códon, que muda o aminoácido 

Serina (S) na posição 249 para Prolina (P), foi observado MAF para a população de 

pacientes e controles de 15,3% e 17%, respectivamente. Adicionalmente não foi 

observada associação deste SNP com o risco a TB. O estudo segregando os pacientes 

conforme a carga bacilar, também não evidenciou a associação destes SNP. 

O projeto HapMap determinou a frequência do SNP 745C/T em TLR6 em 11 

diferentes grupos populacionais, sendo observado considerável variações na frequência 

deste SNP dentre os grupos populacionais avaliados, para o alelo 745T a maior 

frequência observada foi de 46% em uma população americana de Utah EUA 

descendentes do leste europeu, 33,8% na Toscana, Itália e 18,1% no México. E este 

SNP não foi encontrado em investigação feita na China, Japão e Nigéria.  

Contrapondo os resultados obtidos neste estudo, ZHANG et al., 2013 a partir de 

uma meta-análise, envolvendo 4 estudos oriundos de 1 população da China, 2 dos EUA 

e 1 da Índia, com total de 1093 pacientes com TB e 620 controles, determinaram a partir 

do modelo alélico (C vs. T), a proteção conferida pelo 745T a TB (OR=0,66; IC 95%: 

0,44-0,99) na população geral. Em adição, o modelo recessivo (TT vs. CT + CC) 

indicou o mesmo resultado (OR=0.61; IC 95%=0,39-0,97) de proteção a TB. Resultado 

não evidenciado em nossa avaliação. 

Destaca-se no Brasil um estudo de associação a malária envolvendo o SNP 

745T/C de TLR6 conduzido por LEORATTI et al., 2008 envolvendo populações da 

Amazônia brasileira,  em que foi observado para o SNP 745C/T MAF de 18% e 10% 

entre pessoas com malária sintomática e assintomática, respectivamente, independente 
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da espécie de malária acometida. Diante desta diferença observada, conclui-se que a 

variante 1805T constituiu um fator de risco para a malária. 

A literatura tem discutido o efeito funcional conferido pelo SNP 745C/T a fim 

de justificar os dados de associação a TB apresentados em nível populacional. SHEY et 

al., 2010. avaliaram o efeito do SNP 745C/T pós estimulação os agonistas : PAM2, 

PAM3, FSL-1, LPS, lisado micobacteriano e BCG. E concluíram que indivíduos 

detentores do genótipo 745CC frente a indivíduos com genótipo 745 (CT+TT)  

apresentaram maior nível de expressão de IL-6 pós estimulação com PAM3 e FSL-1. 

Embora os resultados mostraram-se inconclusivos quanto ao efeito funcional de 

hiporesponsividade conferido pela presença do alelo 745T, os autores mostraram-se 

acreditar no envolvimento deste com a menor expressão de IL-6. Este trabalho também 

avaliou o efeito da presença do alelo 745T na sinalização a lipopeptídeos, utilizando o 

vetor de expressão EF6-V5-His-TOPO em células HEK293, e concluíram que tais 

células pós-estimulação com PAM3 e lisado micobacteriano apresentaram menor 

sinalização de NF-kβ quando comparado as células detendoras do alelo selvagem 

(745C). 

STAPPERS et al., 2014 avaliou o  efeito funcional de hiporesponsividade 

conferido pela presença do alelo 745T de TLR6 em um estudo de associação 

envolvendo 318 pacientes com infecções de pele e 328 controles saudáveis, que 

demostrou a associação deste alelo ao  maior risco de desenvolvimento de infecções de 

pele causadas por uma gama de bactérias. No entanto neste estudo não foi observada a 

associação deste SNP com alteração na expressão de IL-6 pós-estimulação de PBMCs 

de 49 controles com Staphylococcus aureus, sendo a hiporesponsividade atribuída 

principalmente a SNPs em TLR1, nesta população avaliada. 

RANDHAWA et al., 2011 avaliaram o efeito funcional de polimorfismos em 

TLR1 e TLR6 na modulação da resposta de linfócitos T, 10 dias pós-vacinação de 

crianças oriundas da África do Sul com BCG. Conclui-se primeiramente, a partir de 

avaliação de sangue total, a associação do alelo 745T de TLR6 no aumento da 

expressão de IFN-gama. Posteriormente concluiu-se pós-estimulação de PBMCs com 

diversas lipopeptídeos que o genótipo 1805GG de TLR1 foi associado a menor 
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expressão de IL-10 em comparação com o genótipo (1805 GT/TT). Em oposição a este 

resultado, o SNP 745C/T não foi associado com o nível de IL-10. Nenhum nível de IL-

12 foi detectado em ambos os casos. Estes dados sugerem o envolvimento das variantes 

TLR1 e TLR6 na polarização das linfócitos T para o perfil Th1, sabidamente mais 

adequada para o controle da infecção micobacterina. Sendo esta uma importante 

evidência funcional da atuação de variáveis genéticas na modulação da resposta imune 

que resulte em proteção contra a infecção micobacteriana. Dados estes que estão em 

concordância ao apresentado por ZHANG et al., 2013, posteriormente. 

 

6.6. DESCRIÇÃO DE POLIMORFISMOS NO GENE TLR9 OBSERVADOS E 

INVESTIGAÇÃO QUANTO ASSOCIAÇÃO A TB. 

 

Foram incluídos neste trabalho 263 amostras de pacientes e 232 amostras de 

controles, no entanto foram obtidas por motivos técnicos, 193 e 192 sequências 

finalizadas de pacientes e controles, respectivamente. Na estratificação dos pacientes 

conforme a carga bacilar foram obtidas 136 e 43 sequências finalizadas de pacientes 

multibacilares e paucibacilares, respectivamente. Foram excluídas nesta avaliação 14 

pacientes por não apresentarem resultado de baciloscopia, apenas GeneXpert. 

Ocorreram variações no tamanho das sequencias finais geradas, variação esta 

dependente da qualidade da sequencia gerada. Deste modo o tamanho máximo das 

sequencias obtidas foi 683 bp excluindo-se a região de ligação dos iniciadores e o 

mínimo 463 bp. Segundo um levantamento realizado no banco de dados do NCBI, em 

28/10/2013, já foram identificados para a região promotora de TLR9 abordada, 12 

SNPs. Informações mais detalhadas quanto os SNPs destacados nesta região estudada 

seguem no Apêndice V. Dos 5 SNPs avaliados neste estudo, 4 já estavam previamente 

descritos no NCBI, e 1 SNP ainda não descrito. Submetemos tal sequencias no formato 

fasta a pesquisa nos bancos de dados de sequências utilizando a ferramenta BLAST e 

nenhuma sequência do banco de dados apresentou tal SNP. Trata-se do SNP -1438C/T, 

posição no gene 52260993, substituição classificada como transição (Figura 20). 
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Figura 20. Eletroferograma contendo o SNP identificado para TLR9, ainda não descrito no 

banco de dados. A letra Y representa que na posição em destaque foram observados as bases 

nitrogenadas timina e citocina. Legendas seguem a IUPAC. Figura gerada no Geneious versão 

6.1.7. 

 

Com relação ao equilíbrio de Hardy-Weinberg foi observado desvio significativo 

do modelo apenas para o SNP -1053C/T de TLR9, exclusivo para a população paciente 

p=0,005. Desvio do modelo por erros de genotipagem foram descartados, pela boa 

qualidade das sequências incluídas neste estudo. Nossa hipótese é que o aumento do 

número de sequências obtidas seja suficiente para que tal SNP restabeleça o modelo de 

EHW. Conforme descrito por GUO, THOMPSON, 1992 desvios do modelo podem ser 

evidenciados por spúrios, situção comum em estudos com número amostral reduzido e 

quando a frequência do SNP é baixa, como observado para este SNP.   
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Tabela 10. Distribuição alélica e genotípica dos SNPs observados no gene TLR9 em pacientes com TB e controles. 

TLR9

SNP pacientes (n=193) controles (n=192) OR (IC 95%) valor-p multibacilar (n=136) paucibacilar (n=43) OR (IC 95%) valor-p

-859C/T

CC 150
a
 (98) 177

b
 (98) 0,84 (0,17-4,26) 109

c
 (98) 29

c
 (97)

CT 3 (2) 3 (2) 1,18 (0,23-5,93) 0,84 2 (2) 1 (3)

TT 0 (0) 0 (0) * 0 (0) 0 (0)

C 303 (99) 357 (99,2) 0,84 (0,1-4,23) 0,84 220 (99,1) 59 (98)

T 3 (1) 3 (0,8) 1,17 (0,23-5,88) 2 (0,9) 1 (2)

-1053C/Tg

CC 186 (96,4) 187 (97) 0,71 (0,22-2,27) 132 (97) 40 (93) 2,47 (0,53-11,52)

CT 6 (3,1) 5 (3) 1,2 (0,36-4) 0,58 3 (2) 3 (7) 0,3 (0,05-1,54) 0,27

TT 1 (0,5) 0 (0) NA 1 (1) 0 (0) NA

C 378 (97,9) 379 (98,7) 0,62 (0,2-1,92) 0,41 267 (98) 83 (97) 1,93 (0,45-8,24) 0,37

T 8 (2,1) 5 (1,3) 1,6 (0,52-4,94) 5 (2) 3 (3) 0,51 (0,12-2,21)

-1237A/G

AA 141 (73) 127 (66) 1,38 (0,89-2,14) 96 (71) 32 (74,4) 0,82 (0,37-1,8)

AG 45 (23) 63 (33) 0,62 (0,39-0,97) 0.04 34 (25) 10 (23,3) 1,1 (0,5-2,46) 0,79

GG 7 (4) 2 (1) 3,57 (0,73-17,4) 6 (4) 1 (2,3) 1,93 (0,22-16,56)

A 327 (84,7) 317 (82,6) 1,17 (0,79-1,71) 0,42 226 (83) 74 (86) 0,8 (0,4-1,58) 0,52

G 59 (15,3) 67 (17,4) 0,85 (0,58-1,25) 46 (17) 12 (14) 1,25 (0,63-2,5)

-1438T/C

TT 191
d 

(99) 192 (100) 135 (100) 42 (98)

TC 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (2)

CC 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

T 383 (99,7) 384 (100) 270 (0) 85 (99)

C 1 (0,3) 0 (0) 0 (0) 1 (1)

-1486A/G

AA 67
c
 (34,9) 84 (44) 0,65 (0,43-0,98) 49

f 
(36,3) 12 (28) 1,47 (0,7-3,12)

AG 102 (53,1) 88 (46) 1,33 (0,89-2) 0,21 72 (53,3) 25 (58) 0,82 (0,41-1,64) 0,55

GG 23 (12) 20 (10) 1,17 (0,61-2,21) 14 (10,4) 6 (14) 0,71 (0,25-1,99)

A 236 (61,5) 256 (66,7) 0,79 (0,59-1,07) 0,13 170 (63) 49 (57) 1,28 (0,78-2,1) 0,32

G 148 (38,5) 128 (33,3) 1,25 (0,93-1,68) 100 (37) 37 (43) 0,78 (0,47-1,27)

n (frequência %)

* *

* * * *

Legenda. Foram obtidas 193 e 192 sequências finalizadas de pacientes e controles, respectivamente. Na análise de carga bacilar foram excluídas 14 sequências por apresentarem apenas resultado de GeneXpert. a: Diferença de menos 38 e 12 para o SNP -859C/T  entre paciente e controles, 

respectivamente; b: diferença de menos 1 em -1438T/C; c:  menos 1 genótipo no -1486A/G observada nos pacientes; d: menos 25 genótipo nos multibacilares  para -859C/T; e: menos 13 nos paucibacilares do SNP  -859C/T ; f: menos 1 genótipo no SNP -1486 observado no multibacilar 

ocorreram por variação do tamanho das sequências finalizadas. *: não se aplica devido reduzida variação observada; g: Foi observado desvio do equilíbrio de Hardy-Weinberg do SNPs -1053C/T (p=0,005) no grupo de paciente. 
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Como demonstrado na Tabela 10, o SNP de TLR9: -1438T/C foi considerado raro na 

população de pacientes e controles estudada, não sendo avaliados para TB. O MAF dos SNP -

859A/G e -1053C/T entre pacientes e controles foram de 1% e 0,8% e 2,4% e 1,3%, 

respectivamente. Não sendo observada associação com a TB. O estudo segregando os 

pacientes conforme a carga bacilar, também não evidenciou a associação destes SNPs. 

Os SNPs -1237A/G e -1486A/G, ambos localizados na região promotora de TLR9, 

classificados como transições, apresentaram MAF para as populações de pacientes e controles 

investigadas de 15,3% e 17,4% para o primeiro SNP e 38,5 e 33,3% para o segundo, 

respectivamente. O genótipo -1237AG (OR=0,62, IC 95%=0,39-0,97, p=0,04) foi associado à 

proteção, no entanto a análise estratificando os pacientes conforme a carga bacilar não 

evidenciou associação (Tabela 10). 

Segundo dados depositados no banco de dados do NCBI para o SNP -1237A/G, tal 

variação é considerado muito frequente dentre as populações investigadas, com MAF 

variando de 82,5% e 84,1% em duas distintas populações de europeus e 97,4% em uma 

população da China. Os menores MAF observados no levantamento foram de 50% em uma 

população da África do Sul e 75% em uma população de Americanos descendentes de 

africanos. Dados estes diferiram dos encontrados neste estudo, visto que não foi observado 

MAF acima de 20% nos dois grupos investigados.  

O projeto HapMap determinou a frequência do SNP -1486A/G em TLR9 em 11 

diferentes grupos populacionais, o maior MAF observado foi de 50%, 49,55 e 49,1%, nas 

populações de descendentes mexicanos em Los Angeles-EUA, Toscana-Itália e Tóquio-Japão, 

respectivamente. E o menor MAF observado de 29,3% e 27,6% encontrado em investigação 

feita em Ibadan-Nigéria e Kinyawa-Quénia. No geral, o restante das populações investigadas 

no projeto HapMap apresentaram MAF para este SNP entre 30-35%, frequência semelhante 

ao observado neste estudo. 

Com relação aos polimorfismos em TLR9, -1237A/G e -1486A/G existem poucos 

estudos de associação envolvendo tais SNPs com a TB. SELVARAJ et al., 2010, em uma 

avaliação envolvendo uma população colombiana não observou associação destes SNPs com 

a TB, sendo observada na população pacientes com TB e controles MAF de 7,8% e 9% para o 

primeiro SNP e 22,4% e 16,2% para o segundo. 
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VELEZ et al., 2010 avaliou a associação do SNP -1237A/G com a TB. Foram 

comparados 3 distintos grupos populacionais, foram eles: Caucasianos; americanos-africanos 

e africanos de Guiné Bissau, sendo observada associação do alelo  -1237G de TLR9  nas 

populações de causasianos e americanos-africanos. 

Trabalho por realizado por TORRES et al., 2013 avaliaram a associação de três SNPs 

em TLR com a predisposição a TB (rs352139, rs5743842, rs5743836), localizados na região 

de intron, éxon e promotora -1237G/A, respectivamente. Neste estudo de associação foram 

incluídos 90 indivíduos com TB e 90 controles saudáveis, todos nascidos na região de 

Oaxaca, México. TORRES concluiu pelo modelo genético dominante (AA + GA vs GG) e 

modelo aditivo (2AA + GA para GG) após ajuste de idade, sexo e co-morbidades que o SNP 

localizado na região de íntron apresentou significativa associação a TB. Na análise de 

associação haplotípica, a combinação alélica  mutante (GAA) em TLR9 também foi associada 

a maior susceptibilidade a TB. 

Estudo de associação a TB realizado por JAHANTIGH et al., 2013 envolvendo uma 

população de 124 pacientes com TB e 149 controles não relacionados, ambos oriundos de 

Zahedan, sudoeste do Irã, determinaram para o SNP -1486A/G MAF de 28,6 e 25,2, 

respectivamente. Sendo este SNP não associação ao risco a TB nesta população. 

No Brasil, destaca-se o estudo conduzido por LEORATTI et al., 2008 em 3 

populações da Amazônia brasileira observou para o SNP -1237G/A MAF de 16% e 12% entre 

pessoas com malária sintomática e assintomática, respectivamente. Diante desta diferença 

entre a frequência alélica observada, conclui-se que tal SNP não foi associada com a malária 

sintomática, independente da espécie causadora da doença nesta população. O mesmo 

resultado foi observado avaliando a associação com o SNP -1486A/G, com MAF observado 

de 40% e 42%. No entanto, o estudo segregando os pacientes conforme a parasitemia, 

dividindo-os em alta e baixa, foi observada para SNP -1237A/G a associação do genótipo -

1237AA com baixa parasitemia. Adicionalmente foram observados para o SNP -1486A/G, 

que o genótipo 1486AA foi mais associado a baixa parasitemia e o alelo -1486G fortemente 

associado a maior parasitemia.  

De maneira similar, MUNDE et al., 2012 determinaram em uma população de 

crianças do oeste do Quénia (n=301) acomedidas por Malária caudada por P. falciparum,por  
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análise de regressão logística, que a combinação dos alelos referência de um SNP em 

FcγRIIIA e o SNP -1237G reduziu o OR em 64% associado ao desenvolvimendo de anemia 

grave em decorrência da malária (OR=0.36; IC 95%=0,20-0,64). Adicionalmete a regressão 

com a combinação das variantes mutantes destes SNP elevou em 2 vezes o risco para a 

gravidade da doença (OR=2,04; IC 95%:1,19 -3,50). Além disso, crianças com anemia grave 

apresentaram altos índices de IFN-gama quando comparado a crianças sem anemia, e o nível 

desta citocina foi associado à presença destas variantes. Então este achado demonstrou que 

tais SNPs foram associados à gravidade a malária, em decorrência da alteração do nível de 

IFN-gama, explicação funcional para o quadro de predisposição a gravidade.  

 

 

6.6.1. DESCRIÇÃO DOS HAPLÓTIOS OBSERVADOS PARA TLR9 

 

A análise de haplótipos realizada para a região de TLR9 avaliada envolveu os SNP -

1237A/G e -1486A/G. Foram determinados 4 haplótipos possíveis, conforme Tabela 11, no 

entanto estas combinações descritas não apresentaram LD significativo (r
2
=0,05). Não foram 

observadas diferenças significativas nas frequências haplotípicas entre as populações de 

pacientes e controles, e desta forma nenhum combinação de alelo dos TLR9 foi considerado 

marcador de risco para TB, neste estudo.  

 

Tabela 11. Distribuição dos haplótipos observados em TLR9 neste estudo. 

     N (Frequência %)   

Haplótipos -1237A/G -1486A/G r
2
 Pacientes 

n=192 

Controles 

n=192 

Geral 

n=384 

valor-p 

1 A A 0,05 99 (51,6) 92 (47,6) 191 (49,6) 0,268 

2 A G  60 (31) 71 (37) 131 (34) 0,075 

3 G A  29 (15,1) 26 (13,8) 55 (14,5) 0,631 

4 G G  4 (2,3) 3 (1,6) 7 (1,9) 0,382 
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7. CONCLUSÕES 

 

A. Este estudo gerou dados pioneiros no Amazonas quanto à associação de variações 

genéticas e demográficas a TB em nossa população. 

B. Variáveis demográficas como sexo masculino, tabagismo, etilismo foram associadas 

ao maior risco a TB, e a vacinação (BCG) foi associada ao menor risco a TB. 

C. As mutações 2088C/A (Ser696Arg) de TLR2, 928G/A (Val310Ile) de TLR4, 564A/G 

(Thr188Thr) e 782C/T (Thr261Met) de TLR6 e o SNP -1438C/T de TLR9 ainda não 

foram descritos previamente no banco de dados do NCBI. 

D. A maioria dos SNPs em TLR investigados entre a população de pacientes com TB e 

controles foi considerada rara e/ou não diferenciada, não sendo associados a TB. 

E. Para o TLR9 foi observada para o genótipo -1237AG associação à proteção TB. 

F. O SNP 1805 T/G de TLR1 não foi associado ao risco a TB entre pacientes e controles 

investigados. No entanto, a análise estratificando os pacientes conforme a carga 

bacilar determinou que o genótipo 1805TT de TLR1 foi associado à forma paucibalar, 

assim como o genótipo 1805TG foi associado à forma multibacilar.  

G.  A análise de haplótipos em TLR1 não evidenciou a associação de combinações de 

alelos como marcadores de risco a TB. 

H. As variáveis genéticas (alelo 1805G de TLR1) e não genéticas (etilismo) foram às 

únicas variáveis preditoras associadas ao risco à forma multibacilar da TB, forma 

clínica responsável pela manutenção do ciclo de transmissão da TB. Deste modo, 

sugerimos que o alelo 1805G de TLR1 constitui um fator imunogenético, atuante na 

epidemiologia da TB, que juntamente com outros fatores clínicos, sócio-demográficos, 

comportamentais, explica em parte, a elevada incidência da TB em nossa região. 

I. Futuros estudos de larga escala e que avaliam o efeito funcional do SNP 1805G/T 

ainda precisam ser realizados para completa elucidação da importância deste SNP na 

regulação da reposta imune e imunopatogenia da TB. 
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8. EQUIPE CIENTÍFICA 

 

Nome Titulação Instituição Atividades no projeto 

Raphaela Honorato Barletta Naveca Mestranda PPG-GCBev/INPA Coordenadora do projeto. Executora 

de todas as atividades do projeto. 

Vanessa Alves de Almeida Farmacêutica INPA Bolsista DCTA/FAPEAM. 

Colaboradora das etapas de recrutamento 

e micobacteriologia. 

Jorge Ivan Rebelo Porto Doutor INPA Orientador da discente. Colaboração na 

redação dos artigos científicos  

Antônio Luiz Ribeiro Boechat 

Lopes 

Doutor PPGIBA/UFAM Coorientador: Auxílio na análise dos 

resultados e na redação dos artigos 

científicos e dissertação. 

Aya Sadahiro Doutora ICB/UFAM Colaboradora. Auxílio nos ensaios de 

biologia molecular, análise dos 

resultados e revisão do manuscrito e 

redação dos artigos científicos e 

dissertação. 

Felipe Gomes Naveca Doutor ILMD/FIOCRUZ Colaborador. Auxílio nos de ensaios de 

biologia molecular, análise dos 

resultados, revisão do manuscrito e 

redação dos artigos científicos. 

Rajendranath Ramasawmy Doutor PPGIBA/UFAM Consultor. Auxílio na análise dos 

resultados e redação dos artigos 

científicos 

Mauricio Morishi Ogusku Doutor INPA Colaborador. Auxílio nos ensaios de 

microscopia e Biologia molecular. 

Victor Costa de Souza Mestre ILMD/FIOCRUZ Colaborador. Auxílio nos ensaios de 

Biologia Molecular 

George Allan Villarouco da Silva Mestre ILMD/FIOCRUZ Colaborador. Auxílio nos ensaios de 

Biologia Molecular e análise dos 

resultados obtidos. 

Joycenéa Matsuda da Silva Mestre  Policlínica Cardoso 

Fontes 

ILMD/FIOCRUZ 

Colaboradora. Auxílio no recrutamento 

de pacientes e na obtenção de dados 

clínicos e demográficos. 

Irineide Assumpção Antunes Mestre Policlínica Cardoso 

Fontes 

Colaboradora. Auxílio no recrutamento 

de pacientes e na obtenção de dados 

clínicos e demográficos. 

Cláudia Maria de Melo Silva Mestranda PPGCF/UFAM Colaboradora. Auxílio no recrutamento 

e nos ensaios de extração . 

Quadro 6. Demonstrativo da equipe Científica deste projeto de dissertação  

*Legenda: INPA: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia; UFAM: Universidade Federal do Amazonas; PPG-

GCBev: Programa de Pós-Graduação em Genética, conservação e Biologia evolutiva; PPGCF: Programa de Pós-

Graduação em Ciências Farmacêuticas, PPGIBA: Programa de Pós-Graduação em Imunologia Básica e Aplicada; ILMD: 

Instituto Leônidas e Maria Deane/FIOCRUZ 
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7) CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Quadro 7. Demonstrativo das fases cumpridas neste projeto de dissertação  

ATIVIDADES 2012 

Mar/Abr Mai/jun jul/Ago Set/Out Nov/Dec 

Cumprimento dos créditos obrigatórios X X X X   

Cumprimento dos créditos optativos X X X X X 

Levantamento da Bibliografia X X X  X X  

Submissão ao Comitê de Ética   X     

Elaboração do plano de dissertação e submissão  X X X X  X 

Otimização da metodologia   X X X X 

Recrutamento de pacientes e controles         X 

Extração e quantificação do DNA         X 

Ensaios microbiológicos     X 

PCR e Sequenciamento de nucleotídeos          X 

 

ATIVIDADES 

 

2013 2014 

Jan/Fev Mar/Abr Mai/Jun Jul/Ago Set/Out Nov/Dec Jan/Mar 

Levantamento da Bibliografia  X X  X  X  X  X   X 

Otimização da metodologia  X             

Recrutamento X X X  X  X  X   

Ensaios microbiológicos X X X X X X  

Extração e quantificação do DNA X X X  X  X  X   

PCR e Sequenciamento de 

nucleotídeos 

X X X X  X  X   

Aula de qualificação    X        

Análise dos resultados        X X   X   

Apresentação em congresso         X     

Elaboração dos artigos Científicos           X 

Redação da Dissertação          X X X 

Defesa da dissertação             X 
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APÊNDICE I 
Instituto Nacional de Pesquisas do Amazonas (INPA) 

Laboratório de Micobacteriologia 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
PACIENTE 

A pesquisadora, Raphaela HB Naveca, pede sua autorização para realizar as atividades do Projeto de Pesquisa 
“Avaliação do perfil Imunogenético na predisposição a Tuberculose”. Neste projeto, pretende-se estudar  
alterações em nosso material genético-DNA que possam estar associados a maior chance (susceptibilidade) de ter 
Tuberculose. A pesquisa destas alterações genéticas poderá ajudar os médicos, e os demais profissionais da área de 
saúde, a conhecerem melhor sobre como ocorre a reposta imunológica a bactéria que causa a Tuberculose e no 
futuro contribuir para a adoção de um tratamento mais adequado as características individuais do paciente. Para este 
estudo, inicialmente, você responderá um questionário. Em seguida, você coletará um pouco do seu escarro (catarro) 
em um frasco, não dói e nem prejudica a saúde. Veja como você deve fazer: 

 
 
Após colocar o escarro no pote, você deverá fechá-lo bem. Neste escarro os seguintes exames serão realizados: A 
Baciloscopia e o Cultivo, para tentar encontrar a bactéria que causa a Tuberculose. Logo depois da coleta de escarro, 
será retirado um pouco de sangue (3 mL) para pesquisa para a presença de mutações. Seu sangue será coletado 
com seringa e agulha, esta coleta será realizada por um profissional bem treinado. Durante a coleta de sangue, você 
poderá sentir um pouco de dor na hora que for introduzida a agulha, mas não trará risco a sua saúde, pois todos os 
materiais utilizados serão limpos e descartáveis, reduzindo qualquer risco de contaminação. No seu braço, onde foi 
coletado o sangue, poderá ou não surgir pequenas manchas vermelhas ou roxas na pele, que desaparecerão em 
poucos dias, por isso não se preocupe. Para participar deste estudo, você não receberá nenhum dinheiro ou bem 
material em troca. Se você não quiser participar da pesquisa, os exames de rotina serão realizados normalmente, e 
se o resultado do exame for positivo para Tuberculose, você iniciará imediatamente o tratamento sem nenhum 
prejuízo. Os resultados dos exames e da pesquisa serão informados diretamente para você, que mesmo após aceitar 
participar, terá o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer momento da pesquisa, independente 
do motivo. Os resultados serão divulgados nos meios científicos, sem os nomes ou as características que possam 
identificar os participantes. Se você quiser saber mais detalhes sobre esta pesquisa, basta se dirigir ao Laboratório 
Micobacteriologia do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Endereço: Av. André Araújo Número 2936, Bairro 
Aleixo) ou telefonar para o número (92) 84420743 ou (92) 36433057, que eu Raphaela Naveca (pesquisadora 
responsável) darei as informações.  
 
 
Eu, __________________________________________________, entendi e dou meu consentimento para 
realizarem os exames do projeto. Atesto que me foi entregue uma cópia desse documento. 
 
 

.....................................................................                               ............/........../............. 
Assinatura do paciente                                                  Data 

                        
 

Impressão do polegar, caso não saiba 
escrever seu nome. 

 

 
___________________________________________________  Data: ........../........../............. 

           Nome legível do profissional que conversou com o paciente      

Pote de 

coleta 
Abrir o 

Pote Respirar  Prender a 

respiração 

Soltar o ar Respirar  

Tossir 
Colocar o catarro 

no pote 



138 

 

 

 

Instituto Nacional de Pesquisas do Amazonas (INPA) 
Laboratório de Micobacteriologia 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
CONTROLE 

A pesquisadora, Raphaela HB Naveca, pede sua autorização para realizar as atividades do Projeto de Pesquisa 
“Avaliação do perfil Imunogenético na predisposição a Tuberculose”. Neste projeto, pretende-se estudar 
alterações em nosso material genético-DNA em estruturas de nosso sistema imune (sistema responsável pela 
proteção e controle a doenças), como a Tuberculose. A pesquisa destas estruturas poderá ajudar os médicos, e os 
demais profissionais da área de saúde, a conhecerem melhor sobre como ocorre a resposta imunológica a bactéria 
que causa a Tuberculose e se existem fatores genéticos relacionados resistência (menor chance) de você ter 
Tuberculose. Neste momento você foi selecionado para participar do grupo de pessoas que não estão com 
Tuberculose pulmonar, ou seja, não tem sinais e nem sintomas da doença. Para este estudo, inicialmente, você 
responderá um questionário. E em seguida será coletado um pouco do seu escarro (catarro) em um frasco, não dói e 
nem prejudica a saúde. Veja como você deve fazer: 

 
 
Após colocar o escarro no pote, você deverá fechá-lo bem. Neste escarro os seguintes exames serão realizados: A 
Baciloscopia e o Cultivo, para confirmar que você não está com Tuberculose. Logo depois da coleta de escarro, será 
retirado um pouco de sangue (3 mL) para pesquisa de alterações genéticas. Seu sangue será coletado com seringa e 
agulha, esta coleta será realizada por um profissional bem treinado. Durante a coleta de sangue, você poderá sentir 
um pouco de dor na hora que for introduzida a agulha, mas não trará risco a sua saúde, pois todos os materiais 
utilizados serão limpos e descartáveis, reduzindo qualquer risco de contaminação. No seu braço, onde foi coletado o 
sangue, poderá ou não surgir pequenas manchas vermelhas ou roxas na pele, que desaparecerão em poucos dias, 
por isso não se preocupe. Para participar deste estudo, você não receberá nenhum dinheiro ou bem material em 
troca. Se você não quiser participar da pesquisa, os exames de rotina serão realizados normalmente, e se o 
resultado do exame for positivo para Tuberculose, você iniciará imediatamente o tratamento sem nenhum prejuízo. 
Os resultados dos exames e da pesquisa serão informados diretamente para você, que mesmo após aceitar 
participar, terá o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer momento da pesquisa, independente 
do motivo. Os resultados serão divulgados nos meios científicos, sem os nomes ou as características que possam 
identificar os participantes. Se você quiser saber mais detalhes sobre esta pesquisa, basta se dirigir ao Laboratório 
Micobacteriologia do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Endereço: Av. André Araújo Número 2936, Bairro 
Aleixo) ou telefonar para o número (92) 84420743 ou (92) 36433057, que eu Raphaela Naveca (pesquisadora 
responsável) darei as informações. 
 
 
Eu, __________________________________________________, entendi e dou meu consentimento para 
realizarem os exames do projeto. Atesto que me foi entregue uma cópia desse documento. 
 

.....................................................................                               ............/........../............. 
Assinatura do paciente sem Tuberculose                                                Data 

                        
 

Impressão do polegar, caso o paciente não 
saiba escrever seu nome. 

 

 
___________________________________________________  Data: ........../........../............. 

           Nome legível do profissional que conversou com o paciente sem Tuberculose                         

Pote de 

coleta 
Abrir o 

Pote Respirar  Prender a 

respiração 

Soltar o ar Respirar  

Tossir 
Colocar o catarro 

no pote 



139 

 

 

 

APÊNDICE II 

 
 

 
       LABORATÓRIO DE     

MICOBACTERIOLOGIA 

 
 

CADASTRO DE PACIENTES                                                                 DATA:____/____/____ 

 

          NºREGISTRO ESCARRO_____/_____               NºREGISTRO SANGUE   _____/_____  

Nome: _______________________________________________________________________ Sexo:  M     F 

Endereço: ____________________________________________________________ Fone: ______________ 

Data de Nascimento: ____/____/____   Idade: _____   Profissão: ______________________________________ 

Cidade onde mora : __________________________     Naturalidade___________________________________ 

Naturalidade (Pais): __________________________     Naturalidade (Avós): _____________________________ 

Informações Clínicas: 

BCG:  Não PPD:  Não  RX Tórax  Não  

  Sim  Data: __/___/__   Sim  Não reator   Sim  Normal 

  Não sabe informar    Reator _____ mm    Alterado 

Antecedente de Tuberculose: 

Pessoal:  Não           Sim          Quando pela 1ª vez: ______________________________________________ 

Familiar:  Pai  Tios  Sogros  Colega de trabalho 

  Mãe  Primos  Cônjuge  Agregados 

  Irmãos  Filho(s)  Namorado  Outros 

  Avós  Cunhado  Vizinho  Não sabe informar 

Algum parente participou desta pesquisa?   Não      Sim      Quem?___________________________________ 

Resultados anteriores de BAAR Não      Sim    Onde?_____________________________________________ 
Resultado: 1)__________2)_____________ 

 
 

Apresenta ou apresentou outras doenças? 

 Hanseníase  Malária  Doenças auto-imunes  Outra(s)  

 HIV  Bronquite  Diabetes Qual (is)?______________________________ 

 Tabagismo  Dengue  Alcoolismo  

Quadro clínico atual: 

 Tosse  Expectoração  Hemoptise  Dispnéia                 Febre 

 Dor torácica  Dor de cabeça  Emagrecimento  Cansaço 

  Outros. Quais? ___________________________________________________________ 

O paciente: 

 Não recebeu nenhum tratamento antes da coleta da amostra clínica atual 

 Está recebendo tratamento desde: ___________  Medicação: _______________________________________ 

Outras informações: 
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       LABORATÓRIO DE     

MICOBACTERIOLOGIA 

 

                                                                         CADASTRO DE CONTROLES                                                         DATA:____/____/____ 

 

                   Nº do registro escarro_____/_____               Nº do registro sangue   _____/_____ 

 

Nome: _______________________________________________________________________ Sexo:  M     F 

Endereço: __________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ Fone: ______________ 

Data de Nascimento: ____/____/____   Idade: _____   Profissão: ______________________________________ 

Cidade onde mora : __________________________     Naturalidade___________________________________ 

Naturalidade (Pais): __________________________     Naturalidade (Avós): ____________________________ 

 

Informações Clínicas: 

BCG:  Não PPD:  Não  RX Tórax  Não  

  Sim  Data: __/___/__   Sim  Não reator   Sim  Normal 

  Não sabe informar    Reator _____ mm    Alterado 

Antecedente de Tuberculose: 

Pessoal:  Não           Sim          Quando pela 1ª vez: ______________________________________________ 

Familiar:  Pai  Tios  Sogros  Colega de trabalho 

  Mãe  Primos  Cônjuge  Agregados 

  Irmãos  Filho  Namorado  Outros 

  Avós  Cunhado  Vizinho  Não sabe informar 

Algum parente participou desta pesquisa?   Não      Sim      Quem?___________________________________ 

Conhece alguém que tenha interesse em participar desta pesquisa?  

 Não      Sim    Quem?_____________________________ Telefone para contato________________________ 

 

 

Apresenta ou apresentou alguma doença? 

 Hanseníase  Malária  Doenças auto-imunes  Outra(s)  

 HIV  Bronquite  Diabetes Qual (is)?______________________________ 

 Tabagismo  Dengue  Alcoolismo  

Quadro clínico atual:  

 saudável, sem sintomas de doença aparente     

 com sintomas, tais como:  

 Tosse  Expectoração  Hemoptise  Dispnéia                 Febre 

 Dor torácica 
 Dor de 

cabeça 
 Emagrecimento  Cansaço                 outros 

 

Medicação: 

Outras 
informações 
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APÊNDICE III 

 

Quadro 8. Informações dos iniciadores para PCR dos TLR deste projeto. 

Gene Iniciador Sequência do 

iniciador 

5’-3’ 

Tamanho 

do 

iniciador 

Região 

de 

interesse 

TM  
o
C 

GC% Região de 

interesse Start-

stop 

Tamanho 

do 

amplicon 

TLR1 

NM_003263 

RNT1_F 

 

ATGTTTACCTCCC 

AGGATCAAGGT 

24bp 

ÉXON4 

65,9 45,8 1597-1620 631 

RNT1_R CACCCAGAAAG 

AATCGTGCCCA 

22bp 67,2 54,5 2227-2206 

TLR2 

NM_003264 

RNT2_F CCTTCACTCAGGA 

GCAGCAAGCAC 

24 bp 

ÉXON3 

69,1 58,3 1847-1870 680 

RNT2_R AGCCTCGTCCA 

TGGGCCACT 

20 bp 70,5 65 2526-2507 

TLR4 

NM_138554 

RNT4_F CCATCGTTTGGT 

TCTGGGAGA 

21 bp 

ÉXON4 

67.3 52.4 13712-13732 584 

RNT4_R TGAGGTTTCTGAGT 

GATAGGAA 

22 bp 64.3 40.9 14295-14274 

TLR6 

NM_006068 

RNT6_F GGCCCTGCCCA 

TCTGTAAGGA 

21 bp 

ÉXON2 

68,3 61,9 523-543 658 

RNT6_R GCTTGGTGCATGA 

GGACACAGCAT 

24 bp 69,5 54,2 1180-1157 

TLR9 

NT_022517 

RNT9_F CGCCAGCCAGT 

CCTCCCCAT 

20 bp 

promotor 

70,8 70 52200280-

52200290 
866 

RNT9_R TGTGCCTGCC 

CAGAGCTGAC 

20 bp 69,1 65 52201145-

52201126 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Legenda : Detalhamento dos iniciadores sintetizados. Junto aos genes foram apresentados a identificação das sequências 

referências disponibilizadas no banco de dados NCBI (National Center for Biotechnology Information). Os valores referentes 

a Tm e percentual de GC foram obtidos pelo programa OligoAnalyzer da IDT(Integrated DNA Technologies, Inc). 
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APÊNDICE IV 

 

 

 

Precipitação de produto da PCR com Polietilenoglicol (PEG) direto da placa de 

sequenciamento. 

 

A precipitação com Polietilenoglicol (PEG) atua como método de purificação da PCR com objetivo 

de remoção de oligos e nucleotídeos não incorporados na PCR que poderiam interferir na reação de 

sequenciamento. Apresenta um bom rendimento, podendo utilizar somente 0,5-1µL da amostra na reação de 

sequenciamento. O método não é recomendado para PCR com bandas inespecíficas ou com primer dimers. 

 

Antes de iniciar o procedimento: 

A- Armazene o etanol 80% a -20°C; 

B-  Programe o termociclador para 37°C. 

C- Ligar a centrifuga de placa (Sigma 2.16pk, rotor 11123) à 4
o
C. 

D- Reservar papel toalha  

E- Limpar toda bancada de execução da precipitação 

 

Procedimento: 

 

1- Centrifugar a placa antes da retirada dos strips, para reduzir o risco de contaminação. 

2- Transfira para cada poço da placa de sequenciamento o correspondente volume de PEG (20%) 

(proporção de 1 amplicon:1PEG). 

Obs: O volume de PEG a ser adicionado deve ser igual ao volume da PCR.  

Use o tara da placa uma tara de sequenciamento com 50µ  

3- Agite suavemente em vórtex para placa por 10 segundos e incube a 37°C por 15 minutos; 

4-  Após incubação, centrifugue a 2128 rcf por 40 minutos Descarte o sobrenadante na pia (bater 1X 

sem força sob papel). . 

5- Adicione 125µL de etanol 80% gelado e em seguida centrifugue a 2000 rcf por 5 minutos; 

Obs: Use o tara da placa uma tara de sequenciamento com 50µ  

6- Descarte o sobrenadante e deixe secando a 52°C por 15 minutos no termociclador para remoção de 

resíduos de etanol; 
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7-  Certifique a ausência de resíduos de etanol e adicione água livre de nuclease (H20 up), sendo 

adicionado o mesmo volume inicial da PCR. 

8-  Agite em vórtex por 10 segundos  

Obs: antes do armazenamento da amostra a -20
o
C incube a amostra a 37oC por 5minutos para 

melhor eluição do DNA. 

 

9- Armazene a placa a -20°C até seu uso. 

 

Reagentes necessários 

 

1- Solução PEG (20% w/v PEG, 2,5M NaCl) 

10g de Polietilenoglicol 8000 

7,3g de NaCl 

Adicione 35 mL de ddH2O 

Agite para solubilizar o PEG durante 20 minutos, ou até o mesmo encontre-se solúvel. Após, 

complete o volume para 50 mL com ddH2O. 

 

 

2- Etanol 80%  

 

80 ml de álcool absoluto e 20 ml de água destilada. 

 

3- H20 livre de nucleases 
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APÊNDICE V 

 
Quadro 9. Descrição dos SNPs descritos em TLR1 para região pesquisada. 

SNP ID Localização 

 no gene  

Localização SNP  

CDS  

Códon 

1 

Códon 

2 

Mudança AA 

rs371397631 12323 1363 AAT  GAT N [Asn] 455 D [Asp]  

rs201596172 12335 1375 AGC   GGC S [Ser] 459 G [Gly]  

rs137853171 12338 1378 ATT   GTT I [Ile] 460 V [Val]  

rs201013197 12352 1392 GTC GTT V [Val] 464 V [Val]  

rs200070488 12353 1393 GTA  ATA V [Val] 465 I [Ile]  

rs201964388 12365 1405 GCT  ACT A [Ala] 469 T [Thr]  

rs141556246 12366 1406 GCT   GTT A [Ala] 469 V [Val]  

rs374992283 12381 1421 AAT  AGT N [Asn] 474 S [Ser]  

rs200656244 12390 1430 TTC  TGC F [Phe] 477 C [Cys]  

rs370784389 12432 1472 AGC  AAC S [Ser] 491 N [Asn]  

rs375952631 12434 1474 CTT  TTT L [Leu] 492 F [Phe]  

rs143576719 12442 1482 GTA  GTG V [Val] 494 V [Val]  

rs5743614 12478 1518 TCG  TCA S [Ser]  506S [Ser]  

rs200594956 12500  1540 CAG  TAG Q [Gln] 514 Ter[*] [AMB]  

rs199539854 12511 1551 AGG  AGT R [Arg] 517 S [Ser]  

rs192439045 12523 1563 GCA  GCC A [Ala]  521 A [Ala]  

rs368881067 12525 1565 GGG  GCG G [Gly] 522 A [Ala]  

rs187823248 12524 1564 GGG  CGG G [Gly] 522 R [Arg]  

rs201271982 12537 1577 TTC  TGC F [Phe] 526 C [Cys]  

rs200607815 12542  1582 TGT  GGT C [Cys] 528 G [Gly]  

rs5743615 12544 1584 TGT TGC C [Cys] 528 C [Cys]  

rs377068130 12546 1586 ACC  ATC T [Thr] 529 I [Ile]  

rs200506989 12557 1597 GGA  AGA G [Gly] 533 R [Arg]  

rs137853172 12585 1625 GTA  GCA V [Val] 542 A [Ala]  

rs137853173 12621 1661 TAT  TGT Y [Tyr] 554 C [Cys]  

rs5743616 12637 1677 CCG  CCA P [Pro] 559 P [Pro]  

rs372658963 12650 1690 GGA  AGA G [Gly] 564 R [Arg]  

rs149065118 12654 1694 ACC  AGC T [Thr] 565 S [Ser]  

rs112542063 12672 1712 CAC  CGC H [His] 571 R [Arg]  

rs138016555 12693 1733 AAC  ACC N [Asn] 578 T [Thr]  

rs150358789 12711 1751 GTC  GCC V [Val] 584 A [Ala]  

rs140382462 12718 1758 ATC  ATT I [Ile] 586 I [Ile]  

rs370009768 12719 1759 GTT  ATT V [Val] 587 I [Ile]  

rs5743617 12720 1760 GTT  GGT V [Val] 587 G [Gly]  

rs375868027 12724 1764 GCC  GCT A [Ala] 588 A [Ala]  

rs111807776 12750 1790 GTG  GCG V [Val] 597 A [Ala]  

rs143576765 12756 1796 TCC  TTC S [Ser] 599 F [Phe]  

rs374121599 12762 1802 TGC  TTC C [Cys] 601 F [Phe]  

rs5743618 12765 1805 ATC AGC I [Ile] 602 S [Ser] 

rs151036585 12773 1813 GAT  TAT D [Asp] 605  Y [Tyr]  

rs142855687 12806 1846 TGG  AGG W [Trp] 616 R [Arg]  

rs148537628 12817 1857 ACC  ACT T [Thr] 619 T [Thr]  

rs144775976 12818 1858 CGG  AGG R [Arg] 620 R [Arg]  

rs201366752 12819 1859 CGG  CAG R [Arg] 620 Q [Gln]  
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rs369737596 12821 1861 CGC  TGC R [Arg] 621C [Cys]  

rs200088165 12822 1862 CGC  CAC R [Arg] 621 H [His]  

Continua 

 

SNP ID Localização 

 no gene  

Localização SNP  

CDS  

Códon 

1 

Códon 

2 

Mudança AA 

rs5743619 12852 1892 CTC  CGC L [Leu] 631 R [Arg]  

rs190895342 12862 1902 AAT  AAC N [Asn] 634 N [Asn]  

rs200912870 12874 1914 CAT  CAC H [His] 638 H [His]  

rs372081210 12886 1926 TCA  TCG S [Ser] 642 S [Ser]  

 

Informações: Descrição dos SNPs de TLR1, ente o intervalo investigado (12306_12892), segundo a sequência referência: 

NG_016228.1. Levantamento realizado em 26/10/2013. Legenda: SNP ID: identificação do polimorfismo segundo banco de 

dados do NCBI; SNP CDS: correção da localização do SNP no gene, excluindo a região não transcrita entre éxons. Destaca-se em 

negrito o SNP 1805T/G, SNP relevante em estudos de associação a TB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

 

 

Quadro 10. Descrição dos SNPs descritos em TLR2 para região pesquisada.  

SNP ID Localização  

no SNP   

Localização SNP  

CDS  

Códon 

1 

Códon 

2 

Mudança AA 

rs148883507 25276 1657 AAA  CAA K [Lys] 553 Q [Gln]  

rs5743702 25286 1667 ATT  ACT I [Ile] 556 T [Thr]  

rs200204406 25298 1679 GCA  GGA A [Ala] 560 G [Gly]  

rs55695930 25308 1689 CTG  CTA L [Leu] 563 L [Leu]  

rs142326788 25310 1691 TGT  TAT C [Cys] 564 Y [Tyr]  

rs371789249 25320 1701 CCA  CCG P [Pro] 567 P [Pro]  

rs61735277 25331 1712 CGT  CAT R [Arg] 571 H [His]  

rs139101815 25341 1722 CAG  CAA Q [Gln] 574 Q [Gln]  

rs5743703 25355 1736 CGC  CAC R [Arg] 579 H [His]  

rs369920228 25367 1748 TCG  TTG S [Ser] 583 L [Leu]  

rs372430025 25368 1749 TCG   TCA S [Ser] 583 S [Ser]  

rs375680390 25426 1807 CTG  ATG L [Leu] 603 M [Met]  

rs150442440 25450 1831 CGT  TGT R [Arg] 611 C [Cys]  

rs138260302 25451 1832 CGT  CAT R [Arg] 611 H [His]  

rs370265234 25470 1851 TAT  TAC Y [Tyr] 617 Y [Tyr]  

rs267600045 25505 1886 AGG  AAG R [Arg] 629 K [Lys]  

rs267600046 25506 1887 AGG  AGA R [Arg] 629 R [Arg]  

rs149623612 25508 1889 AAG  AGG K [Lys] 630 R [Arg]  

rs5743704 25511 1892 CCC  CAC P [Pro] 631 H [His]  

rs139028096 25512 1893 CCC  CCT P [Pro] 631 P [Pro]  

rs137853177 25525 1906 AGC  CGC S [Ser] 636 R [Arg]  

rs200483398 25568 1949 CGG  CAG R [Arg] 650 Q [Gln]  

rs145936474 25625 2006 CCC  CTC P [Pro] L 669 [Leu 

rs190143186 25654 2035 TTC  ATC F [Phe] 679 I [Ile]  

rs267600047 25670 2051 TGG  TAG W [Trp] 684 Ter[*] [AMB]  

rs267600048 25694 2075 TCC  TTC S [Ser] 692 F [Phe]  

rs371032036 25697 2078 ATT  ACT I [Ile] 693 T [Thr]  

rs374310145 25701 2082 GAA  GAC E [Glu] 694 D [Asp]  

rs5743705 25740 2121 TTT  TTC F [Phe] 707 F [Phe]  

rs374391826 25752 2133 GAG  GAA E [Glu] 711 E [Glu]  

rs5743706 25762 2143 TAT  AAT Y [Tyr] 715 N [Asn]  

rs5743707 25764 2145 TAT  TAC Y [Tyr] 715 Y [Tyr]  

rs55693043 25768 2149 CTG  TTG L [Leu] 717 L [Leu]  

rs150753690 25785 2166 TTC  TTA F [Phe] 722 L [Leu]  

rs371652530 25786 2167 CGT  TGT R [Arg] 723 C [Cys]  

rs139127874 25788 2169 CGT  CGC R [Arg] 723 R [Arg]  

rs61735278 25805 2186 AAT  AGT N [Asn] 729 S [Ser]  

rs147628499 25827 2208 CTT  CTC L [Leu] 736 L [Leu]  

rs142286429 25831 2212 GAG  CAG E [Glu] 73 8Q [Gln]  

rs113376473 25833 2214 GAG  GAA E [Glu] 738 E [Glu]  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_016229.1?report=graph&v=24776:25776&content=5&m=25276%21&mn=rs148883507&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_016229.1?report=graph&v=24798:25798&content=5&m=25298%21&mn=rs200204406&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_016229.1?report=graph&v=24808:25808&content=5&m=25308%21&mn=rs55695930&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_016229.1?report=graph&v=24810:25810&content=5&m=25310%21&mn=rs142326788&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_016229.1?report=graph&v=24831:25831&content=5&m=25331%21&mn=rs61735277&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_016229.1?report=graph&v=24841:25841&content=5&m=25341%21&mn=rs139101815&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_016229.1?report=graph&v=24855:25855&content=5&m=25355%21&mn=rs5743703&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_016229.1?report=graph&v=24950:25950&content=5&m=25450%21&mn=rs150442440&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_016229.1?report=graph&v=24951:25951&content=5&m=25451%21&mn=rs138260302&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_016229.1?report=graph&v=24951:25951&content=5&m=25451%21&mn=rs138260302&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_016229.1?report=graph&v=25008:26008&content=5&m=25508%21&mn=rs149623612&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_016229.1?report=graph&v=25011:26011&content=5&m=25511%21&mn=rs5743704&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_016229.1?report=graph&v=25012:26012&content=5&m=25512%21&mn=rs139028096&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_016229.1?report=graph&v=25025:26025&content=5&m=25525%21&mn=rs137853177&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_016229.1?report=graph&v=25068:26068&content=5&m=25568%21&mn=rs200483398&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_016229.1?report=graph&v=25125:26125&content=5&m=25625%21&mn=rs145936474&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_016229.1?report=graph&v=25240:26240&content=5&m=25740%21&mn=rs5743705&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_016229.1?report=graph&v=25262:26262&content=5&m=25762%21&mn=rs5743706&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_016229.1?report=graph&v=25264:26264&content=5&m=25764%21&mn=rs5743707&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_016229.1?report=graph&v=25268:26268&content=5&m=25768%21&mn=rs55693043&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_016229.1?report=graph&v=25285:26285&content=5&m=25785%21&mn=rs150753690&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_016229.1?report=graph&v=25288:26288&content=5&m=25788%21&mn=rs139127874&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_016229.1?report=graph&v=25305:26305&content=5&m=25805%21&mn=rs61735278&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_016229.1?report=graph&v=25327:26327&content=5&m=25827%21&mn=rs147628499&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_016229.1?report=graph&v=25331:26331&content=5&m=25831%21&mn=rs142286429&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_016229.1?report=graph&v=25333:26333&content=5&m=25833%21&mn=rs113376473&dispmax=1&currpage=1
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rs368695448 25855 2236 CCC  TCC P [Pro] 746 S [Ser]  

rs267600049 25858 2239 CAG  TAG Q [Gln] 747 Ter[*] [AMB]  

continuação 

SNP ID Localização  

no SNP   

Localização SNP  

CDS  

Códon 

1 

Códon 

2 

Mudança AA 

rs370330063 25862 2243 CGC  CAC R [Arg] 748 H [His]  

rs5743708 25877 2258 CGG  CAG R [Arg] 753 Q [Gln]  

 

Informações: Descrição dos SNPs de TLR2, ente o intervalo investigado (25270_25910), segundo a sequência referência: 

NG_016229.1. Levantamento realizado em 26/10/2013. Legenda: SNP ID: identificação do polimorfismo segundo banco de 

dados do NCBI; SNP CDS: correção da localização do SNP no gene, excluindo a região não transcrita entre éxons. Destaca-se em 

negrito o SNP 2258G/A, SNP relevante em estudos de associação a TB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_016229.1?report=graph&v=25377:26377&content=5&m=25877%21&mn=rs5743708&dispmax=1&currpage=1
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Quadro 11. Descrição dos SNPs descritos em TLR4  para região pesquisada. 

SNP ID Localização no gene  Localização SNP  

CDS 

Códon 

1 

Códon 

2 

Mudança AA 

rs_368196154 13736 789 TTT  TTC F [Phe] 263 F [Phe]  

rs_148664588 13748 801 GGA  GGC G [Gly] 267 G [Gly]  

rs_201108691 13760 813 AAG  AAA K [Lys] 271 K [Lys]  

rs_142144857 13768 821 AAA  ACA K [Lys] 274 T [Thr]  

rs_199885534 13773 826 GCT  TCT A [Ala] 276 S [Ser] 

rs_137853920 13789 842 TGC  TAC C [Cys] 281 Y [Tyr]  

rs_201836189 13795 848 TTG  TCG L [Leu] 283 S [Ser]  

rs_201497570 13797 850 ACC  TCC T [Thr] 284 S [Ser]  

rs_76014534 13807 860 GAA  GGA E [Glu] 287 G [Gly]  

rs_200276033 13813 866 CGA  CAA R [Arg] 289 Q [Gln 

rs_200848339 13820 873 GCA  GCG A [Ala] 291 A [Ala]  

rs_139736045 13827 880 GAC  AAC D [Asp] 294 N [Asn]  

rs_145284280 13839 892 GAT  AAT D [Asp] 298 N [Asn]  

rs_4986790 13843 896 GAT  GGT D [Asp] 299 G [Gly]  

rs_141534085 13848 901 ATT  GTT I [Ile] 301 V [Val]  

rs_201050092 13849 902 ATT  ACT I [Ile] 301 T [Thr]  

rs_2770145 13865 918 TGT  TGG C [Cys] 306 W [Trp]  

rs_2770144 13876 929 GTT  GGT V [Val] 310 G [Gly]  

rs_370529414 13882 935 TCA  TAA S [Ser] 312 Ter[*] [OCH]  

rs_199637440 13890 943 CTG  ATG L [Leu] 315 M [Met]  

rs_150022134 13895 948 GTG   GTA V [Val] 316 V [Val]  

rs_200308453 13912 965 AGG  AAG R [Arg] 322 K [Lys]  

rs_373596373 13913 966 AGG  AGA R [Arg] 322 R [Arg]  

rs_5030715 13933 986 AAT  AGT N [Asn] 329 S [Ser]  

rs_376837568 13939 992 GGA  GAA G [Gly] 331 E [Glu]  

rs_201528425 13955 1008 GAA  GAG E [Glu] 336 E [Glu]  

rs_5031050 13972 1025 TTT  TAT F [Phe] 342 Y [Tyr]  

rs_200713994 13975 1028 GGA  GTA G [Gly] 343 V [Val]  

rs_201709345 13978 1031 CAG  CGG Q [Gln] 344 R [Arg]  

rs_199497705 13985 1038 CCC  CCA P [Pro] 346 P [Pro]  

rs_200307408 13995 1048 CTC  TTC L [Leu] 350 F [Phe]  

rs_148638298 14004 1057 CTC  TTC L [Leu] 353 F [Phe]  

rs_56070048 14009 1062 AAA  AAG K [Lys] 354 K [Lys]  

rs_61734367 14028 1081 AAC GAC N [Asn] 361 D [Asp]  

rs_200027316 14051 1104 TCA  TCG S [Ser] 368 S [Ser]  

rs_200782062 14060 1113 GAT  GAC D [Asp] 371 D [Asp]  

rs_370344294 14065 1118 CCA  CGA P [Pro] 373 R [Arg]  

rs_201114738 14088 1141 AGT  GGT S [Ser] 381 G [Gly]  

rs_201331711 14092 1145 AGA  AAA R [Arg] 382 K [Lys]  

rs_200142954 14096 1149 AAT  AAC N [Asn] 383 N [Asn]  

rs_11536884 14102 1155 TTG  TTT L [Leu] 385 F [Phe]  

rs_201746544 14112 1165 GGT  AGT G [Gly] 389 S [Ser] 

rs_79802422 14131 1184 GAT  GTT D [Asp] 395 V [Val]  

rs_200301169 14139 1192 ACA  GCA T [Thr] 398 A [Ala]  

rs_4986791 14143 1196 ACC  ATC T [Thr] 399 I [Ile]  

rs_4987233 14146 1199 AGC  AAC S [Ser] 400 N [Asn]  

rs_202089517 14167 1220 AGC  ACC S [Ser] 407 T [Thr]  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13248:14248&content=5&m=13748%21&mn=rs148664588&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13260:14260&content=5&m=13760%21&mn=rs201108691&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13268:14268&content=5&m=13768%21&mn=rs142144857&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13273:14273&content=5&m=13773%21&mn=rs199885534&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13289:14289&content=5&m=13789%21&mn=rs137853920&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13295:14295&content=5&m=13795%21&mn=rs201836189&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13297:14297&content=5&m=13797%21&mn=rs201497570&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13307:14307&content=5&m=13807%21&mn=rs76014534&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13320:14320&content=5&m=13820%21&mn=rs200848339&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13327:14327&content=5&m=13827%21&mn=rs139736045&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13339:14339&content=5&m=13839%21&mn=rs145284280&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13343:14343&content=5&m=13843%21&mn=rs4986790&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13348:14348&content=5&m=13848%21&mn=rs141534085&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13349:14349&content=5&m=13849%21&mn=rs201050092&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13365:14365&content=5&m=13865%21&mn=rs2770145&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13376:14376&content=5&m=13876%21&mn=rs2770144&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13390:14390&content=5&m=13890%21&mn=rs199637440&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13395:14395&content=5&m=13895%21&mn=rs150022134&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13412:14412&content=5&m=13912%21&mn=rs200308453&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13433:14433&content=5&m=13933%21&mn=rs5030715&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13455:14455&content=5&m=13955%21&mn=rs201528425&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13472:14472&content=5&m=13972%21&mn=rs5031050&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13475:14475&content=5&m=13975%21&mn=rs200713994&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13478:14478&content=5&m=13978%21&mn=rs201709345&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13485:14485&content=5&m=13985%21&mn=rs199497705&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13495:14495&content=5&m=13995%21&mn=rs200307408&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13504:14504&content=5&m=14004%21&mn=rs148638298&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13509:14509&content=5&m=14009%21&mn=rs56070048&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13528:14528&content=5&m=14028%21&mn=rs61734367&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13551:14551&content=5&m=14051%21&mn=rs200027316&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13560:14560&content=5&m=14060%21&mn=rs200782062&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13588:14588&content=5&m=14088%21&mn=rs201114738&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13592:14592&content=5&m=14092%21&mn=rs201331711&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13596:14596&content=5&m=14096%21&mn=rs200142954&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13602:14602&content=5&m=14102%21&mn=rs11536884&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13612:14612&content=5&m=14112%21&mn=rs201746544&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13631:14631&content=5&m=14131%21&mn=rs79802422&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13639:14639&content=5&m=14139%21&mn=rs200301169&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13646:14646&content=5&m=14146%21&mn=rs4987233&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13667:14667&content=5&m=14167%21&mn=rs202089517&dispmax=1&currpage=1
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rs_140734717 14177 1230 GGT  GGC G [Gly] 410 G [Gly]  

rs_145887797 14178 1231 GTT  ATT V [Val] 411 I [Ile]  

rs_371798034 14187 1240 ATG GTG M [Met] 414 V [Val] 

SNP ID Localização no gene  Localização SNP  

CDS 

Códon 

1 

Códon 

2 

Mudança AA 

rs_137906784 14208 1261 TTA  GTA L [Leu] 421 V [Val]  

rs_376443096 14229 1282 GAT  TAT D [Asp] 428 Y [Tyr]  

rs_142298021 14260 1313 AGT  AAT S [Ser] 438 N [Asn]  

rs_199561420 14269 1322 TCA  TTA S [Ser] 441 L [Leu]  

rs_55715411 14273 1326 GTA  GTG V [Val] 442 V [Val]  

rs_5030716 14276 1329 TTC  TTA F [Phe] 443 L [Leu]  

rs_138424496 14279 1332 CTA  CTG L [Leu] 444 L [Leu]  

 

Informações: Descrição dos SNPs de TLR4, ente o intervalo investigado (13733_14279), segundo a sequência referência: 

NG_011475.1. Levantamento realizado em 26/10/2013. Legenda: SNP ID: identificação do polimorfismo segundo banco de 

dados do NCBI; SNP CDS: correção da localização do SNP no gene, excluindo a região não transcrita entre éxons. Destacam-se 

em negrito os SNP 896A/G e o SNP 1196C/T, SNPs relevantes em estudos de associação a TB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13677:14677&content=5&m=14177%21&mn=rs140734717&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13678:14678&content=5&m=14178%21&mn=rs145887797&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13708:14708&content=5&m=14208%21&mn=rs137906784&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13729:14729&content=5&m=14229%21&mn=rs376443096&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13760:14760&content=5&m=14260%21&mn=rs142298021&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13769:14769&content=5&m=14269%21&mn=rs199561420&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13773:14773&content=5&m=14273%21&mn=rs55715411&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13776:14776&content=5&m=14276%21&mn=rs5030716&dispmax=1&currpage=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NG_011475.1?report=graph&v=13779:14779&content=5&m=14279%21&mn=rs138424496&dispmax=1&currpage=1
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Quadro 12. Descrição dos SNPs descritos em TLR6 para região pesquisada. 

SNP ID LOCALIZAÇÃO  

no gene  

Localização SNP 

 CDS  

Códon 

 1 

Códon  

2 

Mudança AA 

rs_150207913 32806 462 AGT  AGC S [Ser] 154 S [Ser]  

rs_367884238 32808 464 GCT  GTT A [Ala] 155 V [Val]  

rs_141003565 32810 466 ATG  GTG M [Met] 156 V [Val]  

rs_56393985 32836 492 CTG  CTT L [Leu] 164 L [Leu]  

rs_374144669 32850 506 TTG  TCG L [Leu] 169 S [Ser]  

rs_140357735 32906 562 ACA  GCA T [Thr] 188 A [Ala]  

rs_5743809 32925 581 CTG  CCG L [Leu] 194 P [Pro]  

rs_143784121 32938 594 ACC  ACA T [Thr] 198 T [Thr]  

rs_146756090 32963 619 AGT  GGT S [Ser] 207 G [Gly]  

rs_137853179 32972 628 GCT  ACT A [Ala] 210 T [Thr]  

rs_137853180 32973 629 GCT  GGT A [Ala] 210 G [Gly]  

rs_189784331 32983 639 GTG  GTC V [Val] 213 V [Val]  

rs_376295385 32993 649 GTT  ATT V [Val] 217 I [Ile]  

rs_146892714 33007 663 GGG  GGA G [Gly] 221 G [Gly]  

rs_149746952 33025 681 AAT  AAC N [Asn] 227 N [Asn]  

rs_186524408 33051  707 CAA  CTA Q [Gln] 236 L [Leu]  

rs_373122065 33066 722 TTT  TGT F [Phe] 241 C [Cys]  

rs_35220466 33084 740 AGA  AAA R [Arg] 247 K [Lys]  

rs_376729946 33086 742 GGT  AGT G [Gly] 248 S [Ser]  

rs_5743810 33089 745 TCA  CCA S [Ser] 249 P [Pro]  

rs_139523436 33094 750 ACC  ACA T [Thr] 250 T [Thr]  

rs_5743811 33108 764 ACC  ATC T [Thr] 255 I [Ile]  

rs_145259853 33119 775 ATA  GTA I [Ile] 259 V [Val]  

rs_373957709 33136 792 AAA  AAG K [Lys] 264 K [Lys]  

rs_139762292 33169 825 CCC  CCT P [Pro] 275 P [Pro]  

rs_372146473 33173 829 CCT  TCT P [Pro] 277 S [Ser]  

rs_373882088 33174 830 CCT  CTT P [Pro] 277  L [Leu]  

rs_137853181 33191 847 ATT  GTT I [Ile] 283 V [Val]  

rs_5743812 33205 861 ACA  ACG T [Thr] 287 T [Thr]  

rs_200695505 33241 897 TAT  TAC Y [Tyr] 299 Y [Tyr]  

rs_374845111 33249 905 ACG  ATG T [Thr] 302 M [Met]  

rs_371809071 33250 906 ACG  ACA T [Thr] 302 T [Thr]  

rs_199766026 33275 931 CAT  TAT H [His] 311 Y [Tyr]  

rs_201247883 33282 938 ACG  ATG T [Thr] 313 M [Met]  

rs_370744250 33286 942 AAC  AAG N [Asn] 314 K [Lys]  

rs_112813270 33306 962 CAG  CGG Q [Gln] 321 R [Arg]  

rs_200622535 33309 965 ACA  ATA T [Thr] 322 I [Ile]  

rs_3796508 33323 989 GTG  ATG V [Val] 327 M [Met]  

rs_144244019 33337 993 ATG  ATA M [Met] 331 I [Ile]  

rs_5743813 33377 1033 CAC  TAC H [His] 345 Y [Tyr]  

Informações: Descrição dos SNPs de TLR6, ente o intervalo investigado (32768_33380), segundo a sequência referência: 

NG_028087.1.Levantamento realizado em 26/10/2013. Legenda: SNP ID: identificação do polimorfismo segundo banco de 

dados do NCBI; SNP CDS: correção da  localização do SNP no gene, excluindo a região não transcrita entre éxons. Destaca-se 

em negrito o SNP 745T/C, SNP relevante em estudos de associação a TB 
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Quadro 13. Descrição dos SNPs descritos em TLR9 para região promotora pesquisada. 

 

 

SNP ID Localização  

no gene  

Localização SNP 

  

Códon 

 1 

Códon 

 2 

Mudança AA 

rs_112809405 52200295 -750 CCC CTC _ 

rs_36205003 52200349 -804 CAA CGA _ 

rs_55765803 52200350 -805 CAG CCG _ 

rs_5743839 52200404 -859 TAG TGG _ 

rs_372229790 52200444 -899 GCA GGA _ 

rs_56197163 52260449 -904 AAC AGC _ 

rs_5743838 52260598 -1053 GAG GGG _ 

rs_5743837 52260647 -1102 TGT TTT _ 

rs_5743836 52260782 -1237 TCC TTC _ 

rs_373004568 52260879 -1334 ACC ATC _ 

rs_55704465 52260966 -1421 CCG CTG _ 

rs_187084 52261031 -1486 TCA TTA _ 

 

Informações: Descrição dos SNPs de TLR9, ente o intervalo investigado (52200280_52201145), segundo a sequência referência: 

NT_022517.Levantamento realizado em 28/10/2013. Legenda: SNP ID: identificação do polimorfismo segundo banco de dados 

do NCBI; posição negativa do SNP por sua localização em região promotora. Destacam-se em negrito os SNP -1237C/T e o SNP 

-1486C/T, SNPs relevantes em estudos de associação a TB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/nuccore/NT_022517.18?report=graph&v=52199795:52200795&content=5&m=52200295%21&mn=rs112809405&dispmax=1&currpage=1
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ANEXO I 
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