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Tuberculose: Situação da doença no mundo e no Brasil

Mundo:

Doença infectocontagiosa causada peloMycobacterium tuberculosis

Mundo:  

• Cerca de 1/3 da população mundial
está infectada e apresenta TB latente;

• Em 2006: 9 milhões e 200 mil novos 
casos de TB, com 1 milhão e 700 mil  
óbitos

Brasil:

• Fontes do Ministério da Saúde 
estimam uma prevalência de 50 
milhões de infectados; 110 mil casos 
novos por ano, 6 mil óbitos por ano

• Rio de Janeiro (73,2 casos/100.000 
)habitantes)

• Goiás (15,3 casos/100.000 
habitantes)  

O Brasil ocupa hoje o 16º lugar na lista dos 22 
países com a mais elevada carga de Tuberculose

(Políticas de TB no Brasil, 2006 e WHO, 2008). 
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Tuberculose: doença e tratamento
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Metabolismo da isoniazida no fígado 

Diferenças na metabolização de fármacos

• idadeidade
• sexo
• qualidade nutricional
• int. medicamentosas
• gravidez
• genética



Áreas de conhecimento da Farmacogenética
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• Objetivos:

Determinar a freqüência de SNPs no gene NAT2 em amostras de 2 regiões brasileiras (RJ e GO);Determinar a freqüência de SNPs no gene NAT2 em amostras de 2 regiões brasileiras (RJ e GO);

Identificar novos SNPs na região codificante de NAT2 e caracterizar novos alelos/haplótipos;

Determinar os haplótipos de NAT2 mais freqüentes e os perfis de acetilação presentes nas populações

ê éde estudo, comparando as freqüências alélicas encontradas no RJ e GO;

Avaliar os efeitos de polimorfismos importantes na estrutura tridimensional da proteína NAT2;

Avaliar a associação entre polimorfismos nos genes NAT2, CYP2E1, GSTM1 e GSTT1 com

hepatotoxicidade e/ou hepatite em pacientes sob tratamento anti-TB, com esquema contendo isoniazida,

residentes no Rio de Janeiro.

• Metas:

Obter informações a respeito da variabilidade dos genes em estudo tendo em vista sua grande

â ê í ãrelevância na farmacologia e existência de poucos dados disponíveis na população brasileira;

Descrever as frequências dos diferentes polimorfismos nos genes que codificam para NAT2, CYP2E1 e

GSTs na população estudada;

Fornecer dados que serão úteis para a avaliação futura de novas drogas, modificação da conduta

terapêutica ou correção da dosagem individual com base nos perfis genômicos envolvidos, tendo em vista

que a concentração de isoniazida recomendada em nosso país (400mg/dia) difere da preconizada pelaque a concentração de isoniazida recomendada em nosso país (400mg/dia) difere da preconizada pela

OMS (300mg/dia).



FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA DE TRABALHO

Coleta e extração de DNA genômico a partir de amostras 
de sangue de pacientes com TB e pessoas sadias residentes no RJ ou GO

Amplificação da região 
codificante de NAT2 por PCR

Genotipagem por 
PCR RFLP d

Identificação de novas 
mutações na região 
codificante de NAT2

Genotipagem por 
PCR para Genotipagem de 

NAT2

Amostras RJ

codificante de NAT2 por PCR 
de amostras provenientes  das 

regiões do RJ e GO

PCR-RFLP de 
polimorfismo no 

gene CYP2E1

codificante de NAT2

Clonagem de produtos 
de PCR portadores de 

novas mutações

p
identificação dos 

genótipos nulos de 
GSTT1 e GSTM1

NAT2 por 
seqüenciamento 

direto de 
produto de PCR

novas mutações 

Isolamento de DNA 
recombinante de 10 clones 
positivos de cada clonagem

Purificação do produto 
de PCR

Reconstrução haplotípica e 
identificação do par de alelos de cada 
indivíduo através do programa PHASE 

v.2.1 

Seqüenciamento 
automatizado 

Análise das seqüências 
sando p og ama de

positivos de cada clonagem

Seqüenciamento dos clones 
e identificação do par de 
alelos de cada amostra

Tabulação dos dados 

Análise estatística

Identificação de SNPs, alelos 

usando programa de 
Bioinformática

alelos de cada amostra

Caracterização de novos 
haplótipos/alelos de NAT2

Análise estatística

Avaliação da associação, através de estudo 
tipo caso-controle, de polimorfismos 

genéticos com a ocorrência deNAT2 e perfil de acetilação na 
população de estudo Modelagem molecular e 

análise estrutural de NAT2

genéticos com a ocorrência de 
hepatotoxicidade em pacientes com TB sob 

tratamento com isoniazida 





“Método para a predição do desfecho do tratamento de doenças humanas 
utilizando fármacos metabolizadas pela N‐acetiltransferase 2 humana (NAT2) 

com base em polimorfismos genéticos”

Pedido de patente nacional (BRPI0704093‐8 ) e internacional (PCT/BR2008/000304), relacionada ao campo da

Biologia Molecular e Genômica, especialmente a Farmacogenômica, que inclui metodologia passível de aplicação

para orientação de condutas terapêuticas utilizando os novos polimorfismos descritos.

MUTAÇÃO Número ss
(NCBI Assay ID)

Total n= 808a

%
RJ n= 596b

%
GO n= 212c

%
Efeito da 
mutação

Troca de 
a.a.

T29C 102664284 0,124 0,168 - “missense” I10T
G152T 102664285 0,124 0,168 - “missense” G51V
G203A 102664286 0 124 0 168 “missense” C68Y**G203A 102664286 0,124 0,168 - missense C68Y
C228T 102664287 0,124 - 0,472 “silent” -
C458T 102664288 0,124 0,168 - “missense” T153I
A600G 102664289 0,124 - 0,472 “silent” -

•Métodos diagnósticos que utilizem ácidos nucléicos contendo os
SNPs novos descritos nesta invenção para a identificação de
polimorfismos no gene de NAT2 que estejam associados à

di i ã á i dpredisposição a várias doenças;

• Criação de um protocolo de prognóstico para pacientes recebendo
composições terapêuticas metabolizadas por NAT2;

• Criação de um método para assistir no desenvolvimento de novos• Criação de um método para assistir no desenvolvimento de novos
compostos terapêuticos através de ensaios clínicos.





Pacientes com tuberculose sob tratamento com esquema contendo INH Pacientes com tuberculose sob tratamento com esquema contendo INH 
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‐↑ acetiladores lentos;

‐ Acetiladores lentos: picos maiores de 

transaminases (ALT: p=0.03; AST: p=0.01);
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‐ Regressão logística: o status de 

acetilação lenta foi a única variável que se 
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Genotipagem  de Genotipagem  de 
enzimas metabolizadoras enzimas metabolizadoras 

de drogasde drogas

colateraiscolaterais

Indivíduos com Indivíduos com 
h i  h i  

Caracterização do Caracterização do 
fenótipo a partir do fenótipo a partir do 

genótipogenótipo

apresentou como fator de risco para 

ocorrência de hepatotoxicidade (OR, 2,62; 

IC 95%, 1,75‐3,49; p = 0,03) e hepatite 
de drogasde drogashepatite hepatite 

medicamentosamedicamentosa
genótipogenótipo

Associação estatísticaAssociação estatística

(OR, 3,59; IC 95%, 2,53‐4,64; p = 0,02) 

induzidas por drogas anti‐TB. 


