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EXTRATO

COSTA, Gustavo Nunes de Oliveira. Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus,
março de 2010. Polimorfismos Genéticos da NAT2, GSTT1 e GSTM1 e a
Predisposição a Reações Adversas Medicamentosas em Indivíduos com
Tuberculose. Orientador: Fabrício Rios-Santos. Co-orientador: Giuliano Di Pietro.
Conselheiro: Ronan Xavier Corrêa.
A tuberculose é uma doença infecciosa, transmitida pelo ar, que é evitável e
curável. Historicamente tem sido definida como uma doença social, ligada à
pobreza extrema e outras disparidades sociais.
Seu tratamento é longo e
requer o uso de poliquimioterapia que dura de seis meses a um ano. Estes
medicamentos estão associados a reações adversas significativas e factíveis de
complicações mais graves. A isoniazida representou um avanço no tratamento da
tuberculose, devido a seu poder de letalidade sob o M. tuberculosis, custo baixo e
efetividade em concentrações baixas, quando comparado aos outros fármacos.
Porém é um fármaco passível de muitas reações adversas, as quais estão
relacionadas aos metabólitos gerados na sua rota metabólica. Dentro desta
perspectiva analisamos 129 voluntários, portadores de tuberculose, objetivando a
compreensão dos mecanismos genéticos pelo qual se dá a metabolização da
isoniazida, principal fármaco do tratamento de tuberculose, através do estudo dos
polimorfismos em genes de enzimas que atuam nessa rota, GSTT1, GSTM1 e
NAT2, além das variáveis sócio-culturais envolvida no processo.
Encontramos a freqüência de 94,6% de tuberculose pulmonar. Não se detectou
hepatotoxicidade pela dosagem de transaminases e bilirrubina, porém houve um
aumento significativo na transaminases após 30 dias de tratamento. O sexo
masculino mostrou-se mais susceptível as reações adversas medicamentosas,
assim como a manutenção do hábito tabagista durante o início do tratamento.
Transtornos gastrointestinais foram as reações adversas medicamentosas (RAMs)
mais freqüentes, 38,1% dos pacientes as apresentaram. Com relação ao fenótipo
de acetilação, encontramos diferenças significativas entre acetiladores rápidos e
lentos (p = 0,039). Não encontramos associação entre os genótipos GSTT1 e
RAMS, assim como não encontramos para GSTM1 e RAMs. Quanto ao genótipo
para o gene NAT2, a frequência maior foi de NAT2*5/*5, 20,9% dos voluntários o
apresentaram, consequentemente o alelo NAT2*5 foi o mais freqüente, presente em
37,6% dos alelos. Encontramos associação entre acetiladores lentos e presença de
viii

RAMs (OR = 2,7; IC 95%; p = 0,03), e esta associação se manteve após uma
análise multivariada. Não encontramos risco combinado, quando associamos o
perfil de acetilação ao genótipo para GSTT1 e GSTM1 e presença de RAMs.
Palavras-chave: Tuberculose, RAMs, GSTT1, GSTM1 e NAT2.
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EXTRACT

COSTA, Gustavo Nunes de Oliveira. Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus,
março de 2010. NAT2, GSTT1 and GSTM1 Genotypes and Predisposition to
Adverse Drug Reaction (ADR) in Tuberculosis Patients. Advisor: Fabrício RiosSantos. Advisor Committee Membrers: Giuliano Di Pietro, Ronan Xavier Corrêa.
Tuberculosis is an infectious disease transmitted by air, which is preventable and
curable. Historically has been defined as a social disease, linked to extreme poverty
and other social disparities. His treatment is long and requires the use of multidrug
therapy that lasts from six months to a year. These medications are associated with
significant adverse reactions and feasible to more serious complications. Isoniazid
represented a breakthrough in the treatment of tuberculosis due to its power of
lethality under the M. tuberculosis, low cost and effectiveness at low concentrations,
when compared to other drugs. But it is a drug liable to many adverse reactions,
which are related to the metabolites generated in its metabolic pathway. Within this
perspective, we analyzed 129 volunteers, patients with tuberculosis, aiming to
understand the genetic mechanisms by which it gives the metabolization of isoniazid,
the main drug treatment of tuberculosis, through the study of polymorphisms in
genes of enzymes that act on the route, GSTT1, GSTM1 and NAT2, in addition to
socio-cultural variables involved in the process.
We found the frequency of 94.6% of pulmonary tuberculosis. No hepatotoxicity was
detected by measuring levels of transaminases and bilirubin, but there was a
significant increase in transaminases after 30 days of treatment. The male was more
susceptible to adverse drug reactions, as well as maintaining the smoking habit
during early treatment. Gastrointestinal disorders were the adverse drug reactions
(ADRs) more frequent, 38.1% of patients present them. Regarding the phenotype of
acetylation, we found significant differences between fast and slow acetylators (p =
0.039). We found no association between GSTT1 genotypes and ADRs, as well as
not found for GSTM1 and ADRs. As for the genotype for NAT2 gene, the higher
frequency was of NAT2*5 /*5, 20.9% of the volunteers presented, consequently the
NAT2 * 5 allele was the most frequent, present in 37.6% of alleles. There was an
association between slow acetylators and the presence of ADRs (OR = 2.7, CI 95%,
p = 0.03), and this association persisted after multivariate analysis. We could not find
combined risk, when we associate the profile of acetylation genotype for GSTM1 and
GSTT1 and the presence of ADRs.
Keywords: Tuberculosis, ADRs, GSTT1, GSTM1 and NAT2
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1. INTRODUÇÃO

A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa, granulomatosa e com
manifestações

sistêmicas

causada

principalmente

pelo

agente

etiológico

Micobacterium tuberculosis, pertencente ao complexo Micobacterium tuberculosis no
qual se encontra o M. bovis, M. africanun e M. microti. (RUBIN, 2002).
Esta doença foi documentada no Egito, Índia e China respectivamente a 5.000,
3.300 e 2.300 anos atrás (PALOMINO, 2007), sendo esta uma das principais causas
de doença e morte no mundo, especialmente na África e Ásia (WHO, 2008). Em
2006 foram relatados 9,2 milhões de casos novos e 1,7 milhões de óbitos, sendo
que destes 0,6 milhões eram de HIV-positivos. Desde 2003 os casos novos de TB
vêm reduzindo globalmente, exceto em algumas regiões da Europa onde se mantém
estável. Epidemiologicamente a TB caracteriza-se pelo desenvolvimento em
subgrupos comportos por indivíduos já infectados e na maioria dos pacientes o
motivo pelo qual a doença se desenvolve ainda é incerta, a menos que o portador do
bacilo esteja imunossuprimidos, seja portador do HIV ou de outra doença que gere
uma imunodeficiência (SANDE, 2004).
No Brasil são aproximadamente 80 mil casos por ano, 5 mil óbitos/ano, sendo a
primeira causa de morte em pacientes com HIV (FUNASA, 2002). A Bahia
apresentou uma taxa de 43,38 óbitos por 100 mil habitantes e 400 óbitos/ano,
representando 10% dos casos no país e ficando em 4ª colocação atrás do Rio de
Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, respectivamente (FARIAS et al, 2009).
A isoniazida (INH) é o agente sintético mais poderoso contra o complexo M.
tuberculosis, sintetizada em 1912 por cientistas checos, teve sua atividade
antituberculose evidenciada apenas em 1951 (MARTILLA et al, 1999). Seu
mecanismo de ação possivelmente leva a uma inibição da síntese do ácido micólico
e conseqüente destruição da parede celular do microrganismo. Outra hipótese está
relacionada a semelhança da INH com a nicotinamida, co-fator enzimático, levando
a interrupção de uma série de funções intracelulares (HARRIS et al, 2000). A INH
tem sido a droga chave no tratamento de TB a mais de 50 anos (COLEMAN, 2005),
entretanto a hepatotoxicidade e reações adversas ocorrem com grande freqüência
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em pacientes receptores do tratamento anti-TB (OHNO et al, 2000; POSSUELO et
al., 2008).
Níveis séricos de bilirrubinas e transaminases podem sofrer alterações por conta do
tratamento com INH, gerando a elevação moderada e transitória. Contudo, há
retorno à normalidade sem que haja interrupção do tratamento na maioria dos
casos. As reações adversas medicamentosas (RAMs) mais freqüentes são as
gastrointestinais e neurológicas, tais como: vômitos, náuseas, epigastralgia,
tonturas, psicoses e euforia, além de outras sistemicas como a acidose metabólica e
hiperglicemia. Muitas RAM, iatrogenia e insucessos terapêuticos devido a
concentrações plasmáticas baixas da droga podem ser causadas pela variabilidade
interindividual na resposta aos medicamentos e estão entre as principais causas de
morte em países desenvolvidos (AJAYI et al., 2000; MEYER, 2000).
A metabolização da INH ocorre via N-Acetiltransferase 2 (NAT2) hepática (HUANG
et al, 2002) e polimorfismos no gene NAT2 levam a uma variação ampla dos níveis
plasmáticos da INH. O comportamento bimodal dos níveis plasmáticos da INH foi
bem caracterizado em trabalhos clássicos como o do Evans e colaboradores (1960),
que diferenciou a população em metabolizadores lentos e rápidos. O gene NAT2
encontra-se na região 22 do braço curto do cromossomo 8 (8p22), possui 870pb e
caracteriza-se pela ausência de íntrons (BUTCHER et al., 2000) e, atualmente, é
reconhecido pela existência de 60 haplótipos (anexo 1). A frequência dos alelos
NAT2 e fenótipo deste acetilador varia de acordo com a origem étnica (POSSUELO
et al., 2008), por exemplo, acetiladores lentos são muito freqüentes em egípcios e
pouco freqüentes em asiáticos, sua freqüência em caucasianos varia de 50 a 60%.
Uma das etapas de detoxificação da INH ocorre por conjugação com a glutationa,
processo viabilizado pela Glutationa S-transferase (GST) (FUKINO et al, 2008). A
GST é uma enzima citosólica encontrada nos hepatócitos, os genes de suas
isoformas GSTM1 e GSTT1 localizam-se, respectivamente, nos cromossomos 1 e
22, nas regiões 1p13 e 22q11. A deficiência na atividade do GST, devido a
mutações como homozigotos nulos para o lócus GSTM1 e GSTT1, podem modular a
susceptibilidade a drogas e xenobióticos, induzindo a uma hepatotoxicidade (ROY et
a.l, 2001). Trabalhos recentes realizados em amostras no sul da Bahia
demonstraram uma frequência de 33,2% de GSTM1 nulo e 30,2% de GSTT1 nulo,
corroborando com trabalhos que demonstram a diversidade genética da população
2

brasileira quando comparada aos dados de outras regiões geográficas (MAGNO et
al., 2009).
Esta dissertação teve por objetivo analisar os polimorfismos codificadores para as
enzimas GSTT1, GSTM1 e NAT2, associando-os ao possível surgimento de reações
adversas medicamentosas aos polimorfismos apresentados pelos mesmos em
portadores de tuberculose. Além de caracterizar estes polimorfismos encontrados de
acordo com a nomenclatura oficial. Os dados obtidos também foram associados aos
fenótipos descritos pela literatura, quanto ao perfil de acetilação rápida, intermediária
e lenta. O estudo visou igualmente a identificação de mutações novas para o NAT2,
em decorrência da miscigenação de imigrantes, originários da África e Europa, e
populações originalmente nativas da costa brasileira (ameríndios).
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. TUBERCULOSE
“A tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil que,
juntamente com outros 21 países em desenvolvimento, alberga 80%
dos casos mundiais da doença. Estima-se que cerca de um terço da
população mundial está infectada com o Mycobacterium tuberculosis,
sob risco, portanto, de desenvolver a enfermidade. Anualmente,
ocorrem em torno de oito milhões de casos novos e quase 3 milhões
de mortes por tuberculose. Nos países desenvolvidos é mais freqüente
entre as pessoas idosas, nas minorias étnicas e imigrantes
estrangeiros. Nos países em desenvolvimento, estima-se que ocorram
95% dos casos e 98% das mortes causadas pela doença, ou seja, mais
de 2,8 milhões de mortes por tuberculose e 7,5 milhões de casos
novos, atingindo a todos os grupos etários, com maior predomínio nos
indivíduos economicamente ativos (15-54 anos). Os homens adoecem
duas vezes mais que as mulheres. O Brasil apresenta
aproximadamente 85 mil casos novos por ano e cerca de 5-6 mil
mortes pela doença. Com o surgimento, em 1981, da síndrome de
imunodeficiência adquirida (sida/aids), vem-se observando, tanto em
países desenvolvidos como nos em desenvolvimento, crescente
número de casos notificados de tuberculose em pessoas infectadas
pelo vírus da imunodeficiência humana (hiv). Esta associação (hiv/TB)
constitui, nos dias atuais, um sério problema de saúde pública,
podendo levar ao aumento da morbidade e mortalidade pela
tuberculose em muitos países.”
(BRASIL, 2002)
A tuberculose humana é uma doença crônica, infecto-contagiosa, causada pelo
complexo Mycobacterium tuberculosis cujo principal agente causal é o M.
tuberculosis (bacilo de Koch). A este complexo também pertence o M. bovis, M.
africanum e M. microti, estes microrganismos tem a capacidade de permanecer em
estado latente durante um longo período de tempo, assumindo o poder de
parasitismo intracelular (ARAÚJO et al., 2005). Esse agravo caracteriza-se
anátomo-patologicamente pela presença de granulomas compostos por células
epitelióides e de necrose caseosa central, representando um grande problema à
saúde pública (ROBBINS et al., 1996), pode atingir todos os grupos etários, embora
cerca de 85% dos casos ocorram em adultos e 90% em sua forma pulmonar.
Entretanto, este microrganismo pode atacar qualquer órgão do corpo, como os rins,
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ossos, cérebro, meninges, olhos e pericárdio, caracterizando assim a tuberculose
secundária (NARDELL, 1989).
Crianças, idosos, profissionais de saúde, portadores de enfermidades como a
silicose, diabetes, linfomas, aids e sarcoidose, são mais susceptíveis à tuberculose,
sendo que o alcoolismo, a má nutrição, o uso de medicamentos como corticóides e a
promiscuidade constituem os principais fatores de risco (BRASIL, 2002).
O contágio ocorre por via inalatória, a partir de aerossóis durante o ato da tosse, fala
e espirro de pacientes eliminadores de bacilos. Os pacientes não bacilíferos e os
que apresentam a forma extra pulmonar não oferecem risco significativo de
disseminação do bacilo. Os aerossóis ficam em suspensão no ar como gotículas
microscópicas denominadas de gotículas de Pflugge que ao serem aspiradas por
uma pessoa sadia, ultrapassam os mecanismos de defesa das vias aéreas, vindo a
se depositar nos alvéolos pulmonares onde então iniciarão o processo patológico da
doença. Outras vias de transmissão também são possíveis, como a digestória e
cutânea, mas são raras e não possuem importância epidemiológica (ROBBINS et al,
1996; RIEDER et al, 2001).
Desde 1979 o Ministério da Saúde (MS) padronizou dois esquemas de tratamento:
um de 1ª linha, para casos novos (esquema I), utilizando isoniazida (INH),
rifampicina (RMP) e pirazinamida (PZA) por dois meses seguido de INH e RMP por 4
meses, totalizando 6 meses de tratamento; o de 2ª linha, esquema reserva
(esquema IR), indicado aos pacientes com falência ao esquema I, ao qual se
adiciona o etambutol (EMB) ao tratamento; para pacientes que desenvolvem
meningoencefalite (esquema II), cuja segunda etapa do tratamento tem uma
duração de 7 meses, levando a um tempo total de 9 meses de tratamento; por fim o
esquema para pacientes que desenvolveram TB multiresistente (TBMR) (esquema
III), ao qual é acrescentado amicacina, ofloxacina, terizidon, etambutol e clofazimina,
com um tempo total de 18 meses de tratamento (SBPT, 2004). O uso da isoniazida é
restrito ao tratamento da tuberculose, e como tal, deve seguir o II Consenso
Brasileiro de Tuberculose: Diretrizes Brasileiras para Tuberculose (2004). Onde se
indica uma dose de 10mg/Kg de peso corporal, em pacientes com até 20Kg. Acima
deste peso, recomenda-se doses de 200 a 400 mg/dia numa única dose diária.
Atualmente está em implantação o novo esquema de tratamento, onde basicamente,
as mudanças ocorridas promovem a alteração das dosagens de PZA e INH;
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introdução de uma quarta droga, o EMB, nos dois primeiros meses de tratamento,
além da formulação das quatro drogas num único comprimido (BRASIL, 2009). É
valido lembrar que esta modificação está em processo de implementação no Brasil,
cujo resultado esperado é a redução da resistência microbiana e redução do
abandono do tratamento devido ao número elevado de comprimidos e cápsulas
ingeridas pelo paciente (SÃO PAULO, 2010).
Entretanto, as drogas utilizadas no tratamento podem produzir diversos efeitos
colaterais, sendo necessário o acompanhamento médico. O esquema, atualmente,
mais utilizado é o RIP (rifampicina, isoniazida e pirazinamida) num período de seis
meses de terapia, tendo a finalidade de diminuir a resistência às drogas e de reduzir
a população bacteriana em curto prazo.
O principal tratamento da tuberculose é a base de INH, assim como o tratamento
quimioprofilático, pois após três horas de sua administração a concentração mínima
inibitória (MIC) no sangue é de 50 a 90 vezes maior que a necessária para matar o
bacilo da tuberculose. Além disso, ele é um bactericida potente, de custo baixo
quando comparado aos outros utilizados para o tratamento (BRASIL, 2002). Sua
atuação se dá por desestruturação da membrana, incapacitando o microrganismo de
se dividir, sendo, por isso, importante que o tempo de exposição da INH frente ao
bacilo seja prolongado, para evitar, assim, que o bacilo recupere a capacidade de
sintetizar ácidos micólicos (JAWETZ et al., 2000). A isoniazida é usada em
associações com outros medicamentos e pode também interferir na síntese de DNA
do bacilo durante sua divisão, sendo considerado um fármaco primário que trata
todas as formas de tuberculose causadas por bacilos a ela sensíveis.
A INH é absorvida pelo aparelho digestivo, a INH sofrendo metabolização
significativa por uma primeira passagem hepática, distribuindo-se largamente nos
diversos tecidos e fluidos corporais, incluindo o líquido cefalorraquidiano, onde
atinge níveis equivalentes a 20% daqueles presentes no sangue, mas que se
elevam na presença de inflamação meníngea, igualando-se à concentração sérica.
A INH atravessa a barreira placentária e também é excretada no leite materno
(DOUGLAS & MCLEOD,1999; COLEMAN, 2005). Sua metabolização é hepática, por
acetilação, através da ação da enzima N-acetiltransferase 2 (NAT2), cuja relação
será descrita posteriormente.
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Os efeitos adversos mais freqüentes são os hepáticos e neurológicos, tais como a
necrose hepática multilobular, vômitos, diarréia, epigastralgia, encefalopatia tóxica,
tonturas, psicoses, euforia, convulsões e coma. Além de ataxia, zumbido, insônia,
espasmos musculares, hiperglicemia, ginecomastia, pelagra, boca seca, retenção
urinária, anemia e artralgia (DOUGLAS & MCLEOD, 1999).
Atualmente, sabe-se que a variabilidade na resposta a algumas drogas está
associada a existência de polimorfismos genéticos que afetam a codificação de
enzimas metabolizadoras hepáticas (DALY, 1995). Dentre essas, destaca-se a Nacetil transferase 2, uma enzima citosólica de fase II, que acetila um número grande
de agentes terapêuticos (HUGHES et al., 1954; VATSIS et al., 1995).
Os diferentes fenótipos de acetilação foram descritos há aproximadamente
cinqüenta anos atrás, pelas diferenças observadas quanto à toxicidade e distribuição
bimodal da concentração sérica da isoniazida em pacientes portadores de
tuberculose (EVANS, 1960; SPIELBERG, 1996). Durante muitos anos, este
polimorfismo foi chamado de “polimorfismo na acetilação da isoniazida”, até sua
importância ser implicada no metabolismo de outras drogas e substâncias
carcinogênicas, e predisposição a certos tipos de câncer, como o colorretal,
próstata, bexiga e mama (VATSIS et al, 1994; RISCH et al., 1995; MATAS et al.,
1997; ZHANG et al., 2000).

2.2. Isoniazida e reações adversas medicamentosas
A hidrazida do ácido isonicotínico (figura 1), mais conhecida como isoniazida (4hidrazida ácida piridincarboxilica) (INH), é um fármaco antibacteriano cuja função é
inibir a síntese do ácido micólico, o qual é componente essencial da parede celular
da micobactéria, sendo as enzimas enoil-acil redutase (InhA) e β-cetoacil-acil sintase
responsáveis pela biossíntese de ácidos graxos de cadeia longa (LEI et al., 2000). A
isoniazida é utilizada tanto no tratamento profilático quanto na doença ativa da
tuberculose.
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Figura 1: estrutura química da isoniazida

O mecanismo de ação da isoniazida não está totalmente esclarecido, havendo
evidências de que o fármaco inibe à síntese de ácido micólico (GOODMAN &
GILMAN, 2004). Estudos realizado por Lei e colaboradores (2000) relata que a
isoniazida é um pró-fármaco e sua função tuberculostática requer in vivo a ativação
por KatG, uma enzima com atividade de catalase e peroxidase (SHERMAN et al,
1996). Um dos mecanismos propostos para a resistência do bacilo Mycobacterium
tuberculosis ao fármaco isoniazida ocorre por mutação dentro do gene bacteriano
inhA, envolvido na biossíntese do ácido micólico (GAGNEUX et al, 2006).
Quanto a absorção da INH pelo organismo humano, ela é completa quando a
ingestão ocorre em jejum. Sua excreção ocorre principalmente pela urina e em
proporções menores nas fezes. A velocidade de eliminação da isoniazida é o fator
mais importante de seu perfil farmacocinético, sendo relativamente constante no
indivíduo e variável de pessoa para pessoa (WEBER e HEIN, 1979). Isto se deve,
fundamentalmente, a grande variabilidade interindividual exibida pela atividade da
enzima NAT2, existindo indivíduos com capacidade acetiladora rápida, intermediária
e lenta (PARKIN et al, 1997; SEIFART et al, 1995)
Uma das vias de metabolização da INH envolve sua acetilação através da enzima
NAT2 produzindo acetil isoniazida (KASHUBA et al., 1998) a outra envolve a
hidrolise da isoniazida pela amilase, formando hidrazina. Posteriormente a sua
acetilação, ocorre hidrólise da acetil isoniazida por uma amidase à acetil hidrazina
ao mesmo tempo em que esta também é formada pela acetilação da hidrazina via
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NAT2. A acetil hidrazina, por sua vez, é oxidada em intermediários hepatotóxicos
pela mono-oxigenase citocromo450 2E1 (CYP2E1). Paralelamente, a acetil hidrazina
é novamente acetilada por NAT2 formando diacetil hidrazina, composto não tóxico.
A acetil-hidrazina é considerada uma hepatotoxina, pois sua ativação metabólica por
CYP2E1 hepáticas gera metabólitos acilantes e alquilantes altamente reativos. Por
fim, estes metabolitos tóxicos são conjugados com glutationas através das enzimas
Glutationa S transferases (GSTT1 e GSTM1) para tornarem-se mais eletrofílico,
solúveis em água, sendo posteriormente eliminado do organismo, vide figura 2. A
ligação covalente desses metabolitos tóxicos a macromoléculas no fígado é capaz
de induzir lesão hepática (MITCHELL, et al, 1976; HUANG et al, 2002; HUANG et
al, 2003; HUANG, 2007; FUKINO et al, 2008).

Figura 2: rota metabólica da Isoniazida. Adaptada de Fukino e colaboradores (2008)

A excreção da INH através da urina em adultos com função renal normal é de
aproximadamente 50 a 70% da dose de 5mg/Kg dentro de 24h na forma inalterada
da droga e na forma de metabólitos (DOUGLAS & MCLEOD, 1999). A porcentagem
de diferentes compostos excretados varia de acordo com o fenótipo de acetilação.
O índice de abandono do tratamento da tuberculose é de aproximadamente 20%
dos casos, isto contribui para o surgimento de microorganismos resistentes e
conseqüente agravo da doença (DOUGLAS & MCLEOD, 1999). Dentre os principais
aspectos relacionados à dificuldade de aderência do paciente ao tratamento
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medicamentoso da tuberculose estão o longo período de tratamento, mínimo de seis
meses, e aparecimento das RAMs, entre estes a intolerância gastrointestinal que
pode advir de qualquer um dos fármacos da poliquimioterapia antituberculose, a qual
leva ao aparecimento de sinais e sintomas como náuseas, vômito, azia, dor
epigástrica e abdominal, diarréia em alguns casos, além de artralgia, parestesia e
mialgia. Em geral muito destes sintomas estão associados ao desenvolvimento da
hepatite decorrente do efeito tóxico da isoniazida (TANEJA & KAUR, 1990).
A hepatotoxicidade é apresentada por vários autores como o efeito adverso mais
grave da INH, com ocorrências que variam bastante dentre os trabalhos
apresentados, de 0,5 a 20% dos adultos jovens que recebem o fármaco (STEELE et
al, 1991; WALUBO et al., 1998; LORVICK et al, 1999), este agravo é mensurado
pela elevação das transaminases séricas alanina aminotransferase (ALT) e
aspartato aminotransferase (AST), elevação da fosfatase alcalina e bilirrubinas
(CASTILLO et al, 1981). Uma das causas de variabilidade pode decorrer de
diferentes perfis de acetiladores NAT2, os quais podem metabolizar a INH mais
rapidamente e, consequentemente, excretando intermediários hepatotoxicos de
maneira mais efetiva ou metaboliza-la de maneira mais lenta e com isto acumular
seus metabólitos intermediários, os quais levaria a injúria tecidual hepática. Sendo
que o grau dessa agressão dependerá do perfil de metabolização das outras
enzimas que atuam na sua rota metabólica.
O início dos danos hepáticos ocorre tipicamente nas primeiras semanas de
tratamento, freqüentemente de caráter leve a moderado e que desaparece sem
interrupção da terapêutica ou podem evoluir para a hepatite tóxica. Em alguns
casos, no entanto, aparecem danos hepáticos graves com conseqüências fatais,
sendo que a susceptibilidade a esses efeitos hepatotóxicos relaciona-se a fatores
como idade, sexo, etnia, ingestão crônica de álcool, poliquimioterapia e
polimorfismos genéticos em sistemas enzimáticos envolvidos no metabolismo do
fármaco (MADDREY et al., 2005; FERNANDEZ et al., 2004; PANDE et al., 1996).
Dentre os mecanismos propostos para o surgimento da hepatotoxicidade, o de maior
aceitação propõe que o metabolismo da INH leva à formação de compostos
hepatotóxicos e que a RMP, atuando em conjunto com a INH, aumente a toxicidade
da mesma, pois a RMP induz a expressão de CYP2E1 e, desta forma, leva a um
acúmulo de metabólitos hepatotóxicos (ROY et al., 2001; SHARMA, 2004).
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O uso de associações medicamentosas pode levar a modificações na resposta à
farmacoterapia das drogas uma vez que ocorra alguma interação entre os fármacos
associados, estes dados foram apresentados nos estudos realizados por Noda e
colaboradores (2005) que demonstrou em suas pesquisas com animais que o grupo
receptor de doses diárias de INH associada a RMP, apresentou injúria hepática
maior quando comparados aos animais do grupo controle. Isto ocorreu devido a
indução de CYP450 pela RMP (NODA et al.,2005). Contudo, não se pode excluir a
possibilidade de causas extra-medicamentosas estarem associadas ao aumento das
transaminases, pois a infecção por M. tuberculosis, isoladamente, causa elevação
das mesmas, devido a formação do granuloma (LENAERTS et al., 2005).
Uma reação adversa medicamentosa pode resultar em uma morbidade significativa,
levando à retirada da medicação de primeira linha e a sua substituição por
medicamentos menos eficazes associados a segunda linha de medicação. Esta
substituição poderá prolongar a duração do tratamento e, eventualmente, afetar a
adesão ao regime. Isto poderá resultar em aumento de internações e,
consequentemente, onerar o sistema público de saúde.
Prever qual indivíduo ou população apresentará risco maior para reação adversa
medicamentosa à primeira linha de tratamento da tuberculose podem ajudar a
identificar pacientes que necessitam de um acompanhamento mais próximo,
evitando assim a potencialidade de uma morbidade, hospitalização e, alguns casos,
a mortalidade (MARRA et al, 2007).

2.3. N-acetil transferase 2 (NAT2)

A N-acetiltransferase 2 (NAT2) é uma enzima de fase II, a função deste grupo de
enzimas é conjugar ou catalisar compostos carcinogenicos, cuja acetilação cataliza
aminas aromáticas heterocíclicas, tipica de compostos carcinogênicos

e

nitrosaminas, encontradas em drogas terapêuticas. Elas são encontradas em uma
variedade ampla de organismos, desde bactérias a mamíferos. Seu estudo
molecular revelou a presença de três loci, dois que codificam para duas enzimas
similares, NAT1 e NAT2, e um terceiro que caracteriza um pseudogene, pNAT. As
três isoformas estão localizadas no braço curto do cromossoma 8 na região 8p22,
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sendo que o pNAT é um pseudogene que contém um códon de parada antecipado,
não ocorrendo sua transcrição(Figura 3). Seus transcritos, NAT1 e NAT2, não
apresentam íntrons e seus loci estão separados por 170 – 360kb cada um com uma
ORF de 870pb o qual gera proteínas de 33 e 31kd para NAT1 e NAT2,
respectivamente (Blum et al, 1990).

Figura 3: organização gênica do NAT2. (adaptado de SIM et al., 2000 e
BOUKOUVALA & SIM, 2005 apud TEIXEIRA, 2009).

A função do NAT2 é catalisar a N-acetilação e O-acetiliação de aminas aromáticas
heterocíclicas e possui duas isoformas, a NAT1, expressa em alguns tecidos e a
NAT2, expressa principalmente no fígado e intestino. As NATs diferem das outras
transferases dependentes de acetil-coA devido ao mecanismo do tipo ping-pong,
onde a reação ocorre em duas etapas distintas. Primeiro a acetil-coA se liga a
enzima, onde a fração acetil se liga a cisteína presente na proteína, a coA é
liberada. O segundo passo consiste na ligação do substrato à enzima acetilada,
onde ocorre a transferência da terminação acetil para o substrato, sendo este
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liberado em seguida (BUTCHER et al, 2002). A estrutura tridimensional das NATs
com seus devidos substratos ligados está apresentada na figura 4.

Figura 4: estrutura da N-acetil transferase humana I e II e da S. typhimurium. As três
estruturas estão na mesma orientação espacial, onde se pode ver as terminações
carboxi-terminal e amino-terminal respectivamente com os nomes CT e NT (grifadas
em amarelo). Observa-se a ligação da acetil-CoA ao NAT2 (representada por
bastões). (adaptado de WU et al., 2007)
As N-acetil transferases estão relacionadas a via de metabolização de fármacos
assim como a metabolização de diferentes compostos químicos conhecidos como
xenobióticos, aos quais estamos expostos diariamente, por exemplo, fumaça de
cigarro, automóveis, indústrias e de produtos incinerados, os quais podem ser
detoxificados por essa via ou transformarem-se em compostos bioativados,
causando toxicidade ou aumentando as possibilidades do surgimento de uma
neoplasia maligna. (BUTCHER et al., 2002).
Variações na atividade da enzima NAT2 foram descobertas há mais de 40 anos,
com observações de diferenças entre indivíduos no tempo de metabolização da INH
em pacientes portadores da tuberculose, assim como da presença ou não de
toxicidade induzida por essa droga (EVANS, 1989). Com o desenvolvimento de
estudos do padrão de hereditário em famílias foi possível demonstrar que a
variabilidade genética de NAT2 estava diretamente associada ao aparecimento de
diferentes fenótipos de acetilação.
Enquanto que a proteína NAT1 é derivada de um mRNA sintetizado a partir de um
único éxon, o mRNA da NAT2 é constituído do éxon codificador da proteína e um
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segundo éxon, não codificador, de 100pb localizado a aproximadamente 8Kb antes
do sítio de iniciação da tradução. Ambos apresentam 81% de homologia e seus
respectivos genes apresentam 87% de homologia na sequência nucleotídica. Apesar
de suas respectivas enzimas serem capazes de realizar a N-acetilação, O-acetilação
e N-O-transferência em diferentes xenobióticos e carcinógenos, foi possível observar
diferenças na distribuição tecidual no organismo, além da especificidade a
substratos e em níveis de expressão durante o desenvolvimento embrionário (HEIN
et al., 2000; SIM et al., 2000; HEIN et al., 2002; POMPEO et al., 2002).
De acordo com estas evidências pode-se observar três grandes possíveis grupos
fenotípicos para o NAT2, acetiladores lentos, intermediários e rápidos. Estes perfis
de metabolização são direcionados por diferentes haplótipos (PARKIN et al., 1997).
No

momento

são

reconhecidos

60

haplotipos

(anexo

1)

(http://louisville.edu/medschool/pharmacology/consensus-human-arylamine-n-acetyltr
ansferase-genenomenclature/) para NAT2, onde o NAT2*4 é reconhecido como o
alelo selvagem, com o perfil de metabolizador rápido. Comumente a substituição de
um par de bases numa região do gene leva a redução da expressão, instabilidade
da proteína ou pouca afinidade pelo substrato e, além do número grande de
polimorfismos, ainda existe o efeito de dose, não explicado apenas pelo genótipo
(MEISEL, 2001; HEIN et al., 2002).
Estudos que investigaram a ocorrência das mutações 191G>A, 341T>C, 434A>C,
590G>A, 841C>T, 857G>A e os quais foram ditos como responsáveis pela
metabolização lenta, em indivíduos heterozigotos podem ser caracterizados como
intermediários, sendo que G191A é quase inexistente em populações caucasianas,
enquanto que sua presença é comum em populações africanas (HEIN et al., 2000).
A correlação genótipo/fenótipo é bem conhecida e em sua decorrência foi possível
inferir o fenótipo de acetilação, onde se observa uma freqüência de acetiladores
lentos por toda a Europa, região central e norte da África até o sul asiático. Ao
contrário, Ásia oriental América e regiões sul africanas apresentam freqüência maior
de acetiladores rápidos (LUCA et al, 2008). Porém com relação a América do Sul,
os dados de genotipagem ainda são poucos, no estudo de Possuelo e
colaboradores (2008) a freqüência de acetiladores lentos foi de 27% e rápidos de
72%.
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2.4. Glutationa s-transferase (GST)

A glutationa S-transferase (GST) catalisa o ataque nucleofílico por redução da
glutationa (GSH) em compostos não polares através do grupo sulfidrila em uma
grande variedade de substratos (MAGNO et al., 2009). Evolutivamente, seus
estudos indicam que sua função está associada à resposta ao estresse oxidativo
das células. Desta forma ela possui a atividade de metabolismo de xenobióticos e
compostos endógenos, degradação de aminoácidos aromáticos, síntese de
hormônios esteróides, além de síntese e degradação de eicosanóides (HAYES et
al., 2005).
A estrutura básica da GST consiste em dois domínios, N e C-terminal. O domínio Nterminal constitui 1/3 da proteína e o C-terminal 2/3, sendo este o responsável pela
ligação com a glutationa. O substrato se liga a fenda gerada pelos domínios N e Cterminal, principalmente à hélice α-4 do C-terminal em seu extremo final,
proporcionando a este domínio elementos estruturais para reconhecimento do
substrato e definição da seletividade para cada tipo de GST a substratos distintos
(BOARD et al., 2001; SHEEHAN et al., 2001).
Em mamíferos não se conhece atividade de GST quando esta se encontra em
estruturas monoméricas, porém, em estruturas dimérica e trimérica há presença de
atividade, no local onde ocorre a ligação entre o domínio N-terminal de uma unidade
ao domínio C-terminal da outra (OAKLEY, 2005).
Existem quatro superfamílias de GSTs (quadro 1): microssomais, mitocondriais,
citosólicas e bacterianas (fosfomicina/glioxilase) (OAKLEY, 2005; MANNERVIK et
al., 2005).
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Quadro 1: Superfamílias da Glutationa S-transferases (GST).

Proteína associada à membrana em eicosanóides e
Microssomal

glutationa (MAPEG). Possui estrutura trimérica e apresentase associada a membrana reticular. Está envolvida no
metabolismo do ácido aracdônico (BRESELL et al., 2005).

Mitocondrial

Envolvida no catabolismo do Naftaleno e compostos
dibenzílicos (DI GREGORIO et al., 2004).
A mais ampla das famílias, possui atividades que são únicas
neste grupo de enzimas, tal como catalisar reações de
conjugação, redução e isomerização, além de vincular,

Citosólica

covalente e não covalentemente, ligantes hidrofóbicos. Este
tipo de atividade contribui para o transporte intracelular,
seqüestro, e disposição de xenobióticos e hormônios. (ZANG
et al., 2004).
Participa

Bacteriana

da

resistência

aos

antibióticos,

realizando

conjugação com a glutationa, além de se ligar diretamente a
estrutura dos mesmos (VUILLEUMIER, 1997; TOCHEVA et
al., 2006).

Em mamíferos encontram-se três grandes grupos, onde a família das microssomais
é a mais extensa e está envolvida na transformação dos compostos xenobióticos
(DIXON et al, 2002). Duas delas, as GSTs citosólicas e as mitocodriais,
compreendem enzimas solúveis que são apenas vagamente relacionadas. A terceira
família compreende GST microssomal e vem sendo referida como uma proteína
associada à membrana em eicosanóides e glutationa (MAPEG).
As GSTs citosólicas estão envolvidas nas rotas de detoxificação e possivelmente no
reparo de proteínas. Como dito anteriormente, a forma solúvel do GST existe como
proteína dimérica (aproximadamente 25 kDa) a qual é altamente expressa,
constituindo cerca de 4% do total de proteínas solúveis no fígado (MAGNO et al.,
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2009). Seu estudo é de interesse para farmacologistas e toxicologistas, pois
metaboliza agentes quimioterápicos usados para o tratamento do câncer,
inseticidas, herbicidas, carcinógenos e produtos do estresse oxidativo (HAYESHI et
al, 2004).
Seis famílias distintas de GST citosólico têm sido identificadas: alfa, mu, pi, sigma,
teta e zeta, as quais têm características padrão de expressão em vários tecidos e
diferenças em classes de substratos específicas na população humana (figura 5).

Figura 5: estrutura tridimensional da GST. Onde, a) GST Alfa humano; b) GST pi
humano; c) GST mu de rato e d) GST pi humano. (adaptado de SHEEHAN, 2001)
Entre essas classes de GST, as GSTM1, GSTM3, GSTT1, GSTP1 e GSTZ1
apresentaram-se polimorficamente distribuídos (YILMAZ et al., 2005), sendo o gene
GSTM1 e GSTT1 possuidores dos polimorfismos mais estudados.
O GSTM1 está localizado na região 1p13.3 e possui um alelo não funcional,
GSTM1*0, e por dois alelos ativos, GSTM1*A e GSTM1*B, os quais diferem por um
simples par de base no éxon 7. Seu tamanho é de 100 Kb, sendo um dos cinco
produtos produzidos pelo “cluster” gênico do GSTM. O GSTM1 está envolvido na
detoxificação de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e outros mutagênicos, e
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células de indivíduos com genótipo GSTM1 nulo são mais suscetíveis a dano no
DNA causado por esses agentes (YILMAZ et al., 2005).
Nos humanos, o GSTT1, localizado no cromossoma 22q11.2, é representado por
dois alelos: um funcional ou alelo selvagem (GSTT1*1) e um alelo não funcional, ou
nulo (GSTT1*0), sendo separado do gene GSTT2 por 50Kb (DI PIETRO et al.,
2010). Estudos têm demonstrado que o alelo GSTT1*0 corresponde a uma deleção
total ou parcial do gene, causando uma deficiência na atividade da enzima (YILMAZ
et al., 2005).
Mutações presentes nos genes GST levam a diferenças na resposta a detoxificação
de xenobióticos. Os polimorfismos genéticos do GST, envolvido na interação gene –
meio ambiente, modificam a predisposição dos indivíduos a várias doenças
(MAGNO et al, 2009) por influenciarem a suscetibilidade contra várias patogenias,
incluindo patologias inflamatórias, câncer e doenças cardiovasculares e respiratórias
(YILMAZ et al, 2005).
A ancestralidade é uma variável importante que influencia na resposta do organismo
às drogas. A farmacocinética tem revelado diferenças significativas entre grupos
étnicos no que diz respeito às freqüências alélicas de genes polimórficos que
codificam enzimas do metabolismo anti-drogas (SOLUS et al., 2004; KOSELER et
al., 2007; HUANG et al., 2007)
Estudos recentes mostram a influência do componente étnico na distribuição
genética de polimorfismos do GST (BOLT e THIER, 2006). As freqüências alélicas
de GSTM1 e GSTT1 variam a depender dos diferentes grupos étnicos e regiões
geográficas (MAGNO et al., 2009).
A proporção de indivíduos homozigotos GSTM1 0/0 é bastante variável em
diferentes grupos étnicos, oscilando entre 20 e 60% (YILMAZ et al., 2005). Para o
genótipo nulo do GSTM1, as freqüências são maiores em caucasianos, asiáticos e
árabes do que em africanos (MAGNO et al., 2009). A frequência do genótipo nulo do
GSTM1 varia de 34 e 58,3% na população caucasiana; 47,6 e 56,2% entre asiáticos;
44 e 56,3% nos árabes; 17 e 46,7% entre negros; e varia de 0 a 43% na população
latino-americana nativa (WATSON et al., 1998; GARTE et al., 2001; YIM et al., 2002;
KLAUTAU e KUSCHNAROFF, 2005).
O genótipo nulo do GSTT1, por sua vez, é menor em caucasianos e aumenta
significativamente

na

população

asiática.
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Este

genótipo

exibe

freqüências

semelhantes entre descendentes árabes e africanos, com algumas exceções, tal
como Na Somália (BUCHARD et al., 2007). Enquanto as freqüências maiores de
deleção no GSTT1 estão presentes na população asiática (64,4%) (NELSON et al.,
1995), as mais baixas aparecem nos nativos da América do Sul (GASPAR et al.,
2002).
Os brasileiros formam uma das populações mais heterogêneas do mundo, resultante
de cinco séculos de mistura entre colonizadores europeus, escravos africanos e
ameríndios nativos. Devido ao alto grau de miscigenação, a população brasileira,
quinta maior no mundo, é singular em comparação com outras (MAGNO et al.,
2009). Neste cenário, a região nordeste do Brasil oferece um grande potencial de
pesquisa porque apresenta maior grau de miscigenação, mistura única e diversidade
de variações de combinação nos diferentes loci possibilitando estudos de interação
gênica e fenótipos diversos.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Seleção de voluntários

Este foi um estudo de corte transversal, no qual foram recrutados 129 voluntários,
usuários do Centro de Atendimento Especializado em Saúde II (CAE II) em Ilhéus,
BA e no Centro de Saúde José Maria de Magalhães em Itabuna, BA no período
compreendido entre agosto de 2008 e novembro de 2009.

Critérios de inclusão: Portadores de tuberculose selecionados de acordo com o
resultado positivo para baciloscopia e/ou raio X de tórax indicativo da doença em
caso de tuberculose pulmonar ou teste tuberculínico, mais conhecido como PPD
(purified protein derivative), com diâmetro acima de 10 milímetros (forte reator). O
estudo envolveu indivíduos em tratamento da tuberculose com isoniazida e uso de
medicamentos associados. Os pacientes voluntários tiveram idade entre 18 e 65
anos, sem distinção para sexo ou cor da pele.
Critérios de exclusão: idade superior a 65 ou inferior a 18 anos; mulheres em fase
de lactação e gestantes, assim como pacientes que tiveram acidente vascular
encefálico isquêmico ou hemorrágico recente (menos de 12 meses); pacientes com
patologias graves com risco de morte, patologias psiquiátricas que afetaram o juízo
crítico da realidade e, por fim, todos os pacientes que não concordaram em assinar
o termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), apêndice 1, cujo TCLE e questionário
sócio-epidemiológico (apêndices 2 e 3, respectivamente) foram aplicados a todos os
participantes e assinados pelos mesmos.

3.2. Avaliação Clínica

Foram excluídos sinais e sintomas do quadro de tuberculose (como dor no tórax,
febre, astenia) e queixas anteriores ao início do tratamento. Os dados foram
coletados de acordo com a entrevista aos pacientes e dados do prontuário médico.
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As reações adversas foram classificadas de acordo com o modelo fornecido pelo
Ministério da Saúde no Caderno de Atenção Básica: Manual Técnico de controle da
Tuberculose (BRASIL, 2002).
3.3. Avaliação Laboratorial Bioquímica
Os exames bioquímicos foram realizados no laboratório de análises clínicas
POLILAB, na cidade de Itabuna – BA e coordenado pela doutora Clarinda.
3.3.1. Determinação da atividade enzimática AST e ALT
A avaliação bioquímica foi feita por método colorimétrico de acordo com a reação de
Reitman & Frankel, utilizando para este fim o kit Doles ® para dosagem da
transaminases aspartato aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT).
Onde as transaminases catalisam a transferência de grupamento amina e αaminoacidos para α-acetoácidos (figura 6) e, de acordo com o método, a quantidade
de piruvato e oxalato formado correspondem a atividade enzimática (kit reagente
Doles transaminases).

L-aspartato + cetoglutarato

AST

glutamato + oxalacetato

L-alanina + cetoglutarato

ALT

glutamato + piruvato

Figura 6: reação bioquímica das transaminases. Fonte: Kit Doles Transaminases.

Valores de referência:
AST no soro = de 4 a 36U.
ALT no soro = de 4 a 32U.

3.3.2. Determinação das bilirrubinas no soro

A avaliação bioquímica foi feita por método colorimétrico de acordo com a reação de
Sims-Horn, utilizando para este fim o kit Doles® para determinação das bilirrubinas
no soro ou plasma.
A bilirrubina presente no soro ou plasma é contituida de quatro frações: bilirrubina
livre e conjugada, α-bilirrubina; bilirrubina monoconjugada, β-bilirrubina; bilirrubina
diconjugada, γ-bilirrubina e a bilirrubina ligada covalentemente a albumina, δ
bilirrubina. A fração α é insolúvel em água e sua solubilidade é alcançada através da
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utilização da cafeína neste kit, esta porção corresponde a bilirrubina indireta. As
frações β e δ são hidrosolúveis e reagem diretamente com o diazo reagente,
correspondendo assim a bilirrubina direta.
A soma de ambas as porções correspondem a bilirrubina total (kit reagente Doles bilirrubina).

Valores de referência:
Bilirrubina direta = até 0,4 mg/mL
Bilirrubina total = até 1,2 mg/dL

3.4. Determinação dos genótipos

A extração de DNA, assim como a reação em cadeia de polimerase (PCR) múltiplo
(multiplex) foram realizados no Laboratório de Farmacogenômica e Epidemiologia
Molecular da UESC (LAFEM). O sequenciamento do gene NAT2 foi realizado no
Nucleo de Neurociencias (NNC), laboratório de neurociências, coordenado pelo
Doutor Marco Aurélio Romano-Silva.

3.4.1. Extração de DNA genômico: Quatro mililitros de sangue periférico foram
obtidos de uma única punção em sistema de coleta a vácuo. Após centrifugar o
sangue total por 10 minutos a 3000g o DNA genômico foi extraído de 500µL do
creme leucocitário. Para isto foi utilizado o kit FlexiGene DNA, da Qiagen ® .
3.4.2. PCR Múltiplo para GSTT1, GSTM1 e globina β

Os genes GSTM1 e GSTT1 foram amplificados por reação de cadeia de polimerase
utilizando-se um termociclador da marca Perkin Elmer. O PCR múltiplo foi otimizado
para detectar a presença ou ausência dos genes GSTM1 e GSTT1 assim como um
gene constitutivo, no caso a globina β, como controle interno. Os reagentes
utilizados, as condições de PCR e os oligonucleotídeos sintéticos (primers) utilizados
encontram-se respectivamente nas tabelas 1, 2 e 3..
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Tabela 1: Reagentes e concentração no PCR Múltiplo para os genes GSTT1,
GSTM1 e Globina β.
Reagentes

Concentração

Volume

-

2,7μL

1X

2,5μL

MgCl2

2 mMol

1μL

DNTPs

2,5 mMol

4,5 μL

Primer GSTM1 Direto

10 pmol

2 μL

Primer GSTM1 Reverso

10 pmol

2 μL

Primer GSTT1 Direto

10 pmol

2 μL

Primer GSTT1 Reverso

10 pmol

2 μL

Primer Globina β Direto

10 pmol

2 μL

Primer Globina β Reverso

10 pmol

2 μL

Taq Polimerase

1,3 U/ μL

0,3 μL

DNA

50 a 300 ng/ μL

2μL

Total

-

25 μL

Água
Tampão

Tabela 2: Condições de PCR múltiplo para os genes GSTT1, GSTM1 e Globina β.
Temperatura

Tempo

Ciclos

96ºC

5’

1

96ºC

2’

60ºC

1’

72ºC

1’

72ºC

10’

23

30

1

Tabela 3: oligonucleotídeos sintéticos (5’ → 3’) utilizados no PCR múltiplo
Oligonucleotídeos sintéticos
GSTT1 direto

TCTCCTTACTGGTCCTCACATCTC

GSTT1 reverso

TCACCGGATCATGGCCAGCA

GSTM1 direto

GAACTCCCTGAAAAGCTAAAGC

GSTM1 reverso

GTTGGGCTCAAATATACGGTGG

Globina β direto

GAAGAGCCAAGGACAGGTAC

Globina β reverso

CAACTTCATCCACGTTCACC

Observação: devido a perda de material de algumas das extrações, só foi possível
genotipar 86 voluntários para GSTM1 e GSTT1.

3.4.3. Eletroforese do PCR Múltiplo

Os fragmentos obtidos na amplificação por PCR foram submetidos à eletroforese em
gel de agarose a 1,5% ao qual foi aplicado 1uL GelRed concentrado (10.000X).
Alíquotas de 10 ul dos amplicons foram misturadas com 1 ul de azul de bromofenol
(0,25%) e 1uL de GelRed (10X) sendo, em seguida, aplicadas no gel de agarose.
Após a migração (90V por 70’) a visualização foi feita sob iluminação UV e revelado
no fotodocumentador Kodak ESDA 290. Foi utilizado um marcador de peso
molecular (Ladder 100 pb), onde o gene globina β amplifica 268 pb o gene GSTT1
amplifica a 480 pb e o gene GSTM1 amplifica a 215 pb. Os genótipos nulos para
GSTM1 foram considerados para os casos em que as reações de PCR obtiveram
amplificação visualizada para as bandas de 268 e de 480 pb, na ausência do
produto de 215 pb. Foram considerados genótipos nulos para GSTT1 as reações
que exibiram as bandas de 268 e 215 pb e ausência do produto de 480 pb. Quando
se observa o gene da globina β presente, associado a inexistência de bandas em
GSTT1 e GSTM1 na mesma corrida, identifica-se os genótipos nulos para esses
dois alelos.
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3.4.4. PCR para o gene da N-Acetil transferase 2 (NAT2)

O gene NAT2 foi amplificado por reação em cadeia de polimerase (PCR) utilizandose termociclador da marca Eppendorf (Mastercycle personal). Os reagentes
utilizados estão descritos na tabela 4 e as condições de PCR estão resumidas na
tabela 5 e os primers na tabela 6

Tabela 4: Reagentes e suas concentrações, utilizados para o gene NAT2 (por
amostra).
Reagentes
Concentração
Volume
Água

-

16,55μL

Tampão

1x

2,5 μL

MgCl2

2 mMol

1,5 μL

dNTPs

2,5 mMol

2,0 μL

Primer direto

6 pmol

0,6 μL

Primer reverso

6 pmol

0,6 μL

Taq Polimerase

1,25 U/ μL

0,25 μL

DNA

50 a 300 ng/ μL

Total

1 μL
25 μL

-

Tabela 5: Condições de PCR NAT2:
Temperatura

Tempo

Ciclos

96ºC

3’

1

96ºc

30”

63ºC

45”

72ºC

1’ 30”

72ºC

5’

25

30

1

Tabela 6: Oligonucleotídeos sintéticos NAT2
Oligonucleotídeos sintéticos (5’ → 3’)
NAT2_1 direto

AAAAGGGATTCATGCAGTAGA

NAT2_1 reverso

AAATAACGTGAGGGTAGAGAGG

3.4.5. Eletroforese do amplicon NAT2

O produto de PCR foi confirmado após eletroforese em gel de agarose a 1%.
Aliquotas de 5µL do amplicon foram misturadas a 1uL de azul de bromofenol e 1uL
de Gel RED (10X). O marcador de peso molecular (ladder 100pB) também foi
utilizado e sua visualização foi realizada com luz UV, utilizando para isto o
fotodocumentador Kodak ESDA 290.

3.4.6. Seqüenciamento do gene NAT2:

Os oligonucleotídeos sintéticos internos e externos encontram-se na tabela 7.

Tabela 7: oligonucleotídeos sintéticos para o gene NAT2 utilizados para PCR e
sequenciamento:
Oligonucleotídeos sintéticos (5’ → 3’)
NAT2_externo direto

AAAAGGGATTCATGCAGTAGA

NAT2_externo reverso

AAATAACGTGAGGGTAGAGAGG

NAT2_interno direto

GTTAACAAATACAGCACTGGCA

NAT2_interno reverso

TGCCAGTGCTGTATTTGTTAAC

Após amplificação, os produtos de PCR (1 a 3uL) foram purificados em sistema
QIAquick PCR Purifiation Kit QIAGEN® Spin Columns. As condições de preparo do
pré-mix e ciclagem encontram-se respectivamente nas tabelas 8 e 9.
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Tabela 8: Mistura dos componentes da reação de seqüenciamento.
Reagente

Volume (µL)

Pré-Mix (BigDye)

3

H2O

10

Primer*

1

Amplicon

1

*Cada mistura contém apenas um dos 4 oligonucleotídeos sintéticos. Para cada
amostra são necessárias quatro misturas diferentes.
Tabela 9: Condições de ciclagem para a PCR do gene NAT2:
Temperatura

Tempo

Ciclos

94ºC

3’

1

94ºc

20”

57ºC

35”

60ºC

1’

30

5uL do produto de amplificação foram analisados em gel de agarose 1%, corado
com GelRed e tiveram as fotos digitalizadas através de sistema digital de
armazenamento (EDAS 290, Kodak).

As sequências foram obtidas em um

sequenciador ABI 3130 Genetic Analyzer 4 capillaries (Applied Biosystems).

3.5. Determinação da concentração sérica da isoniazida

A análise de INH e de seus metabólitos em amostras de soro foi realizada através
da utilização da técnica de Cromatografia Liquida de Alta Eficiência (CLAE) e
baseado no método desenvolvido por Seifart e colaboradores (1995).

3.5.1. Reagentes, Solventes e Soluções

O padrão de INH foi cedido pelo Laboratório Farmacêutico do Estado do
Pernambuco (LAFEPE); fosfato de potássio monobásico e o ácido tricloroacético
(TCA) são provenientes da Labsynth (São Paulo, Brasil) e o cinamaldeído (CA) da
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Merck (Alemanha), assim como a acetonitrila e isopropanol empregados na fase
móvel do sistema cromatográfico foram obtidos da Merck®, padrão HPLC.
O tampão fosfato foi preparado a uma concentração de 0,05M e empregado como
um solvente da fase móvel. Para desproteinizar as amostras foi utilizado o TCA,
preparado a 10%, em água; o cinamaldeído foi preparado a 1%, em metanol,
utilizado para o processo de derivatização da INH.
A solução estoque de INH (28 g/mL) foi preparada em água, a qual foi utilizada
para o processo de validação da análise.

3.5.2. Sistema Cromatográfico

O sistema de CLAE utilizado foi o Shimadzu LC-20, proeminence® equipado com
Detector uv/vis, SPD-20, operando a 340 nm, coluna Luna C8 (phenomenex®) 150 x
4,6mm, 5µc, 100Å, pré-coluna Luna C8 (phenomenex®), com injetor manual. A fase
móvel foi constituída pelos solventes isopropanol (A), acetonitrila (B) e tampão
fosfato de potássio monobásico 0,05M (C) em modo gradiente (início e término nas
proporções de 8% de A; 32% de B e 60% de C, com fluxo de 0,8mL/min.

3.5.3. Derivatização

Alíquotas de soro (300 L) foram adicionadas ao TCA 10% (300 L), agitadas em
vortex e centrifugadas a 2500 rpm, por 10 minutos, para precipitação das proteínas.
Posteriormente foram adicionados ao sobrenadante 30 L de água, 60 L de CA a
1% (em metanol), para análise da INH. As amostras foram agitadas em vortex e
repousaram a temperatura ambiente por 10 minutos seguindo-se a injeção de 20 L
da amostra no sistema cromatográfico.
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3.6. Análise estatística
O equilíbrio de Hard Weiberg foi calculado para todas as freqüências genotípicas,
assim como a análise das freqüências das reações adversas e dos alelos NAT2,
GSTT1 e GSTM1. Também se calculou a razão de chances (Odds Ratio), com
intervalo de confiança de 95%, das RAM em função dos fenótipos e genótipos. O
teste T foi utilizado para comparação das concentrações de transaminases e
bilirrubina durante o tratamento. O Qui-quadrado (χ²) e teste exato de Fisher foram
utilizados para analisar a associação de genótipos e fenótipos. A ANOVA foi
utilizada para comparar as médias dos níveis de isoniazida de acordo com os perfis
de acetilação, o Bonferroni foi utilizado para correção do nível de significância.
Para realização dos cálculos e produção dos gráficos foram utilizados os programas
computacionais SPPS 10, EXCEL 2007 e GRAPHPAD PRISM 5. O programa
NAT2PRED (http://nat2pred.rit.albany.edu/) (KUZNETSOV et al., 2009) foi utilizado
para inferir o perfil de acetilação.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1. Reações Adversas Medicamentosas
Na tabela 10 observamos os tipos de tuberculose apresentados pelos pacientes
antes do início do tratamento quimioterápico, foi observado que a tuberculose
pulmonar representou

94,57% dos casos,

resultados condizentes com a

Organização Mundial de Saúde (WHO, 2008),

Tabela 10: Classificação da tuberculose segundo avaliação clínico-laboratorial dos
voluntários.
Tipo de tuberculose
n (%)
Pericárdica

1 (0,78)

Laringo-pulmonar

1 (0,78)

Ocular

2 (1,55)

Pleural

3 (2,32)

Pulmonar

122 (94,57)

Total

129 (100)

Como observado em nossos resultados a tuberculose pulmonar foi a forma mais
comum de doença pós-primária. A disseminação linfática pode ocorrer, mas neste
caso os linfonodos hilares normalmente não são afetados. A resposta à
multiplicação bacilar provoca necrose caseosa que eventualmente evolui para
liquefação. O tubérculo bacilar, cuja multiplicação tinha sido até então inibida pela
formação de granulomas, encontra condições favoráveis para o crescimento da
população bacilar após a liquefação do caseum e cavitação subseqüente. O
desenvolvimento de cavidades tuberculosas no pulmão caracteriza a póstuberculose primária e, a partir desta lesão, o material infeccioso pode se espalhar
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através de brônquios, resultando na produção contínua e eliminação de escarro. A
evolução natural de lesões pós-primário em pessoas imunocompetentes pode levar
a óbito em cerca de 50% dos casos, e para a cronicidade em cerca de 25% para
30% (PALOMINO, 2007). A doença pós-primária apresenta um amplo espectro de
manifestações, que estão relacionadas ao órgão afetado. Os pulmões são mais
comumente afetados, geralmente nos lobos superiores e segmentos apicais dos
lobos inferiores. A doença pode afetar também outros órgãos, incluindo os gânglios
linfáticos, pleura, rins, sistema nervoso central, e os ossos. Nossos achados
encontram-se de acordo com a literatura, onde a tuberculose pleural é a segunda
mais freqüente, o que pode ter resultado de um rompimento de um foco primário
pulmonar subpleural ou disseminação linfática (PALOMINO, 2007). É interessante
notarmos a presença de dois casos de tuberculose ocular, uma das formas menos
frequentes de ocorrência (GUPTA et al, 2007)
Na figura 7 está representada a freqüência das principais RAMs agrupadas segundo
o sítio de ocorrência e o número de paciente que as apresentaram. Podemos ver
essas reações de forma individualizada também, na figura 8, onde a náusea e
artralgia aparecem entre as mais comuns. Assim como se pode observar, na figura
9, que um indivíduo pode apresentar mais de uma reação adversa medicamentosa
associada aos fármacos utilizados na quimioterapia anti-tuberculose.
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Figura 7: Principais RAM agrupadas em número de indivíduos e frequência.

As reações gastrointestinais seguem a tendência normal de aparecerem entre as
mais comuns (JAVADI et al, 2007), sendo que o surgimento de náuseas pode estar
relacionado a disfunção hepática (SAUKKONEN, 2006) e reações que envolvem a
pele, como o prurido, provavelmente envolvem algum mecanismo imunológico,
mesma explicação pode ser dada para a artrite, reações diretamente envolvidas com
o uso da isoniazida (SIDDIQUI, 2002).
As reações neurológicas geralmente estão associadas a isoniazida, devido a sua
intervenção no metabolismo da vitamina B6 (piridoxina), pois a isoniazida se liga a
esta formando um complexo, o qual inativa a ambas. Esta depleção, por sua vez,
leva a inibição das enzimas GABA transaminase e descaboxilase do ácido
glutâmico, responsáveis pela modulação do GABA (PREZIOSI, 2007).
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Figura 8: Frequência de RAM individualizadas em número de indivíduos.

Figura 9: Grupo de RAM por sítio de ocorrência e número de indivíduos
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Os dados sócio-culturais e os valores dos exames laboratoriais bioquímicos
relacionados a acometimento hepático, assim como a freqüência de RAM em cada
grupo de variáveis encontram-se representados na Tabela 11. Em relação ao risco
de desenvolvimento de RAM não foi encontrada associação entre a idade, o hábito
etilista e elevação de ALT, AST e bilirrubina total no final do primeiro mês. Em
relação ao sexo e hábito tabagista foi encontrada uma diferença estatisticamente
significante para o sexo feminino (OR de 3,42; IC de 95%) e para o tabagismo (OR
de 3; IC de 95%), considerando o consumo de cigarros até o início do tratamento
e/ou durante o tratamento . Apesar de não haver diferenças entre os pacientes com
e sem RAM e os valores de transaminases e bilirrubina, a atividade de ALT, AST e
bilirrubina foi significativamente maior entre o início do tratamento e os 30 primeiros
dias após o uso dos medicamentos (Tabela 12). Apenas um paciente apresentou
hepatotoxicidade nos 30 primeiros dias de tratamento, com elevação da AST duas
vezes acima do limite superior de normalidade, de acordo com a OMS e com a
sociedade americana de pneumologia (AGUDO et al, 2006), este foi classificado
como acetilador intermediário, selvagem para GSTT1 e GSTM1, porém com
histórico de alcoolismo, tabagismo e fez tratamento pelo esquema IR.
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Tabela 11: Dados sócio-cultural e função hepática
RAM

Valor³

Variáveis

OR (IC 95%)
Presente

Sexo (F/M)¹

de p

Ausente

29/25 (53,7/46,6) 19/56 (25,3/74,7)

3,42 (1,62 - 7,2)

0,001

Idade²

36 (14,6)

35,5 (15,11)

1,00 (0,9 - 1,03)

0,587

Etilismo ¹

21 (38,9)

33 (61)

1,72 (0,8 - 3,6)

0,182

Tabagismo¹

37 (68,5)

17 (31,5)

3 (1,62 - 7,2)

0,004

ALT (30 dias)²

29 (9,9)

30 (12)

NA

0,946

AST (30 dias)²

24 (10,7)

32 (28,3)

NA

0,090

bilirrubina total (30 dias)²

0,7 (0,18)

0,75 (0,08)

NA

0,630

Onde: ¹ n(%); ² mediana (desvio padrão); ³ valor de p para Chi-quadrado; NA - Não se aplica.

Observamos uma freqüência maior de tuberculose no sexo masculino, concordado
com os dados da OMS (2008). Geralmente estudos de Tuberculose descrevem
apenas as freqüências de ambos os sexos envolvidos com a doença (CHO et al,
2007; WATKINS e PLANT, 2006; HOUBEN e GLYNN, 2009) e poucos estudos
trazem freqüência de RAM associada ao sexo. Higuchi et al (2007) demonstraram
que os pacientes do sexo masculino tendem a desenvolver eosinofilia em proporção
maior que o sexo feminino. Entretanto, outros autores encontraram uma razão de
risco em desenvolver RAM maior no sexo feminino em relação ao masculino
(MARRA et al, 2007; JAVADI et al, 2007), uma das hipóteses levantadas a respeito
associa a possibilidade de polimorfismos no HLA estarem envolvidos a essa maior
predisposição feminina (YEE et al, 2003). Os quais deixam uma questão em aberto
para estudos futuros envolvendo tuberculose e RAM.
O etilismo e tabagismo possuem relação intrínseca com o agravo da tuberculose
(WHO, 2007 e 2008). Porém esta associação pode ser confundida com fatores
35

sociais e próprio de cada um deles, por exemplo, o efeito tóxico do álcool ao sistema
imune (LONNROTH et al, 2008; FISKE et al, 2009). Deve-se levar em consideração
a metabolização do etanol pelas enzimas hepáticas álcool desidrogenase e
CYP2E1, sendo que esta ultima tem sua síntese estimulada pelo álcool e está
também envolvida na metabolização de isoniazida (VUILLEUMIER et al, 2006;
FUKINO et al, 2008). Quanto ao tabagismo, os trabalhos indicam uma predisposição
ao agravo da tuberculose, além da indução de CYP2E1 (FISKE et al., 2009), em
controvérsia Van Vleet (2001) indicou que a nicotina inibe a expressão de CYP2E1.
Como o álcool e o fumo estão associados a atividade desta enzima, seria necessário
mais estudos da mesma para termos conclusões mais acertadas.

Tabela 12: Transaminases e bilirrubina total no início e após 30 dias de tratamento.
Marcador

Tempo zero

30 dias

valor² de p

ALT¹

26 UI (15,8)

28 (23,76)

0,003

AST¹

26 UI (10,7)

32 (28,3)

0.0004

Bilirrubina total¹

0,7 (0,19)

0,7 (0,15)

0,173

Onde: ¹ Mediana (desvio padrão) ; ² teste exato de Fisher; Foi utilizado o teste T
pareado.

Devido a não especificidade dos sinais e sintomas, pequenas elevações nas
transaminases séricas (AST e ALT) e bilirrubina podem indicar uma possível lesão
hepática (MADDREY, 2005). Porém a freqüência baixa de lesão hepática pode estar
associada ao número de pacientes analisados bioquimicamente, já que diversos
autores encontram uma freqüência que varia de 5,5% a 19,76% (POSSUELO et al.,
2008; OHNO et al., 2000; CHO et al., 2007; HUANG et al., 2002; JAVADI et al,
2007). Embora o aumento das enzimas hepáticas seja observado, em algumas
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ocasiões a rifampicina é mais susceptível a produzir colestase, gerando um aumento
da fosfatase alcalina e hiperbilrrubinemia sem dano hepatocelular (SAUKKONEN,
2006)
4.2. Fenotipagem da Isoniazida:
A figura 10 refere-se ao cromatograma da dosagem de INH e a figura 11
corresponde a curva padrão, com a equação da reta e R².

Figura 10: cromatograma, onde INH, Isoniazida; CA, excesso de cinamaldeido.

Figura 11: curva padrão para as concentrações de 0,875; 3,5; 7; 14 e 28μg/mL.
37

A coleta de sangue foi realizada duas horas após a 1ª dose de INH, o que dificultou
a adesão dos pacientes ao procedimento. Portanto os resultados seguintes servem
como amostragem dos pacientes estudados. Para a modelagem fenotípica utilizouse o modelo bimodal (SUNAHARA et al., 1961) e trimodal (PARKIN et al., 1997). Na
tabela 13 apresentamos a distribuição bimodal do perfil de acetilação da enzima
NAT2 e níveis de INH, onde os lentos encontram-se separados dos rápidos e
intermediários e na figura 12 essa diferença fica mais visível ao mostrar apenas os
rápidos e lentos. Na tabela 14 apresentamos o modelo trimodal, onde encontramos
os acetiladores rápidos, intermediários e lentos e na figura 13 observamos
visualmente essas diferenças.
Tabela 13: Dosagem de INH utilizando o modelo bimodal.
Perfil de acetilação

N

Média

Desvio padrão

Lento

7

2,67

0,99

Rápido e intermediário

8

1,97

1,1

Tabela 14: Dosagem de INH utilizando o modelo trimodal
Perfil de acetilação

N

Média

Desvio Padrão

Lento

7

2,67

0,99

Intermediário

4

2,57

1,33

Rápido

4

1,39

0,4
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INH (ug/mL)

4

rápido
lento

3
2
1
0

Figura 12: Concentração plasmática de isoniazida (INH) em acetiladores rápidos e
lentos.

Figura 13: Concentração plasmática de isoniazida (INH) em acetiladores rápidos,
intermediários e lentos. *diferença significante entre rápidos e lentos após aplicação
do Bonferroni.

Apesar do número de voluntários ter sido pequeno foi possível fazer algumas
inferências. A concentração de INH pode ser representada dentro de um modelo
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bimodal, o qual divide os acetiladores em rápidos e lentos e dentro de um modelo
trimodal, onde os acetiladores intermediários são considerados.
Após aplicação da analise de correlação e análise de variância (ANOVA), estimamos
a equação da reta (y = 35812x - 30758), a correlação (R² = 0,997) além do limite de
detecção (LD = 0,57 μg/mL) e limite de quantificação (1,74 μg/mL).

4.3. Associação entre o perfil genotípico de GSTT1, GSTM1 e NAT2 e
surgimento das RAMs.

O padrão de bandas dos genes GSTT1, GSTM1 e do gene endógeno para a βglobina podem ser observados na figura 14, feita a partir da eletroforese em gel de
agarose a 1,5% corado com GelRed.

Figura 14: representação do padrão de bandas obtidos na investigação dos genes
do GST. Onde M100, marcador de pares de base de 100 pb; -/-, nulo para GSTT1 e
GSTM1; +/+ presença de GSTT1 e GSTM1.

De acordo com os resultados da análise genética para 86 pacientes, encontramos
uma freqüência de 21,2% para GSTT1 nulo e 16,8 para GSTM1 nulo. Nas tabelas
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15 e 16, respectivamente, calculamos a razão de chances de um paciente GSTT1
ou M1 nulo apresente RAM e não encontramos associação entre as variáveis.

Tabela 15: Associação entre os genótipos para GSTM1 e RAM.
GSTM1

RAM n (%)

OR (IC de 95%)

valor de p*

33 (73,3)

Ref

-

11 (26,8)

12 (26,7)

1,01 (0,4-2,6)

0,987*

41

45

Presente

Ausente

Selvagem

30 (73,2)

Nulo
Total
* Chi-quadrado

Tabela 16: freqüência dos genótipos para GSTT1 em pacientes com e sem reações
adversas.
GSTT1

RAM n (%)

OR (IC de 95%)

valor de p*

28 (62,2)

Ref.

-

12 (30)

17 (37,8)

0,706 (0,3-1,7)

0,450*

40

45

presente

Ausente

selvagem

28 (70)

Nulo
Total
* Chi-quadrado

Em um estudo caso controle, Roy e colaboradores (2001), encontraram associação
entre a presença de hepatotoxicidade e o alelo GSTM1 nulo, onde 17,52% dos
casos eram nulos contra 8,24% dos controles, com um risco relativo de 2,13, porém
esta associação não foi demonstrada para o alelo GSTT1. Fukino e colaboradores
(2008) analisaram os metabolitos da isoniazida afim de esclarecer a rota metabólica
de sua degradação, onde demonstraram o acúmulo de hidrazina em pacientes que
eram acetiladores intermediários para o NAT2 além de serem GSTM1 nulo,
reforçando os achados de Roy et al (2008) de que GSTM1 atua na rota de
eliminação dos compostos intermediários da isoniazida e sua ausência poderia
estar associada a hepatotoxicidade em pacientes portadores de tuberculose.
Entretanto Kim e colaboradores (2009) não demonstraram esse risco em seus
estudos, onde não houve diferença estatisticamente significante entre pacientes
nulos para GSTT1 e/ou GSTM1 e reações adversas medicamentosa, dentre elas a
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hepatotoxicidade. Teixeira e colaboradores (2009) também não encontraram esta
associação. O que nos leva a pensar na possibilidade de que outros fatores
envolvidos no processo possam estar influenciando no surgimento ou não de tais
acometimentos em pacientes tuberculosos, os quais poderiam depender de rota de
metabolização via CYP2E1, fatores imunológicos intrínsecos dos pacientes e
patogenicidade do microrganismo.

O padrão de bandas obtidas na PCR para o gene NAT2 pode ser observado na
figura 15, obtida a partir da eletroforese em gel de agarose a 1% e corado com
GelRed.

Figura 15: representação do padrão de bandas obtido na PCR para o gene NAT2.
Onde M 100, marcador de pares de base de 100 pb; 1, 2 e 3, amplicons do NAT2
com 1142 pb.

Na Tabela 17 encontra-se a distribuição dos genótipos para o NAT2 nos pacientes
com tuberculose. Foram identificados 23 genótipos dentro da amostra, sendo que
em três voluntários o haplótipo apresentado não foi identificado na nomenclatura
oficial para o gene, tabela 18. Para validação destes achados é necessário o
ressequenciamento.
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Tabela 17: agrupamento de genótipos e fenótipos para o gene NAT2
Genótipo

N

Frequencia (%)

NAT2*4/*4

8

8,8

Rápido

NAT2*4/*11

2

2,2

Rápido

NAT2*4/*12

5

5,5

Rápido

NAT2*4/*13

1

1,1

Rápido

NAT2*13/*13

1

1,1

Rápido

NAT2*5/*5

19

20,9

Lento

NAT2*5/*6

7

7,7

Lento

NAT2*5/*17

2

2,2

Lento

NAT2*6/*6

5

5,5

Lento

NAT2*7/*14

2

2,2

Lento

NAT2*14/*17

1

1,1

Lento

NAT2*5/*11

1

1,1

Intermediário

NAT2*5/*12

2

2,2

Intermediário

NAT2*5/*13

1

1,1

Intermediário

NAT2*6/*11

1

1,1

Intermediário

NAT2*6/*12

2

2,2

Intermediário

NAT2*7/*12

1

1,1

Intermediário

NAT2*11/*17

1

1,1

Intermediário

NAT2*12/*17

1

1,1

Intermediário

NAT2*4/*5

15

16,5

intermediário

NAT2*4/*6

9

9,9

Intermediário

3

3,3

Não
classificados
Total

Perfil de acetilação

-

90
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Tabela 18: Haplótipos não descritos na literatura.
voluntário

190

191

282

341

434

458

481

499

590

600

803

857

845

C>T G>A

C>T

T>C

A>C

C>T

C>T

G>A

G>A

A>G

A>G

G>A

A>C

30

C

G

T

T

A

C

T

G

G

A

A

G

A

40

C

G

T

C

C

C

T

G

A

A

G

G

A

117

C

G

T

C

A

C

C

G

A

A

G

G

A

Na tabela 19 fizemos os cálculos para as freqüências alélicas e não observamos um
risco individual para os mesmos, porém os alelos NAT2*5 e *6 apresentaram um p
valor próximo ao limite de significância.

Tabela 19: freqüência alélica para NAT2.
RAMs
Alelo

n (%)

Presente

Ausente

n (%)

n (%)

OR (IR 95%)

Valor de p

ref.

-

NAT2*4

47 (26,4) 16 (20,8)

31 (30,7)

NAT2*5

67 (37,6) 36 (46,8)

31 (30,7)

2,25 (1-4,9)

0,056

NAT2*6

29 (16,3) 17 (22,1)

12 (11,9)

2,75 (1,1-7,1)

0,056

NAT2*7

3 (1,7)

2 (2,6)

1 (1)

3,9 (0,33-46)

0,291

NAT2*11 5 (2,8)

1 (1,3)

4 (4)

0,48(0,05-4,7) 1

NAT2*12 12 (6,7)

2 (2,6)

10 (9,9)

0,38 (0,08-2)

0,311

NAT2*13 6 (16,3)

0

6 (5,9)

1,19 (1-1,4)

0,161

NAT2*14 3 (1,7)

2 (2,6)

1 (1)

3,87 (0,3-46)

0,291

NAT2*17 6 (3,4)

1 (1,3)

5 (5)

0,38 (0,04-3,6 0,651

A frequência genotípica apresentada foi do genótipo NAT2*5/*5 a qual foi de 19%,
esses dados consolidam os achados de Teixeira et al (2007), que estudaram a
população do Rio de Janeiro e Goiás e encontraram uma freqüência de 30% deste
mesmo genótipo, assim como a frequência alélica do NAT2*5 neste trabalho foi de
37,6%, corroborando com a freqüência de 40% encontrada na população do Rio de
janeiro e Goiás (TEIXEIRA et al, 2007). Observou-se uma freqüência baixa (1,7%)
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para o alelo NAT2*7, típico de ameríndios e asiáticos (ARIAS et al, 1993; FUSELLI
et al , 2007).
Estes achados também reforçam os encontrados por Possuelo e colaboradores
(2008) onde foi encontrado um número grande de genótipos, 19 ao todo, enquanto
encontramos 23. A comparação com a literatura fica relativamente incompatível
devido a diferenças de genotipagem, como RFLP (SCHIPPERS et al, 2005; OHNO
et al, 2000); MassArray, (RABSTEIN et al., 2006 ) e reverse dot blot-RDB (CHEN et
al, 2006), onde cada um estuda um determinado número de SNPs os quais, em
sua maioria, nos determina poucos genótipos ou haplótipos. Porém pode-se
observar os alelos NAT2*5 e *6 como os mais importantes no surgimento de
reações adversas, apesar de não acharmos uma associação entre os mesmo,
observa-se um valor de p próximo da significância.
O alelo NAT2*5 é típico dos europeus e hispânicos, o NAT2*6 é comum na
Europa e África, porém raro em ameríndios, já o NAT2*7 é comum em ameríndio,
com isso podemos observar a grande miscigenação da população brasileira, tida
como uma das população mais heterogênea do mundo, resultado de cinco séculos
de miscigenação étnica dos povos de três continentes: os colonizadores europeus
representados principalmente pelo Português, os escravos Africano e os ameríndios
nativos.
Sendo assim, foi possível identificar vinte e três genótipos e sugerir que o perfil de
acetilação da população estudada é, em sua maioria, lento (29%), representado
principalmente pelos genótipos NAT2*5/*5. Por outro lado, com base nas análises
realizadas, o genótipo de acetilação rápida é constituído pelos alelos NAT2*4, *12 e
*13, similar ao observado em populações africanas, enquanto que em indivíduos
caucasianos a acetilação rápida é dependente principalmente da presença do alelo
tipo-selvagem NAT2*4 (CASCORBI et al., 1995; DELOMENIE et al., 1996).
Esses dados passam a ser mais interessantes a partir do momento em que fizemos
a associação entre o perfil de acetilação e o risco para desenvolver RAM, como
observado na tabela 20, onde foi demonstrado que os acetiladores lentos
apresentam 2,7 vezes mais chances de apresentar uma RAM quando relacionados
aos acetiladores rápidos e intermediários. Dado confirmado após uma regressão
logística, tabela 21, cujos fatores como sexo, idade, hábito etilista e tabagista foram
levados em consideração e mesmo assim, o risco foi mantido para o perfil de
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acetilação. Nesta mesma tabela podemos observar um risco maior para o sexo
masculino.
Tabela 20: freqüência dos fenótipos para NAT2 em pacientes com e sem reações
adversas.
ORa (IC

p

Ausente

95%)

valora

16 (41)

32 (65,3)

Ref.

-

23 (59)

17 (34,7) 2,7 (1,1-6,4) 0,031* 3,674 (1-12,7) 0,033*

RAM n (%)

Perfil de

acetilação (NAT2) Presente
Rápido ou
intermediário
Lento
a

ORb (IC 95%)

-

p
valorb
-

b

: odds ratio (razão de chances); : odds corrigida para idade, sexo, etilismo e tabagismo. * teste de

Fisher.

Tabela 21: Modelo de Regressão Logística Multivariada para as variáveis de risco de
RAMs
Variáveis

OR (IC 95%)

Valor de p

Sexo*

3,727 (1,1-12,9)

0,032

Idade

1,04 (1-1,1)

0,036

GSTM1

0,62 (0,2-2,3)

0,469

GSTT1

1,5 (0,4-5)

0,533

Etilismo

1,17 (0,3-4,2)

0,805

Tabagismo

3,32 (0,9-12,6)

0,070

*sexo masculino apresenta razão de chance maior de desenvolver RAMs

O perfil de acetilação lenta mostrou-se condizente com os achados de Cho e
colaboradores (2007). Acetiladores lentos acetilam não apenas o componente
principal, isoniazida, mas também a acetil hidrazina, precursor imediato dos
intermediários tóxicos, além da diacetil hidrazina, que não é tóxica (OHNO et al.,
2000; COLEMAN, 2005; FUKINO et al., 2007). Como demonstrado anteriormente
na figura

2, esta acetilação “protetora” é logo superada pela quantidade de

isoniazida acumulada. Portanto, acetiladores lentos podem aumentar indiretamente
e de forma crítica o acúmulo de metabólitos tóxicos. Além disso, outra importante via
para geração de intermediários tóxicos da isoniazida é a hidrólise direta desta, sem
acetilação.

Essa reação produz hidrazina, que pode provocar lesões hepáticas.
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Embora esta via contribua em apenas uma pequena parte da depuração da
isoniazida, sua quantidade eliminada por esta via é 10 vezes maior em acetiladores
lentos do que em acetiladores rápidos a qual é reforçada pela rifampicina em
pacientes alcoolistas (OHNO et al, 2000; SHEN et al, 2008). Todos estes processos
de eliminação da droga podem reforçar a conclusão de que acetiladores lentos são
propensos a hepatite e outras reações adversas induzida por isoniazida, como
mostra o nosso estudo e estudos anteriores (OHNO et al, 2000; ROY et al, 2001;
CHO et al, 2007; POSSUELO et al, 2008).
Quando realizamos as análises associadas entre perfil de acetilação, GSTT1,
GSTM1 e surgimento de RAM, dois modelos foram levados em consideração, um
em que GSTT1 e GSTM1 foram analisados separadamente, tabelas 22 e 23
respectivamente, e um modelo onde os dois são analisados juntos, tabela 24.

Tabela 22: Risco combinado para reação adversa medicamentosa associada ao
genótipo GSTT1 e perfil de acetilação.
Perfil de acetilação

GSTT1

RAM n (%)
Presente Ausente

OR (IC 95%)

Valor de
p

Rápido ou
intermediário

Selvagem

4 (12)

Rápido ou

6 (16,2)

Ref

-

17

intermediário

Nulo

10 (30,3)

(45,9)

0,88 (0,2-3,9)

Lento

Selvagem

5 (15,2)

6 (16,2)

1,25 (0,2-7,1)

Lento

Nulo

14 (42,4) 8 (21,6)

2,62 (0,6-12,2)
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0,869
0,801
0,267

Tabela 23: risco combinado para reação adversa medicamentosa associada ao
genótipo GSTM1 e perfil de acetilação.
Perfil de acetilação

RAM n (%)

GSTM1

Valor

OR (IC 95%)

de p

Presente

Ausente

Selvagem

4 (11,80

7 (18,9)

Nulo

10 (29,4)

Lento

Selvagem

6 (17,6)

3 (8,1)

3,5 (0,5-22,3)

0,178

Lento

Nulo

14 (41,2)

11 (29,7)

2,2 (0,5-9,6)

0,278

Rápido ou
intermediário
Rápido ou
intermediário

Ref.

-

16 (43,20 1,09 (0,9-4.7)

0,904

Tabela 24: Risco combinado para reação adversa medicamentosa associada ao
genótipo GSTT1, GSTM1 e perfil de acetilação.
Perfil de
acetilação

GSTT1/M1

RAM n (%)

OR (IC 95)

Valor
de p

Presente

Ausente

+/+

7 (20,6)

12 (32,4)

Ref.

-

+/- ou -/+

6 (17,6)

9 (24,3)

1,14 (0,3-4,6)

1

-/-

1 (2,9)

2 (5,4)

0,86 (0,1-11,2)

1

Lento

+/+

11 (32,4)

7 (18,9)

2,69 (0,7-10,2)

0,194

Lento

+/- ou -/+

7 (20,6)

5 (13,5)

2,4 (0,5-10,5)

0,288

Lento

-/-

2 (5,9)

2 (5,4)

1

1

Rápido ou
intermediário
Rápido ou
intermediário
Rápido ou
intermediário

Não encontramos associação entre os genótipos GSTT1 nulo e/ou M1 nulo com os
fenótipos “perfil de acetilação” e surgimento de RAM, concordando com o trabalho
de KIM e colaboradores (2009). LEIRO e colaboradores (2008) encontraram esta
associação, porém é interessante frisar que o número de participantes foi
relativamente pequeno, 35 casos e 60 controles.
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5. CONCLUSÕES

 A tuberculose pulmonar foi a mais freqüente;
 As reações gastrointestinais apresentaram-se com frequência maior;
 O sexo feminino e o tabagismo representaram maiores risco de reações
adversas;
 Houve elevação das transaminases durante o 1º mês de tratamento da
tuberculose, porém esta elevação não foi observada com relação as
concentrações de bilirrubina total;
 Foi possível notar a diferença nas concentrações de isoniazida entre os
acetiladores rápidos e lentos;
 Não houve associação entre o genótipo nulo para GSTT1 e reações adversas
medicamentosas, assim como para o genótipo GSTM1 nulo;
 Não houve associação de cada alelo NAT2, analisado individualmente, com o
surgimento de reações adversas medicamentosa;
 Houve associação entre o perfil de acetilação e o surgimento de reações
adversas medicamentosas, onde o fenótipo acetilador lento apresentou maior
risco. Essa associação permaneceu após a análise multivariada dos dados.
 Os genótipos que caracterizam o perfil de acetilação lenta, de fato contribuem
para o surgimento de RAM.
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7. APÊNDICE
7.1. APÊNDICE 1: LIBERAÇÃO DO CEP
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7.2. APÊNDICE 2: TCLE
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ- UESC
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA- CEP
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezado(a) Senhor(a),
Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), em uma pesquisa científica. No caso
de aceitar esse convite, você deverá responder ao questionário e autorizar o exame de uma amostra
de seu sangue. Você terá liberdade para pedir esclarecimentos sobre qualquer questão, bem como
desistir de participar da pesquisa a qualquer momento. Sua desistência não acarretará nenhuma
penalidade a você. Como responsável por este estudo, tenho o compromisso de manter em segredo
todos os dados pessoais, bem como compensá-Io caso sofra algum prejuízo físico ou moral causado
pela pesquisa. Essa pesquisa tem como objetivo estudar as diferenças que existem no material
genético (DNA) retirado do sangue dos participantes voluntários e propor futuras melhorias na
escolha das doses adequadas de remédios (medicamentos) utilizados nos hospitais e farmácias.
Essa melhoria significa tornar individual o tratamento com remédios, de acordo com a característica
familiar de cada pessoa, visando diminuir o risco do tratamento não dar certo ou de intoxicação com o
medicamento. Tentaremos encontrar informações importantes no seu DNA, para que, futuramente, o
médico possa receitar remédios e doses mais certas para cada paciente. Uma pequena amostra de
sangue (cerca de 3 mililitros) será colhida do(a) senhor(a) por um profissional treinado, sem que haja
desconforto, apenas uma "picadinha", e esta amostra será analisada no Laboratório de Farmacologia
da UESC. Toda esta quantidade de sangue será usada em nosso estudo e, desta forma, nenhuma
outra pesquisa, não autorizada pelo senhor(a), será realizada com essa amostra. O restante do seu
sangue será devidamente descartado em lixo apropriado, para que não seja usado em outras
pesquisas sem a sua autorização. O trabalho não oferece riscos ao participante e os achados serão
divulgados um a um, por envio de carta a sua residência, se assim o desejar, e publicado ao final do
trabalho, mantendo em sigilo o nome dos participantes; também não serão feitas perguntas que
causem qualquer vergonha ao entrevistado. As amostras serão congeladas e os resultados dos
exames ficarão guardados no Laboratório de Farmacologia na UESC até a análise, sob a
responsabilidade do Professor Fabrício Rios Santos, telefone: 73 - 3680-5327; e somente os
professores participantes desse estudo terão acesso às amostras e/ou resultados. Ao final da
pesquisa as informações e as amostras restantes serão descartadas. Cada voluntário participante
terá acesso apenas ao seu próprio resultado. A qualquer momento o(a) senhor(a) poderá solicitar e
acompanhar a destruição das suas amostras/dados de sangue/DNA dos nossos Bancos de Amostral,
entrando em contato com o pesquisador responsável. Assim, se estiver claro para o(a) senhor(a) a
finalidade desta pesquisa e se concorda em participar, peço que assine este documento. Meus
sinceros agradecimentos por sua colaboração.
Fabrício Rios Santos (Professor Pesquisador Responsável pelo Banco de Amostras e Resultados,
telefone: 73 - 3680-5327).
( ) não ( ) autorizo o envio dos resultados ao meu endereço, via carta.
Eu, __________________________________________________, RG:_______________, aceito
participar da pesquisa Intitulada "AVALIAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE A PREDISPOSIÇÃO AO
APARECIMENTO DE REAÇÕES ADVERSAS A ISONIAZIDA COM OS POLIMORFISMOS
GENÉTICOS DA NAT2 EM PACIENTES PORTADORES DE TUBERCULOSE PULMONAR", tendo
sido devidamente informado e esclarecido,como disposto acima.

_____________________________________
Assinatura do voluntário
APÊNDICE 3: QUESTIONÁRIO
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Questionário n°: ___________
Município: ________________
PROJETO: AVALIAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE A PREDISPOSIÇÃO AO
APARECIMENTO DE REAÇÕES ADVERSAS A ISONIAZIDA COM OS POLIMORFISMOS
GENÉTICOS DA NAT2 EM PACIENTES PORTADORES DE TUBERCULOSE PULMONAR
Entrevistador: ____________________________

Data: __/__/__

DADOS DO ENTREVISTADO
Nome: _______________________________________________________________
Idade: ___ anos.

DN: __/__/__

Sexo:

1- masculino, 2- feminino

Naturalidade: ________________
Raça:

1-Branco
4-Asiático

Reside em:

2-Negro ou mulato
3-Índio ou mestiço de índio
5-Outros: ____________

1- zona rural, 2- zona urbana

Endereço: __________________________________, n°_______ Bairro: __________
Telefone: _______________
Nome da mãe: _________________________________________________________
Naturalidade: __________________________________________________________
Cor de pele:
1-Branco
2-Negro ou mulato
3-Índio ou mestiço de índio
4-Asiático
5-Outros: ____________
Genitores:

1-Branco
4-Asiático

2-Negro ou mulato
3-Índio ou mestiço de índio
5-Outros: ____________

Nome do pai: _________________________________________________________
Naturalidade: __________________________________________________________
Raça:
1-Branco
2-Negro ou mulato
3-Índio ou mestiço de índio
4-Asiático
5-Outros: ____________
Genitores:

1-Branco
4-Asiático

2-Negro ou mulato
3-Índio ou mestiço de índio
5-Outros: ____________

DADOS SOCIAIS
Etilismo:

1 - sim / 2 - não

Tipo de Etilismo: _______

Fumante:

1 - sim / 2 - não

Tipo de fumo: _________

1- Cerveja

1- cigarro branco

2- Vodka

2- de palha ou de corda

3- Cachaça

3- charuto

4- Vinho
5- Conhaque

A quanto tempo (anos):________
HÁBITOS ALIMENTARES
Quantidade dia:________

A

quanto

tempo

(anos):________
N° de Doses: __________
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Churrasco:

Carne cozida:

Fritura:

0-não se aplica 1-não sabe
2-semanalmente (1 vez)
diariamente
5-mensalmente (1 vez)
6-raramente

3-semanalmente(3 vezes)

HISTÓRIA CLÍNICA PREGRESSA

Uso de medicamentos:

1 - sim / 2 - não / 3 - ignorado

Quais: _______________________________________________________________
Efeitos adversos:

1 - sim / 2 - não / 3 - ignorado

Tipo de efeito adverso:

1. Náuseas

6. Artralgia

2. Tonteira

7. Parestesia

3. Prurido

8. Epigastralgia

Outras doenças: _________________________________________________________

4. Dor torácica

9. Dispnéia

5. Dor Articular

10. Anorexia
11. Vômitos
HISTÓRIA CLÍNICA (olhar no prontuário)

Tipo de Tuberculose:
1- pulmonar

2- extrapulmonar

Início do tratamento: ___/___/______
Esquema de tratamento:
1- esquema 1
2- esquema 1R

3- esquema 2

4- esquema 3

Drogas anti-TB e dose: _____________________________________________________

Histórico familiar:

Tuberculose

Membro da família: _______________
1 - sim

2 - não

Hanseníase
_______________

3 - não sabe

8. ANEXO
Haplótipos NAT2
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Câncer

_______________

4-
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