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RESUMO 

Avaliação da patogenicidade de isolados de Mycobacterium bovis obtidos do estado de 

Goiás. 

O Mycobacterium bovis é o agente causador da tuberculose em um grande número de 

espécies domésticas e silvestres. Além da subnotificação de casos de tuberculose por M. 

bovis em humanos ser um problema no mundo, esse bacilo provoca perda de cerca de 

10 a 25% de produtividade na pecuária leiteira e de corte, além dos bovinos 

diagnosticados com teste tuberculínico positivos serem eutanasiados sem restituição 

financeira aos proprietários. Diferentes isolados de M. bovis já foram identificados com 

patogenicidade e modulação da resposta imune variadas. As mutações, como aquelas 

associadas aos polimorfismos de nucleotídeo único (SNP), têm sido relacionadas a essas 

diferenças. Objetivou-se investigar isolados silvestre e doméstico de M. bovis com 

histórico clínico distinto, em modelo murino, avaliando as diferenças na resposta imune, 

virulência e quais os prováveis fatores genéticos responsáveis pelas suas virulências. A 

carga bacteriana de todos os órgãos avaliados foi semelhante entre os isolados de M. 

bovis. No entanto, os animais infectados com M. bovis isolados de Tapirus terrestris 

(MAt) apresentaram mortalidade precoce (22 dias) associada à necrose pulmonar, 

neutrofilia e redução de macrófagos alveolares. Esses eventos não foram dependentes 

da via de inoculação. Avaliando a virulência e a alteração do metabolismo, observou-se 

que as concentrações séricas de glicose e colesterol diminuíram nos animais infectados 

com MAt. Após sequenciamento e análise do genoma MAt, observou-se a presença de 

13 SNP em genes de virulência e 5 desses SNP foram comuns a outros isolados 

altamente virulentos de M. bovis e 4 desses não estavam presentes no MBv. Um dos 

nsSNP (SNP não sinônimo) apresentado no gene pknG (que codifica proteína quinase 

G) promove mudança na estrutura do sítio catalítico da proteína. No entanto, o isolado 

MAt mostrou maior capacidade de crescimento em condições que necessitam a ação da 

PknG quando comparados ao MBv e ao Mtb. Adicionalmente, RT-PCR de macrófagos 

infectados por MAt ou MBV apresentaram níveis similares de mRNA para PknG. O 

isolado MAt mostra um maior extravasamento de bactérias para o meio em culturas in 

vitro de macrófagos diferenciados de medula óssea devido ao aumento de ferro livre 

citoplasmático acarretando em morte por ferropoptose. Conclui-se que a virulência e 

morbidade dos isolados de M. bovis observados aqui foi associada com neutrofilia 
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pulmonar e redução de macrófagos alveolares, nsSNPs em genes de virulência como 

pks3, pks5, mmpL4 e pknG foram associados com a linhagem mais virulenta MAt que 

modula os macrófagos a seguirem pela via da ferropoptose.  

 

Palavras-chaves: Patogenicidade; Macrófagos; Neutrófilos; SNP; Ferropoptose. 
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ABSTRACT 

Evaluation of the pathogenicity of Mycobacterium bovis isolates from Goiás state. 

The Mycobacterium bovis is the causative agent of tuberculosis in a large number of 

domestic and wild species. Besides the underreporting of M. bovis tuberculosis cases in 

humans, this bacillus causes loss of about 10 to 25% of productivity in dairy and beef 

cattle, and animals diagnosed with a positive tuberculin test are euthanized without 

financial restitution to owners. Different M. bovis isolates have been shown to present 

varied pathogenicity and immune response modulation. Mutations, such as those 

associated with single nucleotide polymorphisms (SNP), have been related to these 

differences. The objective of this study was to investigate wild and domestic isolates of 

M. bovis with a distinct clinical history in the murine model, evaluating the differences 

in the immune response, virulence and the probable genetic factors responsible for their 

virulence. The bacterial load of all organs evaluated was similar among the M. bovis 

isolates. However, animals infected with M. bovis isolated from Tapirus terrestris 

(MAt) showed early mortality (22 days) associated with pulmonary necrosis, 

neutrophilia and reduction of alveolar macrophages. The serum glucose levels were 

decreased, but the cholesterol levels increased in animals infected with MAt. After 

sequencing and analyzing the MAt genome, the presence of 13 SNP in virulence genes 

was observed and 5 of these SNP were common to other highly virulent M. bovis 

isolates and 4 of these were not present in MBv. One of the nsSNP (non-synonymous 

SNP) presented in the pknG gene (which encodes protein kinase G) promotes change in 

the structure of the protein's catalytic site. However, the MAt isolate showed greater 

growth capacity under conditions that required the action of PknG when compared to 

MBv and Mtb. In addition, RT-PCR from macrophages infected with MAt or MBV 

showed similar levels of mRNA for PknG. Cultivating macrophages infected with MAt 

in the presence or absence of iron, the bacterial load was greater in the supernatant than 

the others isolates. In conclusion, the virulence and morbidity of M. bovis isolates was 

associated with pulmonary neutrophilia and alveolar macrophages reduction, nsSNP in 

virulence genes such as pks3, pks5, mmpL4. pknG nsSNP were associated with MAt 

virulence that appears to modulate the macrophages to undergo necrosis due to 

ferropoptosis. 
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1. INTRODUÇÃO / REVISÃO DA LITERATURA 

1.1. A tuberculose humana 

A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa causada por bacilos 

pertencentes ao complexo Mycobacterium tuberculosis (MTBC). A forma mais comum 

da doença é a pulmonar, sendo caracterizada pelo comprometimento do trato 

respiratório devido a formação de lesões granulomatosas. Os sintomas mais comuns da 

TB pulmonar são tosse persistente produtiva ou não, eventualmente, acompanhada de 

sangue, febre vespertina, sudorese noturna e emagrecimento (BRASIL, 2011). Com 

menor frequência, esses bacilos podem atingir vasos sanguíneos ou linfáticos podendo 

acometer diversos outros órgãos, inclusive o sistema nervoso central quadro conhecido 

como TB extrapulmonar (PAI et al., 2016).  

A transmissão da TB ocorre na fase ativa da doença, por meio de aerossóis 

formados por espirros, fala ou tosse de pessoas infectadas. Essas gotículas contendo 

bacilos viáveis, quando inaladas por indivíduos saudáveis, alojam-se nos alvéolos 

pulmonares e são internalizados primeiramente por macrófagos alveolares e células 

dendríticas (DC) (GUILLIAMS; LAMBRECHT; HAMMAD, 2013). Fatores que 

debilitam o sistema imune como estresse, desnutrição, o desenvolvimento de outra 

doença, entre outros fatores, pode causar a transição da fase latente para a fase ativa da 

doença, processo esse que pode repercutir na morte do indivíduo. 

A TB é considerada uma doença milenar, prova disso são as micobactérias assim 

como lesões características da tuberculose encontrados em múmias datadas de 3.700 a 

1.000 a.C, além dos relatos médicos da Grécia e da Roma antiga. Com o fluxo 

migratório, guerras e busca por novas terras a doença se disseminou por diversas 

regiões do globo, juntamente com tratamentos limitados e com baixa eficiência da 

época levaram a uma alta taxa de mortalidade da doença (DE SOUZA; 

VASCONCELOS, 2005; NOGUEIRA et al., 2012).  Com o advento de novos 

tratamentos, como estreptomicina (1940), pirazinamida (1952), isoniazida (1952), 

etambutol (1961) e rifampicina (1966), sucedeu uma notável revolução no tratamento 

da TB. Com o surgimento de novos tratamentos para TB, vários países desenvolvidos 

chegaram perto da erradicação, entretanto a TB continua sendo um problema de saúde 

pública mundial provocando ainda milhões de mortes, principalmente em países 
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subdesenvolvidos ou em desenvolvimento.  

Atualmente, o tratamento para TB é realizado por meio de quatro medicamentos 

de primeira linha, isoniazida, rifampicina, etambutol e pirazinamida por um período de 

2 meses e por mais 4 meses com isoniazida, rifampicina. O esquema de tratamento com 

essas drogas gera uma taxa de sucesso de aproximadamente 85%, sendo um tratamento 

eficiente e de baixo custo (US$ 40 por pessoa). Contudo, o surgimento de cepas droga-

resistente e multidroga resistente fizeram necessário a utilização de outros 

medicamentos mais caros e mais tóxicos por períodos de tempo maiores. Vale destacar 

que somente em 2016 foram relatados 600 000 novos casos de TB droga-resistente. Em 

maio de 2016, a WHO emitiu orientações para a diminuição do período de tratamento 

de 20 meses para 9 a 12 meses diminuindo assim o custo por pessoa do tratamento em 

até US$ 4000. A eficácia do tratamento para multidroga-resistente gira entorno de 54%, 

mas cai drasticamente quando associado a infecção por HIV (30%) (WHO, 2018). 

A proteção contra TB é realizada pela administração da vacina BCG (Bacillus 

Calmette-Guérin) na infância. A BCG foi desenvolvida por Calmette e Guérin, que 

obtiveram uma cepa de M. bovis atenuada após mais de 200 passagens em meio de 

cultura. A BGC já foi administrada em mais de 4 bilhões de pessoas desde 1991, ano de 

licenciamento (AAGAARD et al., 2009). Apesar dessa vacina proteger recém nascidos, 

ela não é eficiente na proteção contra a tuberculose pulmonar em adultos, forma mais 

comum da doença (KAUFMANN, 2001). Deste modo, diversas pesquisas visando o 

desenvolvimento de outras vacinas contra a tuberculose vêm sendo desenvolvidas (DA 

COSTA et al., 2014; DE OLIVEIRA et al., 2016; TRENTINI et al., 2016). 

A TB possui alta prevalência e incidência no mundo. Segundo a WHO (2018), 

em 2017 cerca de 10 milhões de pessoas adquiriram a doença e 1,3 milhão de pessoas 

morreram devido a TB em 2017, o que torna essa doença uma das doenças 

infectocontagiosas que mais causa mortes no mundo. Dos casos novos de TB nesse ano, 

90% dos casos relatados foram em adultos (WHO, 2018). Esses índices são maiores em 

países em desenvolvimento, como na África onde a média de novos casos por 100 000 

habitantes (280/100 000) é quase o dobro da média global (133/100 000). O Brasil está 

presente na lista dos 20 países que concentram 80% da TB do mundo, com uma 

incidência de 34,8 casos a cada 100 000 habitantes (WHO, 2018). Assim, a TB também 

pode ser considerada um importante indicador social, uma vez que atinge de forma mais 

predominante nas camadas mais pobres da população. Outro problema que vem 
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ocorrendo é o surgimento de bacilos resistentes a múltiplos quimioterápicos, 

provenientes na maioria das vezes de tratamentos irregulares para tuberculose com 

grandes percentuais de abandono (NOGUEIRA et al., 2012). 

No Brasil, em 2017 houve 73 mil novos casos de TB, sendo que desses, 6,8 mil 

casos eram de portadores de HIV. Nesse mesmo ano 4,5 mil pessoas morreram de TB 

no Brasil, havendo uma redução da mortalidade desde 2001 (de 3,1 para 2,2 óbitos por 

100 mil habitantes). O país possui elevada variabilidade entre os estados, tendo o estado 

do Amazonas a maior incidência (72,9 casos por 100 mil habitantes), já o Distrito 

federal apresenta os menores coeficientes de incidência do país (11,5 casos por 100 mil 

habitantes), assim como o de mortalidade (0,5 óbitos por 100 mil habitantes). Apesar de 

não ocuparem o primeiro ou segundo lugar em incidência, os estados de Pernambuco e 

Rio de Janeiro apresentaram maior mortalidade (4,5 e 4,2 óbitos por 100 mil 

habitantes). O estado de Goiás encontra-se na 25º posição dos 26 estados do Brasil em 

incidência (14 casos por 100 habitantes) e em 24º posição de mortalidade (0,9 casos por 

100 habitantes), possuindo coeficientes de incidência e mortalidade abaixo da média 

nacional (MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL et al., 2017). 

 

1.2. Tuberculose animal 

 

O conceito multidisciplinar de “Um Mundo, Uma Saúde, Um Medicamento” 

leva em consideração a crucial interdependência entre saúde animal e a saúde pública. 

Zoonoses geradas por patógenos que podem ser transmitidos entre animais de vida 

selvagem, rebanhos e seres humanos são um enorme obstáculo para a saúde animal e 

humana, para a manutenção da vida selvagem e para a sustentabilidade econômica da 

agropecuária (DONNELLY; HONE, 2010). 

A TB animal é causada principalmente por M. bovis, sendo uma doença de 

caráter inflamatório, infectocontagiosa e re-emergente em humanos. O M. bovis é 

membro do complexo M. tuberculosis. A infecção de animais silvestres por essa 

micobactéria está sendo vista como um sério problema, uma vez que, além de 

apresentar uma ampla gama de hospedeiros também esta distribuída em vários 

ecossistemas do mundo, por exemplo: texugo eurasiático (Meles meles, Reino Unido) 

(DELAHAY et al., 2002), búfalo-africano (Syncerus caffer) (CROSS et al., 2009), 

gambá-gavião (Trichosurus vulpecula, Nova Zelândia) (NUGENT et al., 2012), veado 
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de cauda branca (Odocoileus virginianus, Estados Unidos) (PALMER et al., 2017) e 

javali europeu (Sus scrofa, Espanha) (GORTAZAR et al., 2011; GORTÁZAR et al., 

2012; SYLVESTER et al., 2017). Essas espécies de vida selvagem são potenciais 

reservatórios do patógeno para disseminação em animais domésticos e humanos, o que 

dificulta o desenvolvimento de programas de controle e erradicação.   

As espécies que servem como população de manutenção para a tuberculose 

variam de acordo com a região. Na África, por exemplo, as populações de manutenção 

já bem definidas são o bovino, o búfalo e o antílope (DELAHAY et al., 2002; 

HAYDON et al., 2002). Na epidemiologia da TB bovina existe um sistema dinâmico, 

onde diversos hospedeiros podem atuar como mantenedores e são divididos em três 

grupos: animais silvestres, o gado e o ser humano. Em países em desenvolvimento os 

principais fatores de risco da transmissão da TB bovina são: o tipo de sistema de 

produção (intensivo: confinamentos, fazendas leiteiras, susceptibilidade de algumas 

raças de bovinos), movimentos de animais (rebanhos importados, transumância) e 

ausência ou ineficiência de vigilância e controle da TB (DE GARINE-WICHATITSKY 

et al., 2013). 

O homem também pode transmitir TB tanto aos animais domésticos quanto os 

silvestres. Em animais de cativeiro a doença pode ser transmitida pelos manipuladores 

assim como pelo público, por exemplo, em zoológicos, centros de reabilitação de 

animais selvagens ou centro de pesquisa que utilizam primatas (MICHEL, 2002; 

VERVENNE et al., 2004; STERNBERG LEWERIN et al., 2005). Alguns países 

possuem culturas que reforçam esse contato entre animais silvestres e humanos. Nos 

países asiáticos, o contato entre humanos e elefantes acontece rotineiramente, uma vez 

que esses animais são usados para o trabalho cotidiano e como atração para turistas do 

mundo todo (STERNBERG LEWERIN et al., 2005; ANGKAWANISH et al., 2010). 

Além disso, a transmissão da TB bovina de espécies que atuam como reservatório 

natural para populações isoladas, como rinoceronte-negro (Diceros bicornis minor), 

pode ser vista como risco para a preservação dessas espécies (ESPIE et al., 2009). 

A transmissão direta do bacilo infectante ao ser humano se limita aos indivíduos 

manipuladores de produtos advindos da vida silvestre não processados e aos criadores 

de animais silvestres em cativeiro. A transmissão indireta da micobactéria de animais 

silvestres/domésticos para o ser humano ocorre através dos bovinos e estima-se que em 

países em desenvolvimento 2% em média dos casos de TB em humanos estão 
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relacionados ao M. bovis (HLAVSA et al., 2008). Em países em desenvolvimento, a 

porcentagem de casos de TB em humanos causados pelo M. bovis é maior, uma vez que 

o contato entre animais silvestres e o gado ocorre mais frequentemente. Regiões como o 

México (aproximadamente 7,6%), Turquia (aproximadamente 5,3%), a África 

continental (aproximadamente 2,8%) e a Cisjordânia na Palestina (aproximadamente 

6,5%) ainda possuem alto número de casos de TB humana provocados por M. bovis 

(DÜRR et al., 2013). Apesar de haver baixo número de casos em países desenvolvidos, 

alguns surtos como o de San Diego na Califórnia, ocorrido durante 1994 a 2005, ainda 

podem ser relatados. Do total de casos de TB em crianças nessa região, 45% foram por 

infecção de M. bovis e 6% em adultos, sendo que aproximadamente 96% dos indivíduos 

eram de origem hispânica. Uma das principais fontes de contaminação determinados 

nesse caso foi o consumo de produtos derivados do leite não pasteurizados, advindos 

em sua maioria de regiões endêmicas para tuberculose no México (RODWELL et al., 

2008). 

 M. bovis possui como principal hospedeiro os bovinos e bubalinos. Apesar 

disso, M. bovis é tão patogênico para o ser humano quanto M. tuberculosis, causando as 

mesmas lesões patológicas e sintomas (DE LA RUA-DOMENECH, 2006; EL-SAYED 

et al., 2016). De forma diferente da TB humana, a TB bovina pode ser transmitida por 

produtos de animais contaminados, de bovinos para humanos e de humanos para 

humanos (TORGERSON, 2008; SHRIKRISHNA et al., 2009). No Brasil, estima-se que 

esse patógeno seja responsável por cerca de 4% dos casos de TB em humanos 

registrados anualmente (LEITE et al., 2003). Entre os diversos fatores que dificultam 

essas avaliações encontra-se a dimensão do rebanho comercial brasileiro, que é o maior 

do mundo. 

Em bovinos, a principal via de transmissão do bacilo M. bovis é por aerossol, 

contudo a transmissão também pode ocorrer por leite, secreções vaginais, sêmen, 

descarga nasal, fezes e urina contaminadas (POLLOCK et al., 2006). Desse modo a 

transmissão ocorre por contato direto com animais infectados, especialmente aqueles 

com lesões avançadas (KHATRI et al., 2012). Contudo, 92% dos bovinos positivos para 

o teste tuberculínico não exibem sinais clínicos, mas apresentam lesões graves e 

disseminadas quando esses animais são examinados pós-morte, dificultando assim 

identificação dos animais infectados (MENIN et al., 2013). A ingestão de alimentos 

contaminados com M. bovis pode gerar tanto infecção no trato respiratório superior 
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quanto na área faríngea ou no trato gastrointestinal, sendo que a lesão inicial se dá no 

local de entrada do patógeno, principalmente nos linfonodos faríngeos e mesentéricos, 

podendo praticamente atingir todos os órgãos quando ocorre a disseminação 

(PALMER; WATERS; WHIPPLE, 2004). 

A infecção por M. bovis é um problema na pecuária internacional e nacional, 

principalmente pelas perdas diretas e indiretas proporcionadas pela morte dos animais, 

perda da produtividade, perda de peso, descarte precoce, da eliminação de animais de 

alto valor zootécnico e da condenação de carcaças no abate. Calcula-se que os animais 

infectados perdem de 10% a 25% da eficiência produtiva (MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, 2006). O Brasil possui um dos maiores rebanhos bovinos do mundo 

e devido a esse fato, a determinação da frequência da TB bovina nos rebanhos nacionais 

torna-se difícil, mas estima-se que a tuberculose bovina possua uma prevalência de 

1,3%, e atinja cerca de 10% dos bovinos destinados à produção de leite e 20% das 

propriedades do rebanho leiteiro (LEITE et al., 2003; ABRAHÃO; NOGUEIRA; 

MALUCELLI, 2005). Em 2001, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) lançou o Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e 

Tuberculose (PNCEBT), objetivando reduzir a incidência e prevalência da tuberculose 

nos rebanhos brasileiros reduzindo os danos econômicos e garantindo a qualidade dos 

alimentos, como carne, leite e derivados, ao consumidor ajudando assim no aumento da 

competitividade dos produtos nacionais no mercado internacional (MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, 2006). 

O diagnóstico indireto da TB bovina causada pelo M. bovis ocorre através do 

teste tuberculínico por mais de um século. Esse teste preconiza avaliar a resposta de 

hipersensibilidade do tipo tardia (tipo 4) em bovinos infectados 72 horas após uma 

injeção intradérmica do PPD (derivado proteico purificado) por meio da medida da área 

da pápula no local da injeção. O MAPA preconiza a utilização de três modalidades de 

teste tuberculínicos, o cervical simples, teste da prega caudal e teste cervical 

comparativo. O teste tuberculínico intradérmico comparativo utiliza a tuberculina 

bovina e aviária, derivada do M. avium. O teste comparado permite a redução de 

resultados falso-positivos devido à reação a agentes do complexo M. avium, M. 

intracelulareae, M. scrofulaceum (MAIS), deste modo, áreas que são endêmicas para 

membros do MAIS é recomendando o uso do teste comparativo (MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, 2006; FIGUEIREDO et al., 2010).  
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1.3. Gênero Mycobacterium 

 

O gênero Mycobacterium é composto por microrganismos que apresentam forma 

bacilar delgada, reta ou literalmente curva, não-esporulante, álcool-ácido resistente, 

aeróbicos, não produtores de toxinas e imóveis (KAUFMANN; ANDERSEN, 1998). Os 

membros desse grupo apresentam parede rica em lipídios e ácidos micólicos conferindo 

antigenicidade e resistência a alguns grupos de antibióticos. As micobactérias possuem 

uma variedade de características, entretanto, essas podem ser classificadas de acordo 

com o tempo de formação de colônias visíveis em meio sólido, podendo ser divididas 

em: de crescimento lento (crescimento visível em mais de sete dias) e de crescimento 

rápido (crescimento visível em menos de sete dias). As micobactérias de crescimento 

lento quando em condições ideais podem levar de 12 a 16 horas para dividir-se e isso 

contribui para o desenvolvimento da doença crônica (MEDJAHED; GAILLARD; 

REYRAT, 2010).  

Além da divisão das micobactérias pertencentes ao gênero Mycobacterium por 

tempo de crescimento, outras formas de divisão dos membros desse grupo foram 

propostas. A mais usada atualmente é a divisão em dois grandes grupos, complexo M. 

tuberculosis e complexo M. avium. Os associados à tuberculose em mamíferos estão 

inseridos no complexo M. tuberculosis sendo composto por M. tuberculosis, M. bovis, 

M. microti, M. africanum, M. canetti, M. caprae e M. pinnipedii (O’REILLY; 

DABORN, 1995; PALOMIÑO; LEAO; ROTACCO, 2007).  

Durante muitos anos acreditava-se que a domesticação do gado bovino teria 

possibilitado a adaptação de um antecessor micobacteriano dos bovinos para os seres 

humanos, dando origem a uma espécie mais próxima de M. tuberculosis (NEILL; 

SKUCE; POLLOCK, 2005). Contudo, estudos genéticos focando em regiões 

específicas do DNA micobacteriano denominadas regiões de diferenciação (RD) 

mostraram que havia maior diversidade de nucleotídeos no M. tuberculosis que surgiu 

aproximadamente 35 mil anos que antecedem as primeiras linhagens de M. bovis 

descritas (SMITH et al., 2006). Um estudo revelou que a maioria dos membros do 

complexo M. tuberculosis, exceto o M. tuberculosis e o M. canettii, fazem parte de uma 

linhagem que não possui a região RD9. A linhagem M. bovis também pode ser 

caracterizada pela perda das RD 7, 8, 10, 12 e 13 (Figura 1). Devido ao fato do genoma 

do M. bovis ser menor que o genoma do M. tuberculosis, o M. bovis passou a ser visto 
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como a espécie final de linhagens de um antepassado comum semelhante ao M. 

tuberculosis (Figura 1) (BROSCH et al., 2002; GARNIER et al., 2003). 

 

Figura 1. Regiões de diferenciação (RD) perdidas durante o processo de evolução. Círculos coloridos 

representam ancestrais de uma única célula e implicam graves estrangulamentos na diversidade dessa 

linhagem. As designações de espécies são mostradas, bem como o hospedeiro mais provável para cada 

espécie. O hospedeiro para os dois clados de M. africanum subtipo 1 não está totalmente resolvido e está, 

portanto, marcado com um ponto de interrogação. 

 

O M. tuberculosis, assim como as outras micobactérias, co-evoluiu com o seu 

hospedeiro dando origem a vários isolados com capacidade de virulência e patogenia 

diferentes. A linhagem mais conhecida e usada em pesquisas sobre a TB é a cepa 

H37Rv. O genoma da cepa H37Rv possui um tamanho de 4.411.529 pb (pares de 

bases), tendo em torno de 4.000 genes. A maior parte do genoma é constituído por 

guanina e citosina (GC) (65,6%), distribuídas de forma uniforme (COLE et al., 1998).  

O sequenciamento completo do genoma do M. bovis foi feito em 2003 por 

Garnier e colaboradores. O sequenciamento do genoma referência de M. bovis 

AF2122/97 possui 4.345.492 pb, englobando 3.952 genes codificadores de proteína, 

incluindo um profago e 42 IS (sequência de inserção). De forma semelhante, o genoma 

de M. bovis possui em média 65,63% de conteúdo GC (GARNIER et al., 2003). O 

genoma de M. bovis apresenta similaridade de 99,95% com o genoma do M. 

tuberculosis. Os 0,05% de divergência no genoma permitiu que essas espécies 

divergissem em seus hospedeiros, em suas virulências e no modo de transmissão 

(AYELE et al., 2004). As principais diferenças observadas entre M. tuberculosis e M. 

bovis afetam genes relacionados ao transporte, às estruturas de superfície celular e 
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metabolismo intermediário. A presença de mutações pontuais também influencia nas 

características dessas micobactérias, como resistência a alguns antibióticos e no 

metabolismo do glicerol (GARNIER et al., 2003; KEATING et al., 2005). 

A maior parte das recombinações gênicas nesse gênero ocorre por meio dos 

transposons, que são regiões instáveis do genoma que possuem a capacidade de 

ocasionar diversos rearranjos no genoma, como duplicação, deleção, transposição e 

inversão. Em comparação ao M. bovis, M. tuberculosis possui um genoma com maior 

número de transposons, principalmente IS. Dentre as 56 IS descritas, a IS6110 é a mais 

abundante. As sequências de inserção apresentam em média 1 kb (quilo base) de 

comprimento e são capazes de movimentar-se independentemente do genoma, 

inserindo-se em diversos locais no genoma cromossomal ou mesmo no plasmidial, 

através das transposases. Como essas sequências são geradas de polimorfismo genético, 

elas são frequentemente utilizadas em métodos moleculares para identificação de cepas 

(COLE et al., 1998; MOSTRÖM et al., 2002). 

A adaptação das micobactérias a seus hospedeiros deriva das variações 

específicas que gradualmente se acumularam durante o curso da evolução, devido ao 

número de cópias de genes, elementos de inserção, deleção/ inserção de vários 

nucleotídeos e mutações pontuais (single nucleotide polimorphism: SNP) no DNA 

desses bacilos (PROZOROV; DANILENKO, 2011; COLL et al., 2014; JAGIELSKI et 

al., 2014). Os SNPs podem atuar de forma silenciosa (SNPs sinônimos -sSNPs) ou 

alterando o aminoácido no processo de tradução (SNPs não sinônimos -nsSNPs). 

Algumas alterações de aminoácidos podem ser neutras, mas algumas podem afetar a 

função da proteína ou mesmo gerar proteínas truncadas pela inserção de códons de 

parada. O uso de tais nsSNPs funcionais permite a detecção de novos grupos 

bacterianos com fenótipos variados. 

Os integrantes do complexo M. tuberculosis não possuem alguns fatores de 

virulência clássicos como toxinas para a indução de doenças. Para esse complexo, a 

regulação da expressão gênica é fundamental para a virulência. A regulação gênica nas 

bactérias ocorre inicialmente a nível transcricional por meio das holoenzimas RNA 

polimerase. As holoenzimas são constituídas por seis subunidades, sendo uma das 

unidades, denominada sigma (SACHDEVA et al., 2010). Já foi mostrado que a 

expressão diferencial e temporal de diversos reguladores expressos pela indução de um 
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ou mais fatores sigma estão relacionados aos processos de adesão, replicação e 

disseminação no hospedeiro (SMITH, 2003).  

As regiões de diferenciação 1 (RD-1) presentes em micobactérias patogênicas 

são responsáveis por codificar fatores relacionados à virulência. Essa região é 

responsável por conter a sequência gênica das proteínas ESAT-6 (6-kDa early-secreted 

target antigen) e CFP-10 (10-kDa culture filtrate protein), proteínas de alta 

imunogenicidade (GANGULY; SIDDIQUI; SHARMA, 2008). A importância desta 

região foi demonstrada, pois a deleção da região RD-1 resultou na redução da 

capacidade de infecção e disseminação no hospedeiro (JUNQUEIRA-KIPNIS et al., 

2006). 

 

1.4. Resposta imune à micobactérias 

 

As micobactérias possuem uma composição celular complexa, possuindo um 

envelope rico em lipídios. Aproximadamente 40% do peso seco da parede celular é 

lipídico, desse modo uma grande parte do genoma bacteriano está associado a 

biossíntese e degradação desses lipídios. Dentre todas as moléculas, as lipomananas e 

lipoarabinomananas possuem alta variabilidade na estrutura química, principalmente 

entre micobactérias patogênicas e não patogênicas (QUEIROZ; RILEY, 2017). Vários 

lipídios presentes na parede celular são reconhecidos por receptores do sistema imune 

como do tipo Toll (Toll-like receptors) e as lectinas tipo-c, que direcionam para resposta 

imune inata (ROSE; MISHARIN; PERLMAN, 2012). A expressão diferencial desses 

lipídios pode determinar se a TB causará ou não infecção e se a mesma será crônica 

(TORRELLES et al., 2011). 

Como já mencionado anteriormente, a principal forma de transmissão da doença 

ocorre pelo sistema respiratório, por meio da inalação de gotículas de aerossóis 

contendo bacilos infectantes expelidos por animais com infecção ativa. Estudos em 

animais e estudos epidemiológicos em humanos mostraram que a infecção por M. 

tuberculosis pode iniciar-se pela inalação de um a três bacilos que entram em contato e 

infectam células epiteliais (CASTRO-GARZA et al., 2002), macrófagos alveolares 

(RAJARAM et al., 2010) e células dendríticas dessa região. Além disso, diversas 

barreiras naturais e moléculas antimicrobianas, como por exemplo catelecidinas (LL37) 

e β-defensinas, presentes no sistema respiratório atuam sobre a viabilidade e 
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infectividade do bacilo, clivando componentes da parede celular, atuando como 

primeira barreira (YEN et al., 2016; ARRANZ-TRULLÉN et al., 2017). 

Os bacilos ao entrarem em contato com o tecido pulmonar são reconhecidos e 

internalizados pelos macrófagos alveolares. Apesar da grande capacidade de fagocitose, 

essas células são capazes de manter um estado de ativação relativamente baixo, além de 

possuir baixo potencial migratório para linfonodos (GUILLIAMS; LAMBRECHT; 

HAMMAD, 2013). O reconhecimento e fagocitose dos bacilos ocorre pela ligação de 

vários receptores de reconhecimento de padrões (PRR) presentes na membrana dos 

macrófagos alveolares ou DCs, por exemplo receptor de manose (MR) e DC-SIGN 

(molécula de adesão intracelular específica de DC) (JO, 2008). Os macrófagos 

alveolares após fagocitarem os bacilos nos alvéolos, os transportam para o espaço aéreo 

profundo através do epitélio pulmonar (BATES; POTTS; LEWIS, 1965; CAMBIER et 

al., 2013; HILARY CLAY, J. MUSE DAVIS, DANA BEERY, ANNA 

HUTTENLOCHER, SUSAN LYONS, 2007; WOLF, A. J. et al., 2007). Apesar dessa 

migração dentro do órgão, a baixa migração para os linfonodos contribui para atrasar o 

início da resposta de células T, conforme demonstrado por transferência de macrófagos 

alveolares infectados (DIVANGAHI et al., 2010). Dessa forma, os macrófagos 

alveolares podem atuar na disseminação do bacilo, no estabelecimento da infecção e 

crescimento inicial da bactéria. 

No momento em que a reposta intrínseca do macrófago alveolar não consegue 

eliminar o bacilo e/ou os bacilos se replicam, as células infectadas sofrem morte e 

rompimento da membrana, permitindo a disseminação do patógeno (LEE et al., 2014). 

Esse processo, assim como o reconhecimento das bactérias pelas células do tecido 

induzem a migração de outros tipos celulares como os neutrófilos e monócitos que são 

os primeiros a chegarem no local (GARCIA-ROMO et al., 2013). O tipo de morte 

celular sofrida pelo macrófago desempenha um papel fundamental na disseminação da 

infecção. Macrófagos que sofrem apoptose são associados à contenção do bacilo, 

aumento da apresentação cruzada dos antígenos pelas DCs e eferocitose, processos 

importantes para o desenvolvimento de uma resposta eficiente contra micobactérias e o 

controle da infecção (CHEN; GAN; REMOLD, 2014; MARTIN; PETERS; BEHAR, 

2014). De maneira contrária, macrófagos que sofrem necrose induzem a disseminação 

dos bacilos (Figura 2) (LEE et al., 2011). 
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Os neutrófilos são as primeiras células a serem recrutadas para o local de 

inflamação pela quimocina IL-8 (Interleucina-8) produzida pelos macrófagos e 

neutrófilos ativados. Quando ativadas essas células produzem e liberam várias citocinas 

pró-inflamatórias como IL-1α/β, TNF-α (Fator de necrose tumoral-α), CXCL1 

(Quimiocinas que apresentam motivos C-X-C 1), CXCL8, MIP-1α/β (Macrophage 

inflammatory protein α/β), GM-CSF (Fator estimulador de colônias de granulócitos e 

macrófagos) e quimiocinas CCL2 (Ligante que apresentam motivos C-C 2), CCL3, 

CCL19 e CCL20, juntamente com peptídeos antimicrobianos como catelicidinas e 

metaloproteinases (MMPs) (MAYADAS; CULLERE; LOWELL, 2014; YOSHIOKA et 

al., 2016). Os neutrófilos também podem participar da resposta contra micobactéria pela 

liberação de espécies reativa de oxigênio (ROS) e espécies reativas de nitrogênio 

(RNS), além de exercerem a fagocitose e NETosis. A NETosis é um processo 

controlado por neutrófilos ativados, onde há liberação da cromatina do neutrófilo para o 

meio extracelular, a cromatina liberada está carregada com proteases lisossômicas e 

citosólicas. As micobactérias “presas” nessa armadilha são facilmente fagocitadas 

(MULAY; LINKERMANN; ANDERS, 2016). Apesar disso, o papel do neutrófilo 

durante a infecção por micobactérias é contraditório, no início da infecção está 

associado com uma resposta protetora, enquanto que na fase crônica está associado a 

formação de tecido necrótico e caseoso relacionado à patologia e transmissão da doença 

(LOWE et al., 2013; LYADOVA, 2017). 

Os monócitos chegam mais tardiamente ao local da infecção quando 

comparados aos neutrófilos (Figura 2). Essas células são multifuncionais e produzem 

IL-1α, IL-1β e TNF-α, citocinas pró-inflamatórias importantes para o controle 

bacteriano, mas também são produtoras de IL-10. Os monócitos são muito responsivos 

às citocinas reguladoras in vivo pois expressam altos níveis de receptor de IL-10 e IFN-

γ. O IFN-γ das células T CD4 é capaz de modular diretamente a produção de citocinas 

inflamatórias nos pulmões de camundongos infectados com micobactéria (MAYER-

BARBER et al., 2011). Por outro lado, a IL-10 produzida por células B1, Th2 e Tregs 

induz a redução da concentração de citocinas pró-inflamatórias no meio, reconstituição 

tecidual e angiogênese (LANG; SCHICK, 2017). Dessa forma, os monócitos ao 

chegarem no local podem ser influenciados pelo coquetel de citocinas e quimiocinas e 

as suas concentrações, irão se diferenciar em macrófagos com um perfil pró-

inflamatório (M1) se foram ativados por IFN-γ ou (M2) se foram ativados por IL-10. 

Como consequência da ativação de M1 que prevalece nessa infecção, os macrófagos 
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secretam IL-1α/β (Interleucina 1α/β), IL-6 (Interleucina 6) e IL-12p40 (Interleucina 

12p40), TNF-α, GM-CSF, IL-8 e RANTES (Regulated on activation, normal T cell 

expressed and secreted) que auxilia no recrutamento de neutrófilos e monócitos, 

diferenciação dos monócitos em macrófagos. Essas citocinas ativam novos macrófagos, 

DC e neutrófilos, mantendo assim uma retroalimentação de migração e ativação de 

células do sistema imune (KAUFMANN, 2001; WOO et al., 2018). Os M1 ativados 

também são produtores de oxido nítrico por meio da oxido nítrico sintase induzida 

(iNOs) que exercem papel microbicida (SHAPOURI-MOGHADDAM et al., 2018). 

As DCs são células apresentadoras de antígenos (APC) profissionais que 

desempenham papel fundamental na resposta contra micobactérias, servindo de ponte 

entre a resposta inata e adaptativa. Devido à diversidade de fenótipos, as células 

dendríticas convencionais (DCcs) são subdivididas em DCs clássicas do tipo 1 (DCc1) e 

DCs clássicas do tipo 2 (DCc2), essas diferentes subpopulações de células dendríticas 

expressam alguns marcadores, como CD11c, MHCII, CD11b e CD103 (LOZZA et al., 

2014; DORHOI; KAUFMANN, 2015). O reconhecimento das micobactérias pelas DC 

ocorre pelos PRRs e as mesmas citocinas inflamatórias e quimiocinas produzidas por 

macrófagos ativados são geradas. Além delas também são secretadas IP-10 (IFN-γ 

Inducible Protein 10) e MCP-1 (Monocyte Chemoattractant Protein 1). DC ativadas, 

pela infecção ou pelo milieu de citocinas, passam a expressar o receptor CCR7 em sua 

membrana que irão auxiliar na migração para o linfonodo (CHEN et al., 2008; 

DIVANGAHI et al., 2008; GUENIN-MACÉ; SIMÉONE; DEMANGEL, 2009). 

A produção de citocinas pró-inflamatórias pelos macrófagos e DCs se deve ao 

reconhecimento do bacilo por meio de TLR2, TLR4, TLR9 e receptores semelhantes a 

NOD (NLRs) que promovem ativação da via de fator nuclear kappa beta (NF-kB) 

(DIVANGAHI et al., 2008). As DCs ativadas migram para os órgãos linfoides 

secundários mais próximos, normalmente um linfonodo, onde as quimiocinas CXCL19 

e CXCL21 são secretadas (COOPER, 2009).  Nos órgãos linfoides secundários, as DC, 

são capazes de apresentar antígenos para células T naive, dando início assim a resposta 

imune adaptativa. As células dendríticas podem apresentar antígenos proteicos pela via 

clássica de MHC e lipídicos por outras moléculas como as pertencentes à família da 

CD1. A apresentação via CD1 pode ocorrer independente da maturação da DC, 

enquanto a apresentação via MHC ocorre apenas em células dendríticas maduras 

(KAUFMANN, 2001; GUENIN-MACÉ; SIMÉONE; DEMANGEL, 2009; QUEIROZ; 

RILEY, 2017). Hava et al., (2008) mostraram que os antígenos lipídicos eram 
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apresentados via CD1b 24 horas após a infecção, enquanto os antígenos proteicos via 

MHC de classe II apenas começavam a ser apresentados 4 dias após o contato com a 

micobactéria (HAVA et al., 2008). 

O intervalo entre a apresentação de antígenos para as células T e sua migração 

dos linfonodos drenantes para o sítio da infecção ocorre entre 14-17 dias, permitindo a 

replicação dos bacilos em até 40.000 mil vezes (WOLF et al., 2008).  O hospedeiro 

possui células denominadas linfócitos não convencionais (T γδ, NK, NKT, B1, entre 

outros), que atuam na manutenção do homeostasia antes da formação da resposta imune 

convencional (CD4+ e CD8+) (FLYNN et al., 2001). 

Os linfócitos Tγδ são um subconjunto distinto de linfócitos T CD3+, cujo 

receptor de células T (TCR) é codificado por regiões gênicas com menor variabilidade, 

consequentemente, essas células reconhecem um menor repertório de antígenos. A 

porcentagem dessas células no organismo depende da espécie e da localização, em 

humanos representam apenas 2-10%, em camundongos 2 a 3%, já nos ruminantes pode 

chegar a 60% total de linfócitos T (GUZMAN et al., 2014). Os linfócitos Tγδ atuam 

inibindo a proliferação dos bacilos por meio da secreção de IFN-γ, ativando outras 

células, como macrófagos e neutrófilos no local de infecção. No local de inflamação as 

células Tγδ sofrem influência de células NK (ZHANG et al., 2007), células dendríticas 

(PRICE; HOPE, 2009) e células T CD8+ (BRANDES et al., 2009), intensificando a 

resposta do hospedeiro às micobactérias. Estudo realizado por Smyth et al., (2001) 

confrontou a resposta in vitro das células Tγδ e Tαβ de bovinos quando expostas a 

antígenos presentes no M. bovis, e mostraram que a maioria das células Tγδ se ativaram, 

enquanto poucas células com perfil Tαβ eram ativadas. Mesmo após sete dias de 

cultivo, as células Tγδ continuaram ativadas, já os linfócitos T que possuíam a molécula 

de TCR com as cadeias αβ apresentaram declínio de células ativadas (SMYTH et al., 

2001). 

As células NK atuam ativamente no controle de infecções, assim como tumores, 

e essas células podem ser encontradas nos órgãos linfoides secundários assim como em 

diversos tecidos como o fígado, rins e pulmões (GOH; HUNTINGTON, 2017). As 

células NK atuam principalmente por meio de apoptose de células infectadas e 

produção de citocinas. As funções da célula NK dependem de sinais de ativação e 

inibição gerados por vários receptores, como KIR (killer cell immunoglobulin-like 

receptors; receptor da célula NK semelhante a imunoglobulinas), KLR (killer cell 

lectin-like receptors; receptor da célula NK semelhante a lectina) e o NCR (natural 
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cytotoxicity receptors; receptores naturais de citotoxicidade) (PEGRAM et al., 2011). 

Caso os sinais de ativação sobreponham-se ao de inibição, as células NK exercem sua 

função. A atividade citotóxica ocorre de forma dependente da formação da sinapse entre 

a célula alvo e a NK, polarização e a liberação dos grânulos dentro da sinapse. Os 

grânulos secretados liberam granzimas e perforinas. As perforinas formam poros na 

membrana citoplasmática, ou após a endocitose, na parede do endossoma, permitindo 

que as granzimas atuem ativando caspases e como consequência a apoptose (ZHAO et 

al., 2007). O mecanismo de ligação de moléculas CD95 com seu ligante para ativação 

da via das caspases também é utilizado pelas células NK (KRZEWSKI; COLIGAN, 

2012). Outra função das células NK é a produção de citocinas, principalmente IFN-γ, 

mas também TNF-α, IL-10, e quimiocinas CCL2, CCL4 e IL-8 (VIVIER et al., 2008, 

2012). A secreção desses produtos auxilia a resposta de linfócitos T, ativação de 

macrófagos e no recrutamento de neutrófilos. 

As células CD4+ desempenham um papel chave na proteção a micobactérias. A 

principal resposta T CD4+ na TB é a Th1, definido pelo aumento da expressão de 

STAT-1, Tbet, CD25, CD44 e CD69. Essa célula é produtora de IFN-γ e TNF-α/β que 

são necessários para ativar os macrófagos, aumentando a atividade microbicida dessa 

célula. Além disso, as células T secretam IL-2, que atua na maturação e proliferação de 

linfócitos T (ANDERSEN; SMEDEGAARD, 2000; JUNQUEIRA-KIPNIS et al., 2004; 

SCRIBA; COUSSENS; FLETCHER, 2017). O IFN-γ promove a ativação dos 

mecanismos microbicidas dos macrófagos, por promover a maturação do fagossoma 

aumentando a acidificação, induzir a enzima óxido nítrico sintase e aumentar a 

autofagia, culminando com o aumento da expressão de moléculas de MHC e co-

estimulatórias (Figura 2) (BOOM et al., 2003; BRANZK et al., 2014). Citocinas com 

atividade anti-inflamatória, como IL-4 e IL-10 característica de linfócitos Th2 também 

podem estar presentes no local da infecção, reduzindo o processo inflamatório e 

auxiliando a reparação dos danos teciduais (KAUFMANN, 2001). 

 As células T CD4+ quando ativadas também são capazes de produzir granzimas, 

granulizimas, perforinas e moléculas de superfície Fas-L (CD95L). Todavia, ainda não 

foi esclarecido como esse mecanismo pode atuar no controle da infecção 

micobacteriana (TAN et al., 1997; CANADAY et al., 2001).  

Foi mostrado que a subpopulação de linfócitos T CD4+ Th17 produtores da 

citocina IL-17 podem auxiliar na resposta a micobactérias (KAUFMANN, 2013; 

PERREAU et al., 2013; SHEN; CHEN, 2018). DC infectadas com micobactérias como 
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Mtb são eficientes estimuladoras de Th17, principalmente por serem potentes 

produtoras de IL-23 (KHADER et al., 2005). Já foi demostrado que os linfócitos do 

padrão Th17/Th22 são capazes de produzir IL-17A/IL-17F, IL-21, IL-22 e IL-23 e 

quimiocinas KC/CXCL1 e MIP-1/CXCL2 e quimiocinas CXCL11, CXCL10 e CXCL9.  

Essas citocinas e quimiocinas atuam na formação do granuloma e no recrutamento de 

Th1, monócitos e neutrófilos (KHADER, SHABAANA A.; COOPER, 2008; Song et al. 

2016; ZELANTE et al., 2007). Em combinação, as citocinas IL-23 e IL-17 alteram o 

perfil do neutrófilo para um perfil mais ativado (ZELANTE et al., 2007; LOMBARD et 

al., 2016). A regulação dessas células é controversa e depende da espécie, em 

camundongos parece que a liberação de IL-17 no local inflamatório atrai células Th1 

produtoras de IFN-γ e o aumento do número de Th1 regula negativamente o Th17 

(CRUZ et al., 2006). Apesar da intensa resposta pró-inflamatória provocada pelo bacilo 

e pelo grande número de células Th1 no meio, indivíduos com suscetibilidade a TB 

ativa podem induzir a diferenciação do perfil Th2 e Treg (T reguladoras), dessa forma, 

citocinas com atividade anti-inflamatória como IL-4, IL-10 e TGF-β estão associadas 

com a progressão da doença (MORAIS FONSECA et al., 2010; REDFORD; 

MURRAY; O’GARRA, 2011). 

A fagocitose das bactérias e apresentação de antígenos pela via do MHC de 

classe I pelas APC induzem a formação de uma resposta de células T CD8+ (Tc) 

(LIÉBANA et al., 1999; LOZZA et al., 2014). A ativação dos linfócitos Tc restritos à 

molécula de MHC de classe I ocorre por um mecanismo denominado apresentação 

cruzada, no qual vesículas contendo antígenos micobacterianos, muitas vezes oriundas 

de células que sofreram o processo de apoptose, são incorporadas por células 

apresentadoras de antígeno que processam e apresentam esses antígenos em molécula 

de MHC de classe I (KAUFMANN, 2001). Os linfócitos Tc assim como os Th após a 

ativação por antígenos micobacterianos sofrem expansão clonal, e após esse processo 

migram para o local de infecção. A principal função efetora da célula Tc na infecção por 

micobactérias é a citólise de células infectadas. De modo semelhante, as células NK, os 

linfócitos Tc exercem sua atividade citotóxica através da ligação da molécula Fas com 

FasL ou pela liberação de perforina/granzina nas células infectadas (VILLARREAL-

RAMOS et al., 2003; FERRAZ et al., 2006). Outra função importante da exercida pelas 

células Tc durante a infecção por micobactérias é a produção de IFN-γ.  

Apesar da produção de IL-17 ser relatado para células Th17, células Tc também 

podem produzir essa citocina (Tc17). As células Tc17 também produzem uma ou várias 
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outras citocinas, incluindo IFN-γ, TNF-α, IL-21, IL-22 e / ou GM-CSF (ORTEGA et 

al., 2009; YEN et al., 2009; GARTLAN et al., 2015). Desse modo, as células Tc17 

atuam sobre várias outras células, induzindo a produção de mediadores inflamatórios 

como o TNF-α, IL-6, IL-8 e o ligante 1 de quimiocina (CXC) (CXCL1) (MIOSSEC; 

KORN; KUCHROO, 2009).  Quando comparado aos linfócitos Tc, os linfócitos Tc17 

apresentam menor atividade citotóxica (CIRIC et al., 2009). No geral, o potencial de 

produção de uma ampla gama de citocinas pró-inflamatórias e baixa atividade citotóxica 

por células Tc17 indica que essas células podem contribuir para a patogênese via 

ativação de células hematopoiéticas e estromais vizinhas, e não atuar na lise de células 

infectadas. 

Uma característica importante para o decorrer da tuberculose nos animais é o 

desenvolvimento do granuloma. Essa estrutura é formada mais tardiamente na infecção 

pela migração de vários tipos celulares em diferentes estágios de diferenciação (Figura 

2) (LAWN; ZUMLA, 2011). As principais células presentes no granuloma são 

macrófagos, monócitos, DC, neutrófilos, células epitelióides, macrófagos espumosos e 

células gigantes multinucleadas, e na periferia dos granulomas, observa-se a presença de 

fibroblastos, linfócitos T e B, mas também pode-se encontrar outros tipos de linfócitos 

como NK e NKT (RAMAKRISHNAN, 2012; GUIRADO; SCHLESINGER, 2013). Os 

macrófagos são as principais células no interior do granuloma, que atuam na 

sobrevivência e replicação dos bacilos dentro dessa estrutura (DAVIS; 

RAMAKRISHNAN, 2009; PAGÁN; RAMAKRISHNAN, 2015). Com a progressão da 

doença, a estrutura do granuloma pode sofrer alguns processos dependendo da resposta 

imune local, como a ruptura, formação de necrose central ou mesmo a calcificação do 

granuloma (ULRICHS; KAUFMANN, 2006). O processo de necrose central ocorre 

devido à baixa oxigenação devido a reduzida circulação sanguínea, sendo denominado 

de necrose caseosa (RAMAKRISHNAN, 2000, 2012; DAVIS et al., 2002). O papel do 

granuloma durante a infecção micobacteriana é controverso. Por um lado, o granuloma 

pode atuar contendo o bacilo e favorecendo a ação do sistema imune, por outro, pode 

servir como um reservatório para o bacilo, onde o centro do granuloma quando 

necrótico, favorece a sua replicação e sobrevivência (SHALER et al., 2013; KIRAN et 

al., 2016). 
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Figura 2. Resposta imune ao M. bovis. Após a inalação de bacilos infectantes, macrófagos alveolares residentes que internalizaram os bacilos migram para o espaço 

aéreo profundo disseminando o patógeno. Células apoptóticas infectadas podem ser captadas por DCs residentes (1a) ou sofrerem eferocitose por macrófagos 

diferenciados de monócitos advindo do sangue não infectados (1b). Quimiocinas e citocinas liberadas pelo contato dos bacilos-células do tecido e macrófagos 

alveolares mortos induzem a migração de neutrófilos. Os neutrófilos produzem e secretam peptídeos antimicrobianos, citocinas e quimiocinas. As citocinas e 

quimiocinas ativam DCs que migram para os nódulos linfáticos, onde ativam a diferenciação de células T (2a) para um fenótipo Th1 (2b). Células Th1 específicas para 

antígenos migram de volta para os pulmões de uma maneira dependente de quimiocinas 14 a 17 dias após a infecção inicial e produzem IFN-γ, levando à ativação de 

macrófagos, produção de citocinas e indução de funções microbicidas. Células NK, DC, neutrófilos, Tγδ e Tc também auxiliam na ativação de macrófagos para 

eliminação do bacilo (3a). A falha na eliminação do bacilo conduz a uma organização das células imunes gerando granuloma (3c). Alterações na resposta imune pode 

provocar a ruptura, e por consequência disseminação e transmissão para outros organismos (3d).  



19 

 

 

1.5. Mecanismos de evasão da resposta imune das micobactérias. 

 

As micobactérias patogênicas co-evoluíram com seus hospedeiros durante os 

séculos. Desse modo, os hospedeiros desenvolveram estratégias de contenção e 

eliminação desses patógenos, como respostas celulares e humorais, enquanto isso os 

bacilos desenvolveram diversos mecanismos de escape do sistema imune. Aqui serão 

apresentadas moléculas mais relevantes durante o processo de evasão de micobactérias.   

Cambier et al., (2013) mostraram que micobactérias como M. tuberculosis e M. 

marinum evadem a resposta imune utilizando o pitiocerol dimicoserosato (PDIM) 

presente na parede das micobactérias mascarando os PAMPs (padrões moleculares 

associados a patógenos), evitando assim que macrófagos com atividade microbicida 

pela via dependente de (TLR)-MyD88 (CAMBIER et al., 2013) tenham sua ação. Além 

disso, o glicolipídeo fenólico (PGL) presente na estrutura dos PDIMs induzem a 

produção da quimiocina CCL2, responsável por recrutar macrófagos que expressam o 

receptor CCR2, permitindo a infecção de mais macrófagos e replicação bacteriana 

(ONWUEME et al., 2005; CAMBIER et al., 2013; CAMBIER; FALKOW; 

RAMAKRISHNAN, 2014). 

Além de atuar modulando a resposta imune as micobactérias tuberculosas 

podem atuar no mecanismo de apresentação de antígeno por diversas vias. Devido a 

características estruturais e à composição de sua parede ou mesmo de proteínas 

secretadas, esses bacilos inibem a maturação e a acidificação do fagolisossomo. O 

antígeno ESAT-6/CFP-10 e secreção de ATPase 1/2, proteína secretada secA1 / 2 

(ATP1/2) atuam reduzindo o pH, impedindo o acúmulo de enzimas vacuolares de ATP 

e GTP, o que afeta a maturação dos fagossomas (ZHAI et al., 2018). Apenas as 

micobactérias integrantes do complexo M. tuberculosis possuem uma proteína 

semelhante à proteína quinase de eucariotos denominada PknG. A PknG atua no 

metabolismo da bactéria aumentando o metabolismo do bacilo, taxa de crescimento, 

virulência e resistência a drogas, reduzindo a expressão de glicerol quinase (GlpK) e 

alanina desidrogenase (ALD), aumentando a expressão de Ag85A e Ag85C. Além 

disso, a PknG pode ser secretada e intervir na fusão do fagossoma com o lisossoma, por 

meio da interação PknG com a Rab7L1 impedindo sua ativação (Figura 3) (WONG; 

CHAO; AV-GAY, 2013; SAJID et al., 2015; PRADHAN; SHRIVASTVA; 
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MUKHOPADHYAY, 2018). O fosfatidilinositol-3-fosfato (PI3P) é um componente da 

membrana de eucariotos. Em fagócitos o catabolismo do PI3P gera inositol-3-fosfato 

(IP3) e diacilglicerol (DAG). Esses produtos atuam na liberação de cálcio 

citoplasmático e tráfego de membranas, principalmente durante o processo de 

fagocitose auxiliando na fusão fagossoma-lisossoma. A lipoarabinomanana presente na 

parede de micobactérias virulentas age ligando-se a PI3 quinase hVPS34, o que impede 

o aumento do cálcio citoplasmático (Figura 3) (VERGNE; CHUA; DERETIC, 2003). 

 

 

Figura 3. Mecanismos de evasão da resposta imune de micobactérias. Inibição da fusão do lisossoma 

com o fagossoma por meio da secreção de PknG, redução do cálcio livre. 

 

As micobactérias podem também alterar a expressão ou ativação de proteínas do 

hospedeiro para impedir a maturação do fagolisossomo. Outra proteína importante no 

processo de inibição da maturação é coronina 1. Células infectadas com M. bovis são 
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moduladas a expressarem mais coronina 1 nas membranas dos fagossomas, e como 

consequência inibem o processo de formação de lisossomas (SCHÜLLER et al., 2001; 

ROHDE et al., 2007). Ao mesmo tempo, M. bovis modula a célula hospedeira 

reduzindo a expressão de glicoproteína lisossômica LAMP-1, proteína que atua na 

manutenção da integridade, pH e catabolismo dos lisossomos (SCHÜLLER et al., 

2001). 

 A micobactéria consegue roubar o ferro da célula hospedeira por intermédio de 

moléculas com afinidade por esse íon, os sideróforos (LOUNIS et al., 2001; MARIA et 

al., 2002). A permanência prolongada no interior dos macrófagos pode direcionar esses 

patógenos para a dormência, podendo alterar o próprio metabolismo para catabolizar o 

lipídeos e respiração baseada em nitrato para sobreviver às condições únicas nesse 

ambiente (MCKINNEY et al., 2000; WEBER et al., 2000). 

A infecção por M. tuberculosis pode apresentar um atraso na resposta imune 

adaptativa devido à modulação das DCs, em relação a sua adesão e migração. DCs 

infectadas reduzem a expressão de CD18, associada a diminuição de CD11c e CD11b 

(ROBERTS; ROBINSON, 2014).  
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2. JUSTIFICATIVA 

A tuberculose é uma doença que afeta mais de 10 milhões de pessoas no 

mundo e o diagnóstico muitas vezes empírico, realizado apenas pela baciloscopia, não 

define se a doença está sendo causada pelo M. tuberculosis, ou por outras bactérias 

que compõem o complexo Mycobacterium tuberculosis tais como: M. bovis, M. 

caprae, M. canetti, dentre outras. Vários materiais clínicos de animais selvagens ou 

domésticos procedentes de Goiânia ou região tem sido enviados ao Laboratório de 

Imunopatologia das Doenças Infecciosas para o diagnóstico e identificação do agente 

causal da doença. Na maioria dos materiais foram identificados a presença de M. 

bovis. Este fato levanta a hipótese de que talvez em Goiás, um estado com 

economia predominantemente agropecuária, o M. bovis deve contribuir como um 

dos agentes causais da tuberculose humana. Adicionalmente, os diferentes 

hospedeiros apresentaram morbidade e mortalidade distintas, indicando que os 

isolados obtidos, poderiam apresentar variações genéticas que aumentassem sua 

virulência e transmissibilidade. M. bovis apresenta em seu DNA diversos eventos 

de deleção, próprios de cada isolado, considerados únicos e unidirecionais e SNPs. Os 

SNPs podem afetar genes envolvidos no transporte, nas moléculas de superfície e no 

metabolismo intermediário que permitem que esse bacilo se adapte a um grande 

número de hospedeiros.  

 

Com relação a tuberculose animal, estima-se que haja uma perda anual de 3 

bilhões de dólares na pecuária, devido a redução de 10 a 25% na produtividade do 

animal infectado por M. bovis. Além disso, estima-se que 10-18% de todos os casos 

de tuberculose no final do século XIX tenham sido causados pelo M. bovis. Isto posto, 

M. bovis representa um sério problema de saúde pública e pecuária. Pouco 

conhecimento das cepas circulantes de M. bovis em Goiás e de sua capacidade de 

virulência acarretam na ausência de medidas sanitárias adequadas.  

Visando entender a virulência das cepas de M. bovis circulantes em Goiás e 

prover evidências para a importância de se pesquisar a presença de M. bovis nos 

animais domésticos e nos indivíduos acometidos por tuberculose, decidimos estudar 

os isolados de M. bovis e compará-los com cepas de referência. 
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3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 
 
Avaliar a infecção no modelo murino de isolados silvestre e doméstico de M. bovis 

obtido de diferentes animais com histórico clínico distinto, determinando as diferenças 

na resposta imune, virulência e quais fatores genéticos que poderiam ser responsáveis 

pela virulência. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

• Avaliar o grau de virulência de isolados de M. bovis, quantificando a carga 

bacilar, severidade das lesões histológicas e taxa de mortalidade dos 

camundongos. 

• Aferir a resposta imune para os isolados silvestre e doméstico por citometria de 

fluxo. 

• Avaliar a influência da via de inoculação na virulência dos isolados por 

citometria de fluxo. 

• Analisar as alterações lipídicas e glicêmica induzidas pela infecção com os 

isolados silvestre e doméstico de M. bovis dosando lipídeos totais e glicose no 

sangue periférico de camundongos. 

• Fazer o alinhamento genômico dos contigs de DNA de M. bovis isolado de 

Tapirus terrestres utilizando recursos de bioinformática para montagem do 

genoma completo. 

• Determinar a filogenia deste isolado e as homologias com os isolados 

depositados no Gene bank por alinhamento de sequências de DNA pela 

ferramenta BLAST. 

• Detectar SNPs em genes de virulência presentes no genoma dos isolados de M. 

bovis por meio de bioinformática e PCR. 

• Identificar as alterações estruturais geradas pelas mutações no genoma dos 

isolados por meio da predição 3D das proteínas. 

• Estimar a expressão de PknG pela avaliação de mRNA por RT-PCR em 

macrófagos derivados de medula óssea infectados pelos isolados de M. bovis. 
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• Avaliar a função da PknG por meio de quantificação de curvas de crescimento 

in vitro em condições de estresse. 
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4. MÉTODOS 

4.1. Isolamento 

O nosso laboratório isolou dois bacilos de M. bovis do estado no Goiás, Brasil. O 

primeiro isolado (MBv) foi obtido de uma vaca (Bos taurus) leiteira assintomática 

apresentando alta produtividade, mas após a realização do teste tuberculínico e desse 

dar positivo o animal foi eutanasiado (FORTES et al., 2012). O segundo bacilo isolado 

(MAt) foi obtido de uma anta (Tapirus terrestris) com todos os sintomas clássicos de 

tuberculose animal e com desfecho em óbito do animal. Após a necropsia de ambos os 

animais foi observado áreas de lesões e grande número de granulomas no pulmão, assim 

como, linfonodos infartados. Ambos os isolados foram obtidos durante a necropsia do 

pulmão dos animais.  

 

4.2. Crescimento dos isolados 

O material foi processado, homogeneizado, suspendido, centrifugado e 

descontaminado conforme o método de Petroff (FORTES et al., 2012). Foi semeado em 

meio Stonebrink a 37°C e o crescimento foi observado a partir de 21 dias. Foi feito uma 

cultura com o isolado em meio 7H9 liquido e após 21 dias foram feitas alíquotas que 

foram congeladas a -80ºC. Para avaliação da viabilidade e carga bacilar dos isolados foi 

utilizado o método de contagem de células em meio sólido, usando a contagem de 

unidade formadora de colônia (UFC) em meio 7H11. 

 

4.3. Animais 

Os camundongos C57BL/6 foram adquiridos do Biotérios do Instituto de 

Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP) da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

que foram distribuídos ao acaso em grupos de cinco animais, em gaiolas com água e 

dieta ad libitum estéreis. As condições de temperatura, umidade e ventilação foram 

mantidas por estante ventilada em sala com dupla contenção e circulação de ar próprio. 

As trocas das gaiolas foram realizadas em fluxo laminar classe B2. Os camundongos 

foram infectados com as cepas de micobactérias e foram mantidos em gaiolas com 

microisoladores em estantes ventiladas. 
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O projeto intitulado “Avaliação da patogenicidade de isolados silvestres de 

Mycobacterium bovis obtidos de Goiás utilizando camundongos C57BL/6” foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em uso animal protocolo número 060/17. 

 

4.4 Delineamento experimental 

Os camundongos foram divididos em 4 grupos (PBS, Mtb, MBv e MAt) 

contendo 6 camundongos em cada. Cada animal foi inoculado uma única vez com 105 

UFC/camundongo da micobactéria correspondente ao grupo suspendida em 1mL de 

PBS 0,05% Tween 80 como veículo, pela via intravenosa ou intranasal. O grupo sem 

infecção (PBS) recebeu apenas PBS 0,05% Tween 80 como controle. Um camundongo 

de cada grupo foi eutanasiado 1 dia após a infecção para avaliação da carga bacterina 

presente nos pulmões. Nos devidos pontos experimentais após a inoculação 5, 15 e 21 

após a infecção (p.i.), 3 camundongos de cada grupo foram eutanasiados por 

deslocamento cervical e foi realizada a coleta do pulmão, baço, fígado e linfonodos, 

além da coleta do sangue dos animais (Figura 4).  

 

 

Figura 4. Delineamento experimental. Esquema de infecção e eutanásia dos camundongos. Os 

camundongos foram infectados com ambos isolados e com a cepa controle de Mtb (H37Rv), a 105 

UFC/camundongo pelas vias intravenosa (IV) e intravasal (IN) durante 21 dias. Na infecção IV 1 

camundongos foi eutanasiados em cada grupo para determinação da carga bacilar no pulmão no 1 dia de 

infecção, os outros camundongos foram eutanasiados com 5, 15 e 21 dias para avaliação das UFC, do 

histopatológico, alterações séricas pelo sangue e das populações celulares por Citometria de fluxo. Já na 

infecção IN, apenas com 21 dias camundongos foram eutanasiados para avaliação das UFC, 

histopatológico e das populações celulares do pulmão. 
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4.5. Infecção dos animais 

Culturas de M. tuberculosis (Mtb), MBv, MAt em meio 7H9 contendo Tween 80 

a 0,05% e Ácido Oleico, Albumina, Dextrose e Catalase (OADC) foram deixadas em 

crescimento até alcançarem a fase Log. A cepa H37Rv foi reativada por passagens em 

camundongos C57BL/6, para garantir a virulência. Alíquotas foram feitas dessas 

culturas e congeladas em glicerol a 20% a -80ºC. A concentração do lote de 

micobactérias foi determinada 30 dias após o fracionamento, plaqueando e contando os 

UFC. No dia da infecção, alíquotas foram descongeladas, a concentração dos inóculos 

foi ajustada para 106 UFC/ mL e 100 μL foram injetados por via intravenosa na veia 

lateral da cauda. Para determinar a carga bacteriana inicial, um camundongo de cada 

grupo foi eutanasiado um dia depois da infecção e os pulmões foram homogenizados e 

plaqueados em 7H11 suplementado com OADC. Cerca de 21 dias depois do 

plaqueamento foi determinado a carga por órgão. 

 

4.6. Contagem do UFC 

Para determinação da carga bacilar o lóbulo superior direito, o lóbulo caudal do 

fígado e o baço foram homogeneizados com 1 mL/órgão de PBS 0,05% Tween 80 com 

a ajuda de um homogenizador.  Os homogenatos foram diluídos em PBS 0,05% Tween 

80 em diferentes diluições (10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5 e 10-6), sempre homogeneizando 

por 30 segundos a cada passagem. 50µL das três últimas diluições foram plaqueadas em 

meio 7H11. Foram feitas duplicadas de cada diluição plaqueada. 

As colônias foram contadas após 21 dias de incubação em estufa de CO2 a 37ºC. 

O número de bactérias por órgão foi determinado através do cálculo: 

 

 

 

4.7. Análise histológica 

O lóbulo médio direito do pulmão, lóbulo caudal do fígado e linfonodos foram 

coletados para a análise do histopatológico. O pulmão foi inflado com PBS antes da 

coleta expandir os alvéolos. Os órgãos coletados foram embebidos em formol 10% 

tamponado para a conservação, o baço e o lóbulo caudal do fígado foram seccionados 

em dois permitindo a entrada de formal 10% tamponado dentro do órgão. 
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Os materiais já fixados no formol 10% tamponado foram lavados pelo período 

de 30 minutos em água corrente, posteriormente foram passados por banhos em álcool 

com concentração crescente 70%, 80%, 90% e 100%, permanecendo 1 hora em cada 

concentração. Ao término os materiais passaram por dois banhos contendo xilol por 1 

hora cada. Por fim os materiais foram incluídos em parafina até solidificação dos 

blocos. 

Após a solidificação da parafina, os blocos foram cortados em no micrótomo, 

em uma espessura de 5µm e depositados em lâminas de vidro. Os cortes foram 

embebidos em xilol duas vezes por 3 minutos cada, sendo posteriormente banhados em 

concentrações decrescentes de álcool (100%, 90%, 80% e 70%), um minuto por 

concentração. Para corar os cortes foram submergidos em hematoxilina 3 minutos e 

eosina por 50 segundos. Os cortes foram fixados utilizando-se ethelã. 

O lobo pulmonar caudal direito foi coletado de cada camundongo nos períodos 

de 5, 15 e 21 dias p.i. e foram fixados em paraformaldeído a 10%. As peças histológicas 

passaram pelo processo de fixação e corte para a obtenção de lâminas com cortes fixos 

de 5µm de espessura. Os cortes foram corados com hematoxilina e eosina (H&E) e 

avaliados em um microscópio óptico (Axioscope A1; Carl Zeiss). Os scores foram 

determinados com base nas áreas com lesões em relação à área do órgão do campo 

visual total na objetiva de 10x com a ajuda do software de microscopia AxioVision. Os 

resultados gerados foram apresentados como percentual de área com lesão. Foram 

selecionados de forma aleatória quatro campos diferentes por órgão para cada animal de 

cada grupo para ser realizado essa avaliação (DA COSTA et al., 2014). 

 

4.8. Citometria de fluxo 

Para avaliar as alterações nas populações celulares do pulmão responsáveis pela 

resposta imune foi realizado citometria de fluxo dos lóbulos esquerdos do pulmão dos 

camundongos. Os lóbulos dos pulmões foram coletados e embebido em 1mL/órgão de 

meio RPMI incompleto. Os lóbulos do pulmão, juntamente com o meio RPMI 

incompleto, foram colocados dentro de uma placa de petri pequena para serem picados 

com o auxílio de lâminas de uma tesoura e depositados novamente em tubos falcon. Em 

cada tubo foi adicionado 1 mL de colagenase/DNAse a 2% e incubado em banho-maria 

a 37ºC por 30 min, homogeneizando a cada 10 minutos, para a digestão e fragmentação 

do pulmão. Para parar a reação foi acrescentado 10 mL/tubo de RPMI completo (10% 

SBF, 1% L-glutamina, 1% aminoácidos não essenciais, 1% piruvato e 1% penicilina). 
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Para separa as células dos pedaços do tecido, o conteúdo dos tubos foi passado em uma 

peneira de nylon, com a ajuda de uma pipeta pasteur descartável, homogeneizando 

várias vezes esse material. A suspenção celular foi retornada aos tubos. Os tubos foram 

centrifugados a 1000 xg 4ºC por 15 min, o sobrenadante foi descartado e as células 

ressuspendidas em 1 mL de meio RPMI completo. Foram adicionados 200 µL da 

suspensão de células de cada camundongo à poços distintos de uma placa de cultura de 

96 poços. A placa foi centrifugada a 1000 xg 4ºC por 15 min e o sobrenadante foi 

desprezado por inversão delicadamente; foi adicionado então, 50 µL de PBS 0,05% 

azida sódica 10% soro de camundongo normal e incubada por 30 min a 4ºC para o 

bloqueio dos receptores de porção Fc dos fagócitos. Em sequência foi adicionado 200 

µL de PBS 0,05% azida sódica em cada poço e a placa foi centrifugada a 1000 xg 4ºC 

por 15 min e o sobrenadante foi desprezado por inversão delicadamente. Preparou- se 

150 µL de mix de anticorpos conjugados com fluorocromos (4 µL de anticorpos 

conjugados com FITC, e 8 µL de anticorpos conjugados com os demais fluorocromos, 

diluindo em PBS 0,05% azida sódica) (quadro 1). Adicionou-se 25 µL do mix de 

anticorpos nos poços dos respectivos painéis e seguiu-se incubação de 30 min a 4ºC no 

escuro. Em sequência foi adicionado 200 µL de PBS 0,05% azida sódica em cada poço 

e a placa foi centrifugada a 1000 xg 4ºC por 15 min e o sobrenadante foi desprezado por 

inversão delicadamente. A fixação foi feita pela adição de 100 µL de PermFix (BD 

Biosciences) em cada poço, seguindo-se de incubação por 20 min a 4ºC no escuro. Em 

sequência foi adicionado 100 µL de PBS 0,05% azida sódica em cada poço e a placa foi 

centrifugada a 1000 xg 4ºC por 15 min e o sobrenadante foi desprezado por inversão 

delicadamente. As células foram ressuspendidas em 200 µL de PBS 0,05% azida sódica 

e armazenadas a 4ºC no escuro até a aquisição em citômetro de fluxo FacsVersa. 

Os dados obtidos pela aquisição no citômetro foram analisados no software 

FlowJo_V10. 

 

Painel FITC PE PERCP APC 

Mac/DC/Neut CD11b CD11c GR1 F4/80 

NK/NKT NK1.1 CD8 CD11b CD3 

Th1/Th17 CD4 CD8 IL-17 INF-γ 
 

Quadro 1. Painéis usados para marcação celular da citometria de fluxo. FITC - Isotiocianato de 

fluoresceína; PE - Ficoeritrina; PercP - Peridinina Clorophil; APC - Aloficocianina. 
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4.9. Determinação do óxido nítrico 

Para avaliar a produção de óxido nítrico no pulmão dos camundongos infectados 

como os isolados de M. bovis dosamos o nitrito presente no sobrenadante da cultura de 

células usada na citometria de fluxo. O sobrenadante dos camundongos não infectados 

foi usado como controle negativo. Cinquenta microlitros do sobrenadante foi transferido 

para uma placa de 96 poços e reagente 50 µL de Griess (1% de sulfanilamida, ácido 

fosfórico a 2%, e 0,1% de naftil- etilenodiamina) foi adicionado, seguido por 15 

minutos de incubação à temperatura ambiente, protegida a partir da leve. Uma diluição 

em série de nitrito foi incluída em poços adicionais para fornecer uma curva padrão para 

comparação. A absorbância foi medida num espectrofotómetro (Leitor de microplacas 

Thermo LabSystems Multiskan RC / MS / EX) a 595 nm. 

 

4.10. Determinação da glicemia e do lipidograma 

Para determinação das alterações da glicose sistêmica e dos principais lipídeos 

(HDL, LDL. VLDL e colesterol) no sangue dos camundongos infectados coletamos 500 

µL de sangue dos camundongos 5, 15 e 21 dias p.i. por meio da veia lateral da cauda. 

As medições da glicose foram feitas por meio da inserção de uma gota do sangue na fita 

do medido de glicose (On Call Plus). Para avaliar o a concentração dos lipídeos o 

sangue agitado vigorosamente e centrifugado a 28000 xg por 15 minutos. O 

sobrenadante foi coletado cuidadosamente para não ressuspender o sedimento. Ao 

sobrenadante foi adicionado 1 mL do reagente Colesterol Liquiform (Labtest) e a 

mistura foi incubada por 10 minutos a 37ºC em banho-maria. A absorbância foi medida 

num espectrofotómetro (Leitor de microplacas Thermo LabSystems Multiskan RC / MS 

/ EX) a 500 nm. O cálculo e feito com o padrão. 

 

 

 

4.11. Extração do DNA genômico de micobactérias 

Os isolados de M. bovis foram incubados por 1 hora e 30 minutos a 80ºC para 

inativação e centrifugados a 10 000g na temperatura de 4ºC. Para a lise desses bacilos 

foi adicionado ao sedimento 400 µL de TE, 12 µL de lisozima e 12 µL de RNAse, que 

foi incubado por 1 hora e 30 minutos em banho maria. Ao final do período de incubação 
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foi adicionado 70 µL de SDS e 12 µL de proteinase K, e incubados por 15 minutos a 

56ºC. Em seguida, foi adicionado 100 µL de NaCl 5 M e 80 µL de solução 

CTAB/NaCL. Essa suspensão foi incubada por 10 minutos a 65ºC e 650 µL de clorofil 

foi adicionado em cada tudo, que foram centrifugados por 5 minutos a 12 000 g. Para 

separação do DNA dos restantes celulares foi adicionado 400 µL de isopropanol e 

deixado por 24 horas a -20ºC. Então, os tubos foram centrifugados novamente a 12 000 

g a 4ºC por 20 minutos para terminar a purificação do DNA. O sobrenadante contendo 

restos das células bacterianas foi descartado e esse DNA foi lavado com 1 mL de álcool 

etílico e deixado secar. No final o DNA foi resuspendido em 25 µL de água miliQ. 

 

4.12. Sequenciamento, montagem e anotação do genoma 

O sequenciamento do genoma completo foi realizado usando a estratégia 

Illumina HiSeq2500 e a cobertura 2x100 paired-and reads. A qualidade dos reads foi 

avaliada usando o software FastQC v.0.11.5. Reads com baixa qualidade e sequências 

de adaptadores foram filtrados e retirados do conjunto através do Trimmomatic v.0.33 

(BOLGER; LOHSE; USADEL, 2014). Os reads filtrados foram submetidos a 

montagem de novo com o programa Velvet 1.0 (ZERBINO; BIRNEY, 2008). Os contigs 

gerados foram mapeados pelo programa ABACAS (Algorithm-Based Automatic 

Contiguation of Assembled Sequences) e fechados utilizando o softwer IMAGE 

(Iterative Mapping and Assembly for Gap Elimination) (TSAI; OTTO; BERRIMAN, 

2010) e usando o genoma de referência M. bovis AF2122/97 (NC_002945.4).  As 

características da sequência obtida foram avaliadas pelo programa QUAST (Quality 

Assessment Tool for Genome Assemblies). O genoma gerado foi submetido ao 

programa BLASTn, do NCBI (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

Para comparar a similaridade foram utilizados os genomas de M. bovis do 

isolado MAt, M. bovis AF2122/97, SP38, 2002/0476, 1595 e BCG Tokyo, depositados 

no banco de dados GeneBak e as sequências de M. tuberculosis H37Rv e M. africanum 

GM041182 foram usadas como controle. As sequências foram alinhadas e a 

similaridade calculadas no programa MAUVE e ANI calculator (YOON et al., 2017), 

respectivamente. A imagem da árvore foi gerada pelo programa TreeviewX. A anotação 

da sequência do genoma foi obtida pelo Prokka v.1.12 (SEEMANN, 2014). 

 

4.13. Identificação e análise de SNPs 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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Após a montagem do genoma do isolado de M. bovis MAt o arquivo de saída 

.sam foi convertido em um arquivo .bam usando o conjunto de ferramentas SAMtools 

para realização do SNP call. Para definição do que seria um SNP, o genoma de M. bovis 

AF2122/97 foi usado como referência. O arquivo de saída produzido pelo SAMtools foi 

submetido ao programa bcftools para realização do SNPs call do genoma total. Os SNPs 

obtidos foram filtrados para identificação e eliminação de SNPs com baixo valor. A 

anotação dos SNPs foi realizada através do programa snpEff que utilizou como arquivo 

de entrada o arquivo vcf filtrado e as anotações do genoma da cepa de referência 

AF2122/97. A tabela S1 contendo um conjunto de 329 genes comprovadamente 

relacionados à virulência de M. bovis foi usado para filtrar SNPs presentes em genes de 

virulência do isolado MAt. A comprovação da presença ou ausência dos SNPs presentes 

nos genes de virulência dos genomas depositados no banco de dados do NCBI foi 

realizada pela ferramenta BLASTn (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).   

 

4.14. Espoligotipagem in silico 

Para a identificação do espoligotipo, os reads tratados de M. bovis MAt foram 

analisados no software SpolPred (COLL et al., 2012). Os padrões resultantes foram 

submetidos ao Banco de Dados de Spoligotype de M. bovis (www.mbovis.org) para 

identificação do número SB. 

 

4.15. PCR dos SNPs nos genes de virulência 

Os genomas dos isolados de M. bovis foram avaliados quanto à presença de 

SNPs presentes nos genes pks3, pks5, pknG e mmpL4. Os primers foram desenhados 

utilizando como referência o genoma do isolado MAt para realização do PCR e 

sequenciamento dos produtos. As sequências dos primers usados nesse estudo estão 

descritas na Tabela 1. A PCR foi realizada em um volume final de 50μL contendo 2 μL 

de DNA, tampão, dNTP, 1U Taq DNA Polimerase (Promega, Madison, WI, EUA) e 3 

μL cada primer utilizando um termociclador (Biocycler MJ96G; Applied Biosystems, 

Foster City, EUA) nas seguintes condições: desnaturação a 94ºC durante 5 min; 35 

ciclos de desnaturação (92°C, 1 minuto), anelamento (de acordo com o gene alvo, 

conforme listado na Tabela 1, 45 segundos) e extensão (72°C, 1 min); e um passo final 

de extensão a 72ºC durante 10 min. Os produtos de PCR foram separados por 

eletroforese em gel de agarose a 1,5% contendo 0,5 μg/mL de brometo de etídio e 

visualizados usando Gel Doc System XR (Bio- Rad, Laboratories, Hercules, CA, EUA). 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://www.mbovis.org/
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Para a precipitação dos produtos da PCR foram adicionados NaCl 5M, água MiliQ e 

etanol P.A. gelado, sendo deixado overnight. O sistema foi centrifugado 13 000xg por 

30 minutos e o sedimento foi lavado com etanol 70%. Ao final o produto obtido foi 

resuspendido em 25 μL de água MiliQ. Todos os produtos das reações de PCR foram 

sequenciados. 

 

Tabela 1. Sequências dos primers usados para detecção de SNPs em genes de 

virulência nos isolados de M. bovis. 

Primers Sequência 5' > 3' 

Tamanho do 

produto (bp) Tf* 

Fwd_mmpL4_SNP_1  GGCAAAGCTCAGGCAAAAGG  145 54 

Rev_mmpL4_SNP_1  ATTCATCATCGGGCGCTACC    54 

Fwd_mmpL4_SNP_2  GCCATGGATCTATCGCCACT  198 56 

Rev_mmpL4_SNP_2  GCAAAGTAACGACGGCAAGG    56 

Fwd_pks5_SNP  TGAAGGTGTCCAGCCAGCT  173 54 

Rev_pks5_SNP  CGAACTCATCGAACGCGACT    54 

Fwd_pks3_SNP  CCGAGCGATCTTGCCAACTT  191 54 

Rev_pks3_SNP  TACCAAATGCCATTGCGCC    54 

Fwd_pknG_SNP  GTCGTTGTAGACCAAGCCGA  187 54 

Rev_pknG_SNP  CAACTTTGTCGAGCACACCG    54 

* Tf: temperature de fusão (°C)     

 

4.16. Avaliação do crescimento dos isolados de M. bovis em condições 

estressantes in vitro 

Para comparação do crescimento in vitro, Mtb e os isolados de M. bovis foram 

cultivados até a fase log (15 dias) em meio 7H9 suplementado com OADC. As culturas 

foram lavadas com PBS contendo 0,05% de Tween 80 e a OD600 foi ajustada para 0,04 

em meio 7H9 em diferentes condições. Para avaliação do crescimento em ambiente 

ácido, o meio 7H9 teve o pH ajustado para 4,5 com ácido clorídrico 4M. Para o estresse 

oxidativo, o meio foi suplementado com 5 mM de peroxido de hidrogênio. Foram 

acrescentados 5µg/mL de isoniazida ao meio de cultura para avaliação da resistência ao 

antibiótico. Para determinação do crescimento a OD600 das culturas foi observada 

durante 7 dias de incubação. 
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4.17. Infecção de macrófagos derivados da medula óssea (BMDM) 

Para avaliar a expressão gênica ex vivo do gene pknG nos isolados de M. bovis e 

Mtb, a medula óssea de camundongos C57BL/6 foi coletada (BECKER et al., 2012) e 

submetida à diferenciação conforme descrito anteriormente por da Costa et al. (2017). 

BMDM (1 x 106 células/mL) foram infectados com as três bactérias a um MOI 

(Multiplicity of infection) de 1:1 em uma placa de 24 poços. Três horas após a infecção, 

as bactérias extracelulares foram removidas lavando os poços duas vezes com RPMI 

suplementado com 10% de soro fetal bovino e a placa foi dividida em meio RPMI 

completo e RPMI com 500µM de deferoxamina (DFO) (CRONJÉ et al., 2005). A 

determinação do UFC e o perfil de expressão do gene pknG durante a infecção foi 

avaliado pela recuperação dos bacilos 48 horas pós-infecção. O sobrenadante foi 

removido e substituído com água livre de nuclease (Ambion) para lisar macrófagos. O 

lisado foi transferido para tubos isentos de nuclease de 1,5 mL, centrifugado a 16 000 x 

g durante 10 minutos a 4ºC e o sedimento foi processado para extração de RNA. 

Diluições seriadas do sobrenadante e lisado dos macrófagos foram plaqueados em 7H11 

para avaliação do extravasamento dos bacilos. 

O sedimento foi suspenso com 1 mL de água livre de nuclease (Ambio Life 

Technologies) e foram adicionados 0,25 mL de esferas de vidro (0.1 mm in diameter, 

Glass Glass Disruptor Beads; USA Scientific, Inc.). A suspensão foi mantida em gelo e 

submetida a homogeneização em vórtex cinco vezes durante 2 min com intervalos de 30 

segundos. O lisado foi centrifugado a 12.000 × g por 10 minutos a 4 ° C, e a fase aquosa 

foi transferida para um novo tubo para adição de 215μL de etanol (J.T. Baker) para cada 

400μL de solução recuperada. A solução foi aplicada a uma coluna de purificação de 

RNA (Phenol-Free Total RNA Purification, Amresco) a purificação foi realizada de 

acordo com as instruções do fabricante. O RNA obtido foi tratado com DNAse isento de 

RNAse (Sigma-Aldrich) e armazenado a -80ºC para síntese de cDNA. 

O kit Transcriptase Reversa M-MLV (Sigma-Aldrich) foi usado para a síntese de 

cDNA. A reação consistiu de 200 ηg de RNA total, 0,5 mM de dNTPS e 0,63 μM de 

primers hexâmeros aleatórios (Gibco / Thermo Fisher Scientific) e foi incubado por 10 

minutos a 70°C. Em seguida, o sistema foi transferido para gelo e tampão de 

transcriptase reversa, 200U de transcriptase reversa M-MLV e 40U de RNAse OUT 

(Invitrogen) foram adicionados. A reação foi incubada a 37ºC durante 1 hora e 30 

minutos. Em seguida, o cDNA sintetizado foi armazenado a -80°C até a sua utilização 

para PCR em tempo real (RT-PCR). A reação do RT-PCR foi realizada em um tubo de 
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0,2 ml, utilizando 10 μL de mistura SYBR Green (Bio-Rad), 0,5μM de cada primer 

(Tabela 1) e 9μL de cDNA em um volume final de 20 μL. A reação foi realizada num 

termociclador RotorGene (Bio-Rad). As condições foram as mesmas descritas na reação 

de PCR. Amostras positivas foram consideradas quando a fluorescência ultrapassou a 

linha de base do limiar. O ciclo de cruzamento de limiar correspondeu ao valor de Ct. 

Valores de Ct maiores que 35 foram considerados negativos. Os valores de Ct foram 

tabulados em uma planilha do Excel 2016, e a expressão gênica relativa foi determinada 

pelo método delta Ct (ΔCt) usando a expressão do gene sigA como normalizador. 

 

4.18. Análise estatística 

Os dados obtidos das análises foram tabulados utilizando os pacotes de software 

Excel e Prism (Graphpad 4.0). A análise de variância entre grupos foi avaliada através 

do teste estatístico ANOVA não paramétrico seguido por pós teste Kruskal-Wallis. Para 

verificação se havia diferença estatística entre dois grupos foi usado o teste de t não 

paramétrico. Para avaliar a mortalidade foi usado o teste de Kaplan-Meier. As 

diferenças foram consideradas significativas quando o p obtido foi p<0,05. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Virulência dos isolados de Mycobacterium bovis em modelo murino. 

5.1.1. Carga bacilar e mortalidade 

 

Inicialmente para avaliar se a carga bacteriana dos isolados obtidos de duas 

espécies de animais com histórico anterior conhecido e com características clínicas 

divergentes seria diferente em um mesmo modelo murino resistente, camundongos 

C57BL/6 foram infectados com 105 UFC/camundongo e a carga bacilar no pulmão, 

fígado e baço foi verificada nos pontos de 5, 15 e 21 dias p.i. (Figura 5). Com 21 dias de 

infecção os isolados M. bovis MBv e MAt apresentaram carga bacilar superior no 

pulmão, baço e fígado que o Mtb (Figura 5A, B e C). Nesse ponto experimental, a carga 

bacteriana nos pulmões dos animais infectados com ambos isolados M. bovis foi quase 

2 log10 maior do que nos camundongos infectados com Mtb (p < 0,05) (Figura 5A). No 

baço o crescimento de todas as cepas permanece semelhante até o 15º dia de infecção, 

sendo que após esse período o Mtb apresenta leve declínio (Figura 5B). 

Interessantemente camundongos infectados com Mtb apresentaram declínio da carga 

bacilar no fígado aos 21 dias de infecção chegando a 3 log10 de diferença com os 

isolados (Figura 5C). 
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Figura 5. Avaliação da carga micobacteriana no pulmão, baço e fígado dos camundongos. 

Camundongos C57BL/6 infectados por via intravenosa com 105 UFC de Mtb (■) e M. bovis MBv (▲) e 

MAt () foram sacrificados nos períodos 5, 15 e 21 dias pós infecção e o número de UFC determinados 

após o plaqueamento em meio 7H11. As linhas indicam a cinética da média ± desvio padrão do número de 

UFC de cada cepa obtida com seis animais por grupo, mostrando a diferença estatística significativa com 

um asterisco (*). p < 0,05. (A) Pulmão (B) Baço (C) Fígado. 
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Os ensaios de sobrevida mostraram que embora a carga bacilar seja semelhante 

nos diversos órgãos avaliados, o isolado advindo da anta apresentou maior virulência, 

uma vez que 100% dos camundongos desse grupo morreram aos 22 dias p.i. Mostrando 

que o isolado MAt possui maior virulência que as outras micobactérias avaliadas, não 

dependente da carga bacilar indicando que pode haver outros fatores envolvidos (Figura 

6). 

 

Figura 6. Avaliação da sobrevivência dos camundongos infectados com micobactérias. 

Camundongos C57BL/6 infectados por via intravenosa com 105 UFC de M. tuberculosis Mtb (■) e M. 

bovis MBv (▲) e MAt () foram observados durante 30 dias p.i. para determinar a mortalidade de cada 

bacilo. O gráfico mostra a média ± desvio padrão de cada grupo (n = 6; asteriscos (*) denotam diferenças 

significativas entre os grupos). p < 0,05. 
 

5.1.2. Análises microscópicas do pulmão, fígado e linfonodos dos camundongos 

infectados com isolados de M. bovis e Mtb  

Os isolados de M. bovis utilizados nesse trabalho foram oriundos de animais 

com comprometimento tecidual diferente que indicavam virulências distintas. A 

mortalidade precoce (22 dias) dos animais infectados com MAt sugerem virulência 

maior que MBv e Mtb, nesse sentido avaliamos se as alterações histológicas poderiam 

indicar maior patologia associada ao isolado MAt.  Para isso avaliou-se os tecidos 

pulmonar e hepático, principais órgãos afetados em TB disseminada. Com esse objetivo 



39 

 

os camundongos foram infectados com cada micobactéria e a cinética das alterações 

histopatológicas dos pulmões foram avaliadas durante a infecção. Utilizou-se 

camundongos inoculados com PBS como parâmetro de estrutura normal do pulmão 

(Figura 7A, B e C). Como esperado, a infecção por Mtb induziu pneumonia difusa 

discreta após 15 de infecção afetando 19,5% do tecido. Aos 21 dias foi observado uma 

intensificação da pneumonia difusa para moderada, progredindo para 40,25% do 

pulmão dos camundongos (Figura 7 e 8). O órgão manteve as estruturas teciduais aos 21 

dias de infecção (Figura 7E e F). As células inflamatórias apresentaram predominante 

morfologia de células mononucleares aos 21 dias de infecção (Figura 9). 

Camundongos infectados com o isolado doméstico MBv, apresentaram infiltrado 

celular peribronquiolar discreto multifocal de predominância mononuclear (15 dias p.i.; 

Figura 7H). Nesse grupo experimental, aos 21 dias houve aumento discreto dos 

infiltrados peribronquiolares, de 17,5% para 22,25%, mantendo-se como discretos 

(Figura 7I e 8). 

O grupo de camundongos infectados com o MAt mostrou reações inflamatórias 

difusas por todo o órgão (Figura 7J, L e M). No início da infecção, já foi possível notar 

a formação de edema nos septos alveolares e migração celular difusa em algumas áreas 

de maneira discreta, que se intensificou ao longo da infecção culminando aos 21 dias de 

infecção com a formação de estruturas semelhantes a granuloma, algumas com necrose 

central, 73,75% do órgão apresentava lesão (Figura 7M e 8). Parte das estruturas do 

tecido foram perdidas, devido a progressão da doença e destruição do tecido pulmonar 

(Figura 7M). Apesar da presença de células inflamatórias mononucleares existe uma 

população predominante de neutrófilos (Figura 9).  
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Figura 7. Avaliação das alterações no pulmão de camundongos infectados. Camundongos C57BL/6 infectados por via intravenosa com 105 UFC de Mtb, MBv e 

MAt após eutanásia nos períodos 5, 15 e 21 dias pós infecção tiveram os pulmões cortados e corados com H&E para avaliação de alterações nesses tecidos. (A) 

Pulmão de camundongo não infectados no período de 5 dias. (B) Pulmão de camundongo não infectados - 15 dias. (C) Pulmão de camundongo não infectados - 21 

dias. (D) Pulmão de camundongo infectado com Mtb no período de 5 dias. (E) Pulmão de camundongo infectado com Mtb - 15 dias. (F) Pulmão de camundongo Mtb - 

21 dias. (G) Pulmão de camundongo infectado com MBv no período de 5 dias. (H) Pulmão de camundongo MBv - 15 dias. (I) Pulmão de camundongo MBv - 21 dias. 

(J) Pulmão de camundongo infectado com MAt no período de 5 dias. (L) Pulmão de camundongo MAt - 15 dias. (M) Pulmão de camundongo MAt - 21 dias. 
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Figura 8. Cinética do score de lesão do pulmão durante a infecção de camundongos C57BL/6 pelos 

isolados de M. bovis. Camundongos C57BL/6 infectados por via intravenosa com 105 UFC/camundongo 

da cepa Mtb, MBv e MAt foram sacrificados nos períodos 5, 15 e 21 dias p.i. e os pulmões foram 

processados e corados com H&E para análise no microscópio óptico. Os resultados mostram a média ± 

desvio padrão (n = 6 por grupo) e diferenças significativas (*; p <0,05) entre os grupos são mostradas. 
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Figura 9. Morfologia das células inflamatórias no pulmão 21 dias pós infecção de camundongos C57BL/6 pelos isolados de M. bovis. Camundongos C57BL/6 

infectados por via intravenosa com 105 UFC/camundongo da cepa Mtb, MBv e MAt foram sacrificados nos períodos 21 dias p.i. e os pulmões foram processados e 

corados com H&E para análise no microscópio óptico. Histopatológico do infiltrado no aumento de 40x, mononuclear (seta vermelha) e multinuclear (seta preta). 

 

Os grupos de camundongos infectados com Mtb e o isolado MBv apresentaram infiltrado inflamatório mononuclear de intensidade 

discreto distribuídos de forma multifocal durante os 3 momentos de avaliação da infecção no fígado (Figura 10D – I). No entanto, o fígado 

dos camundongos infectados com o isolado silvestre MAt mostrou acentuado número de regiões com células inflamatórias aos 5 dias após 

a infecção, mas com pouca alteração na estrutura tecidual (Figura 10J e L). Aos 21 dias após a infecção, observou-se aumento do número e 

tamanho dos focos inflamatórios, apresentando 15,75% de área do órgão (Figura 10M e 11). Nos focos havia a presença de macrófagos em 

diversos estágios de diferenciação, juntamente com células epitelióides, linfócitos e regiões ricas em fibroplasia (Figura 10M). 
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Figura 10. Avaliação das alterações no fígado de camundongos infectados. Camundongos C57BL/6 infectados por via intravenosa com 105 UFC de M. 

tuberculosis Mtb e M. bovis MBv e MAt foram eutanaziados nos períodos 5, 15 e 21 dias pós infecção tiveram o lobo caudal do fígado cortados e corados com HE 

para avaliação de alterações nesses tecidos. (A) Fígado de camundongo não infectados no período de 5 dias. (B) Fígado de camundongo não infectados - 15 dias. (C) 

Fígado de camundongo não infectados - 21 dias. (D) Fígado de camundongo Mtb no período de 5 dias. (E) Fígado de camundongo Mtb - 15 dias. (F) Fígado de 

camundongo Mtb - 21 dias. (G) Fígado de camundongo MBv no período de 5 dias. (H) Fígado de camundongo MBv - 15 dias. (I) Fígado de camundongo MBv - 21 

dias. (J) Fígado de camundongo MAt no período de 5 dias. (L) Fígado de camundongo MAt - 15 dias. (M) Fígado de camundongo MAt - 21 dias. As setas vermelhas 

indicam infiltrado inflamatório. 
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Figura 11. Cinética do score de lesão do fígado durante a infecção de camundongos C57BL/6 pelos 

isolados de M. bovis. Camundongos C57BL/6 infectados por via intravenosa com 105 UFC/camundongo 

da cepa Mtb, MBv e MAt foram sacrificados nos períodos 5, 15 e 21 dias p.i. e os fígado foram 

processados e corados com H&E para análise no microscópio óptico. Os resultados mostram a média ± 

desvio padrão (n = 6 por grupo) e diferenças significativas (*; p <0,05) entre os grupos são mostradas. 

 

5.1.3. Avaliação de células da resposta imune inata induzidas pela infecção no 

pulmão 

 

Para o entendimento dos mecanismos que conduziram às distintas patologias 

observadas, pulmões de camundongos infectados com as diferentes micobactérias e em 

diferentes pontos foram avaliados por Citometria. A resposta imune inata contra 

micobactérias envolve várias tipos celulares e seus produtos, decidiu-se nesse trabalho 

avaliar os macrófagos alveolares, DCs, monócitos, granulócitos, células NKT e células 

NK. A avaliação dessas células permite caracterizar tanto a ativação da resposta imune 

inata quanto o grau de infectividade e virulência das micobactérias avaliadas 

(SAMPATH et al., 2018). 
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5.1.3.1. Células F4/80+ 

 

O antígeno F4/80 é uma glicoproteína madura da superfície celular do 

camundongo expressa em altos níveis em vários macrófagos, DCs e granulócitos 

(GORDON et al., 2011; ROSE; MISHARIN; PERLMAN, 2012). As células da 

linhagem mielóide pré-definidas como F4/80+ foram selecionadas e as diversas 

populações celulares avaliadas de acordo com a presença de CD11b (macrófagos 

alveolares F4/80+CD11b+CD11c-), CD11c (DC F4/80+CD11c+CD11b+), neutrófilos 

(F4/80+CD11bhighCD11c-Gr1+), monócitos/macrófagos (F4/80lowCD11blowCD11clow) 

seguindo padrão de seleção definido por Gonzalez-Juarrero et al. (2003), conforme 

representado na figura 12.  

A infecção por Mtb e pelo isolado MAt induziu aumento do número de 

macrófagos alveolares no 5º dia de infecção, contudo, isso não ocorreu nos camudongos 

infectados com MBv quando comparados com o grupo não infectado (Figura 13). Esse 

aumento continua a ser observado para os camudongos infectados com a cepa Mtb e 

MBv, enquanto os camundongos infectados com MAt sofrem uma drástica redução no 

número de macrófagos alveolares 15 dias após a infecção, mesmo quando comparado 

ao grupo não infectado ou aos outros grupos infectados (Figura 13). Vinte e um dias 

após a infecção, os macrófagos alveolares ainda estão reduzidos nos camudongos 

infectados com MAt, e reduzem na infecção por MBv. No entanto, os macrófagos 

alveolares dos camundongos infectados com Mtb permanecem estáveis nesse período 

(Figura 13). 
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Figura 12. Exemplo de esquema de Dot Plot representando a seleção de macrófagos alveolares 

(F4/80+CD11c+CD11b-), células dendríticas (F4/80+CD11c+CD11b+), monócitos/pequenos macrófagos 

(F4/80+CD11c-CD11b-) e granulócitos (F4/80+CD11c-CD11b+) do pulmão de camundongos C57BL/6. 

SSC – Side Scatter (dispersão lateral), FSC – Foward Scatter (dispersão frontal). 
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Figura 13. Cinética da população de macrófagos alveolares no pulmão de camundongos C57BL/6 

infectados com os isolados. Pulmão dos camundongos infectados com Mtb, MBv e MAt sacrificados 5, 

15 e 21 dias p.i. foram marcados com anticorpos e as populações celulares foram determinadas por 

Citometria de fluxo. Os resultados mostram a média ± desvio padrão (n = 6 por grupo) e diferenças 

significativas (*; p <0,05) entre os grupos são mostradas.  

 

A população de DCs são conhecidas como células apresentadoras de antígeno 

profissionais e são responsáveis pela conexão da resposta imune inata e adaptativa. A 

infecção por M. bovis, independente do isolado e Mtb, induziu aumento do número de 

DC no pulmão dos camundongos durante todo o período estudado (Figura 14). No 21º 

dia de infecção, o aumento do número de DCs foi significante nos animais infectados 

com Mtb e com o isolado MAt M. bovis (Figura 14). 
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Figura 14. Cinética da população de DCs no pulmão de camundongos C57BL/6 infectados com os 

isolados. Pulmão dos camundongos infectados com Mtb, MBv e MAt sacrificados 5, 15 e 21 dias p.i. 

foram marcados com anticorpos e as populações celulares foram determinadas por Citometria de fluxo. 

Os resultados mostram dados de cada camundongo e a média ± desvio padrão por grupo (n = 6). 

Diferenças significativas (*; p <0,05) são mostradas.  

 

Os monócitos são recrutados para os tecidos inflamados por  meio de 

quimiocinas e moléculas de adesão, atuando na eliminação do patógeno pela fagocitose 

ou pela produção de diversas moléculas tóxicas. Nesse modelo, houve um aumento do 

recrutamento de monócitos para o pulmão nos animais infectados com Mtb e MBv, em 

todos os períodos estudados (p<0,001) (Figura 15A). Contudo, a infecção dos 

camundongos por MAt apresentou cinética diferente com redução dos macrófagos aos 

15 dias de infecção e retorno aos valores similares aos induzidos por Mtb aos 21 dias 

após a infecção (Figura 15A). 
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Figura 15. Cinética da população de monócitos e neutrófilos no pulmão de camundongos C57BL/6 

infectados com os isolados. Pulmão dos camundongos infectados com Mtb, MBv e MAt sacrificados 5, 

15 e 21 dias p.i. foram marcados com anticorpos e as populações celulares foram determinadas por 

Citometria de fluxo. Os resultados apresentados são a média ± desvio padrão dos diferentes momentos (*; 

p <0,05). (A) Número total de monócitos. (B) Número total de neutrófilos. 
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Os granulócitos podem ser divididos em neutrófilos, basófilos e eosinófilos. Os 

neutrófilos são as primeiras células a chegarem ao local da inflamação e possuem 

diversos mecanismos antimicrobianos (MORRIS et al., 2013). A infecção por Mtb 

aumenta o número de neutrófilos apenas no 21º dia de infecção, enquanto a infecção 

dos camundongos pelo isolado MAt aumenta o número de neutrófilos no 15º dia, sendo 

mantido até o 21º dia de infecção. Os camundongos infectados com o MBv 

apresentaram aumento na frequência de neutrófilos após 5 dias de infecção (Figura 

15B). 

 

5.1.3.2. Células NK1.1+ 

As células NK1.1+ exercem um papel protetor nas respostas imunes inatas contra 

a infecção micobacteriana, reconhecem os macrófagos infectados pelo Mycobacterium 

tuberculosis e produzem IFN-γ e IL-8 na tentativa de controlar a carga bacilar (SADA-

OVALLE et al., 2008).Inicialmente as populações celulares foram selecionadas de 

acordo com tamanho e granulosidade compatíveis com linfócitos, células marcadas com 

CD3 e NK1.1 foram avaliadas. As células NKT foram consideradas CD3+NK1.1+ e as 

células NK aquelas CD3- NK1.1+ (Figura 16A).  

A infecção por Mtb induziu níveis aumentados de células NK ao dia 21 p.i, 

enquanto a infecção com MAt induziu números mais elevados de células NK aos 15 

dias p.i. do que a infecção por Mtb. Em contraste, a infecção por MBv induziu um 

discreto aumento no nível de células NK que permaneceram constantes durante o 

período estudado (Figura 16B). A infecção com MAt também induziu um aumento nos 

níveis de células NKT no pulmão, superior aos níveis observados nos animais 

infectados com Mtb no dia 15 p.i., mas mais tarde aos 21 dias p.i. ambos os grupos 

mostraram números semelhantes de células NKT nos pulmões. A infecção por MBv não 

alterou os níveis de células NKT no pulmão de camundongos infectados (Figura 16C). 
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Figura 16. Cinética da população de células NK e NKT nos pulmões de camundongos C57BL / 6 

infectados. Em diferentes momentos após a infecção, as células NK e NKT foram avaliadas por 

citometria de fluxo. Os resultados mostram a média ± desvio padrão (n = 6 por grupo) e diferenças 

significativas (*; p <0,05) entre os grupos são mostradas. (A) Estratégia de gating é mostrado. A cinética 

do número total de células NK (CD3-NK1.1+) e NKT (CD3+NK1.1+) é mostrada em B e C, 

respectivamente. 
 

5.1.4. Células da resposta imune específica induzidas pela infecção 

 

Como a infecção por MAt induziu níveis mais elevados de neutrófilos, 

macrófagos pequenos, células NKT, NK e DC, mas apresentou uma pior resposta 

inflamatória, questionamos se os animais infectados com este isolado foram capazes de 

produzir uma resposta imune específica efetiva. De acordo com a literatura utilizando 

modelo murino infectado com Mtb, a resposta imune específica se instala a partir dos 21 

dias, e culmina com a contenção do crescimento bacteriano. Isso ocorre principalmente 
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pela migração e interação de linfócitos T no pulmão com os bacilos. Os linfócitos T, 

pertencentes a resposta imune adaptativa, desempenham diversos papéis na resposta a 

micobactérias culminando com a morte de células infectadas (LI et al., 2018).  

Para a avaliar os linfócitos T que passaram pelo processo de migração para o 

pulmão durante a infecção dos camundongos por Mtb e pelos isolados de M. bovis foi 

utilizado outro painel de marcadores, e a população celular foi avaliada de acordo com o 

tamanho e a granulosidade compatíveis com os linfócitos. As células marcadas com 

CD4 ou CD8 foram avaliados pela positividade para IFN-γ e IL-17 de acordo com os 

esquemas de seleção demonstrados nas figuras 17. 

Vinte e um dias após a infecção, os linfócitos T CD4+ foram avaliados e 

comparados entre os diferentes grupos infectados. Como observado na figura 18A, as 

infecções conseguiram aumentar o número de células T CD4+ nos pulmões. Estas 

células quando avaliadas num ensaio ex vivo, mostraram que enquanto a infecção por 

Mtb e MAt induzia níveis mais elevados de células T CD4 + IFN-γ, os animais 

infectados com MBv apresentavam duas vezes menos células do que os camundongos 

infectados com Mtb e MAt (Figura 18B). Como descrito anteriormente, a infecção por 

Mtb induz níveis aumentados de células Th17 (IL-17) (LI et al., 2018). Os 

camundongos infectados com MAt apresentaram um aumento discreto e menor de 

linfócitos T CD4+IL-17+, em comparação com a infecção por Mtb, enquanto a infecção 

por MBv não induziu células T CD4+IL-17+ nos pulmões (Figura 18C). 
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Figura 17. Exemplo de esquema de Dot Plot representando a seleção de linfócitos TCD4 (CD4+) do 

pulmão de camundongos C57BL/6, e a produção de IL-7 e IFN-γ. SSC – Side Scatter (dispersão lateral), 

FSC – Foward Scatter (dispersão frontal). 
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Figura 18. Subpopulações de linfócitos CD4+ migrantes para pulmão de camundongos C57BL/6 

infectados com os isolados. Pulmão dos camundongos infectados com Mtb, MBv e MAt sacrificados 5, 

15 e 21 dias p.i. foram marcados com anticorpos e as populações celulares foram determinadas por 

Citometria de fluxo. Os resultados apresentados são a média ± desvio padrão dos diferentes momentos (*; 

p <0,05). (A) Número total de linfócitos CD4+. (B) Total de linfócitos CD4+ produtores de IFN-γ. (C) 

Número absoluto de linfócitos CD4+ e IL-17+. 
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Após 21 dias de infecção todos os grupos infectados mostraram um aumento da 

população de linfócitos CD8+ no pulmão quando comparados ao grupo não infectado (figura 

19A). Dentro dessa população de linfócitos T CD8+, os linfócitos CD8+ positivos para IFN-γ 

estavam mais aumentados nos pulmões do grupo MAt (figura 19B). Os linfócitos CD8+ 

positivos para a citocina IL-17 não sofreram alterações em nenhum dos grupos infectados 

(figura 19C).  

 

Figura 19. Subpopulações de linfócitos CD8+ migrantes para pulmão de camundongos C57BL/6 

infectados com os isolados. Pulmão dos camundongos infectados com Mtb, MBv e MAt sacrificados 5, 

15 e 21 dias p.i. foram marcados com anticorpos e as populações celulares foram determinadas por 

Citometria de fluxo. Os resultados apresentados são a média ± desvio padrão dos diferentes momentos (*; 

p <0,05). (A) Número total de linfócitos CD8+. (B) Total de linfócitos CD8+ produtores de IFN-γ. (C) 

Número absoluto de linfócitos CD8+ e IL-17+. 

 

5.1.5. Produção de óxido nítrico 

Um dos principais produtos utilizados pelos fagócitos para eliminação das 

bactérias são as ROS. Esses compostos são tóxicos para as bactérias e para as próprias 

células dos hospedeiros, o descontrole da produção desses produtos pode gerar a morte 

do fagócito e induz a morte por necrose das células próximas. Devido às regiões de 

necrose observadas nos pulmões dos camundongos infectados com o isolado MAt 

fomos investigar se esse isolado era capaz de modular a produção de ROS. Com esse 

objetivo, quantificamos o nitrito, principal subproduto do óxido nítrico (NO), presente 
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em culturas de células pulmonares de camundongos infectados. As células infectadas 

com MAt aos 5 dias produziram mais NO que os outros grupos (Figura 20). Já a partir 

do 15º dia de infecção tanto as células infectadas por Mtb e MAt produziram níveis 

semelhantes de NO, ambos foram superiores ao NO produzido durante a infecção por 

MBv (Figura 20). 

 

 

Figura 20. Cinética da produção de óxido nítrico no pulmão de camundongos C57BL/6 infectados 

com os isolados. Pulmão dos camundongos infectados com Mtb, MBv e MAt sacrificados 5, 15 e 21 dias 

p.i. as células foram cultivadas por 10 horas e o sobrenadante foi recolhido para dosagem de nitrito. Os 

resultados mostram a média ± desvio padrão (n = 3 por grupo) e diferenças significativas (*; p <0,05) 

entre os grupos são mostradas. 
 

5.1.6. Avaliação sérica 

 

Devido à extensão dos danos principalmente ao tecido pulmonar, mas também no 

tecido hepático ocorridas durante a infecção pelo isolado MAt nos perguntamos se a 

infecção poderia alterar fatores sistêmicos importantes para a resposta a micobactérias, 

como glicemia e lipídeos, nos camundongos infectados em comparação aos 



57 

 

camundongos saudáveis. Com esse objetivo avaliamos os níveis de glicose, colesterol, 

triglicerídeos, LDL e VLDL no sangue total dos camundongos infectados e selvagens. 

Primeiro, investigamos a flutuação da glicemia nos camundongos infectados com 

as três cepas nos períodos de 5, 15 e 21 dias pós infeção. Apenas os camundongos 

infectados com o isolado silvestre MAt apresentaram redução significativa na glicemia 

em comparação com o grupo não infectado e os demais (p < 0,05). O grupo MAt 

reduziu aproximadamente 3 vezes a glicemia no 150 dia que se manteve até o final do 

experimento (p < 0,05) (Figura 21). 

 

Figura 21. Influência das infecções na glicemia. O sangue de camundongos infectados com as cepas 

testadas, como indicado na legenda da Figura 1, foram analisados para determinação da glicemia. Os 

dados obtidos são mostrados como média ± desvio padrão de amostras em triplicata. Asteriscos 

representam significância estatística em comparação com animais não infectados, sendo (*) igual p < 0,05, 

sendo (**) igual p < 0,01 e sendo (***) igual p < 0,001. 

 

Os camundongos infectados apresentaram alterações lipídicas no decorrer das 

infecções pelas cepas. Na infecção por MAt, os níveis de colesterol aumentaram 

aproximadamente 50% no dia 210 dia após a infecção (p <0,05) (Figura 22A). Os níveis 

de HDL, contudo, estavam aumentados apenas no 50 dia nesses animais (p <0,05) 

(Figura 22C). As concentrações de triglicérides e VLDL não foram encontrados 

alterados durante a infecção por nenhum dos bacilos (Figura 22B e D). 
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Figura 22. Lipidograma dos camundongos infectados. O sangue de camundongos infectados com as 

cepas testadas, como indicado na legenda da Figura 1, foram analisados para verificação dos níveis 

lipídicos sistêmicos. Os dados obtidos são mostrados como média ± desvio padrão de amostras em 

triplicata. Asteriscos representam significância estatística em comparação com animais não infectados, 

sendo (*) igual p < 0,05, sendo (**) igual p < 0,01 e sendo (***) igual p < 0,001. (A) cinética do colesterol. 

(B) cinética do HDL. (C) cinética do triglicérides. (D) cinética do VLDL. 

 

5.2. Avaliação da via de inoculação 

5.2.1. Sobrevivência dos camundongos infectados 

Uma vez que o isolado MAt apresentou maior virulência e melhor capacidade de 

modular a resposta imune dos camundongos, fomos avaliar se esses eventos poderiam 

estar relacionados com a via de inoculação. Para permitir que apenas os fatores 

associados à virulência fossem avaliados, utilizou-se camundongos mutantes para IFN-γ 

e os animais foram inoculados pela via aérea. Dessa forma, avaliou-se a sobrevivência 

dos camundongos C57BL/6 nocautes para IFN-γ infectados com as três cepas. Os 

camundongos infectados com o isolado M. bovis MAt (n = 3) apresentaram alta taxa de 

mortalidade, podendo ser observado 100% de mortalidade em 22 dias de infecção. Não 
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foi observado mortalidade nos grupos de camundongos infectados com Mtb (n =3) ou 

com o isolado de M. bovis MBv (n =3) (Figura 23). Assim, pode-se presumir que o 

isolado MAt apresenta, independente da via de inoculação, maior grau de virulência que 

os isolados MBv e que a cepa referência Mtb independente da via de infecção. 

 

Figura 23. Avaliação da sobrevivência dos camundongos. Camundongos C57BL/6 IFN-γ infectados por 

via intranasal com 105 UFC de M. tuberculosis Mtb (●) e M. bovis MBv (■) e MAt (▲) inoculados com 

PBS (▼) pela mesma via foram observados diariamente quanto a sua. O gráfico mostra a média ± desvio 

padrão de cada grupo (n = 3; asteriscos (*) denotam diferenças significativas entre os grupos). 
 

5.2.2. Análises microscópicas do pulmão dos camundongos infectados pela via 

intranasal com isolados silvestres de M. bovis e M. tuberculosis 

Os camundongos do grupo não infectado que receberam 100 µL de PBS 

intranasal foram utilizados como referência para o tecido pulmonar normal, sem 

alterações em sua estrutura (Figura 24A). Após 21 dias de infecção com a cepa Mtb, 

áreas com predominância de células inflamatórias com intensidade moderada 

distribuídas pelo corte de forma multifocal foram observadas (Figura 24B).  Já nos 

pulmões dos camundongos infectados com o isolado MBv mostraram áreas com 

infiltrado inflamatório discreto difuso no órgão, principalmente peribronquiolar (Figura 

24C). Os camundongos infectados com o isolado MAt com 21 dias de infecção 
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apresentaram áreas extensas de infiltrado celular peribronquiolar e focos inflamatórios 

de distribuição multifocal pelo órgão (Figura 24D). Apesar dessas alterações nos tecidos 

dos camundongos infectados com as três cepas, as estruturas do tecido são mantidas na 

maior parte do tecido (Figura 24). 

 

  

Figura 24. Avaliação das alterações no pulmão de camundongos infectados. Camundongos C57BL/6 

infectados por via intranasal com 105 UFC de M. tuberculosis Mtb e M. bovis MBv e MAt após eutanásia 

no vigésimo primeiro dia de infecção e os pulmões cortados e corados com H&E para avaliação de 

alterações nesses tecidos. Infiltrado inflamatório indicado por setas vermelhas. (A) Veiculo (B) Mtb (C) 

MBv (D) MAt.  

 

5.2.3. Análise das células da resposta imune inata induzida pela infecção intranasal  

Para a avaliar se a via de infecção poderia influenciar nas populações dos 

leucócitos que migraram para o pulmão durante a infecção, considerou-se os mesmos 

esquemas de seleção utilizados para as células positivas para F4/80 e positivas para 

NK1.1 (Figura 12 e 16).  

A infecção intranasal, independente por qual cepa, reduziu a população de 

macrófagos alveolares aos 21 dias após infecção nos pulmões dos camundongos (p < 

0,05) (Figura 25A). A infecção por Mtb induziu um aumento de número de DCs aos 21 

dias após a infecção (p < 0,05). Os camudongos infectados com a cepa referência MAt 

mostram uma tendência de aumento do número de DCs. A infecção por M. bovis MBv 

nesse período não induziu alterações no número de DCs (Figura 25B). 

Outra população de células importantes na resposta a infecção micobacterianas 

os monócitos, que foram recrutados para o pulmão após a infecção intranasal pelo 

isolado MAt e pela cepa Mtb. De forma semelhante, a infecção intravenosa por MBv 

não induziu o recrutamento de monócitos/macrófagos no pulmão dos camudongos 

infectados pela via intranasal (Figura 25C).  
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Figura 25. População de células da resposta imune inata no pulmão. Camundongos C57BL/6 

infectados por via intranasal com 105 UFC de M. tuberculosis salina (●), Mtb (■) e M. bovis MBv (▲) e 

MAt (▼) foram sacrificados 21 dias pós infecção e as populações celulares foram determinadas por 

citometria. Os resultados mostram a média ± desvio padrão (n = 3 por grupo) e diferenças significativas 

(*; p <0,05) entre os grupos são mostradas. (A) macrófagos alveolares. (B) população de células 

dendríticas. (C) população de macrófagos pequenos. (D) granulócitos. (E) células NKT. (F) população de 

NK. 
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As células NK1.1+CD3+ (NKT) recrutadas para os pulmões dos camundongos 

infectados por via intranasal com a cepa Mtb e por ambos os isolados de M. bovis não 

alteram ao 21º dia de infecção (Figura 25E). Aos 21 dias de infecção os pulmões dos 

camundongos infectados pela via intranasal com o isolado M. bovis advindo do boi 

possuíam uma população de células NK (NK1.1+CD3-) aumentada (p < 0,05).  A 

infecção por M. bovis (isolado MAt) e pela cepa Mtb não mostrou aumento 

significativo, mas uma tendência (Figura 25F). 

 

5.2.4. Análise das células da resposta imune específica induzidas pela infecção 

intranasal  

Embora, não tenha havido um aumento da migração de linfócitos T CD4+ totais 

em nenhum dos pulmões dos camundongos infectados (Figura 26A) houve uma 

tendência de aumento dessa migração nos camundongos infectados com a cepa Mtb e o 

isolado MAt (Figura 26B). Os pulmões dos camundongos com infecção pelo isolado 

MAt possuem maior número de células T CD4+ produtoras de IL-17, o que não ocorre 

nos outros grupos (Figura 26C). 
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Figura 26. População de CD4+ no pulmão. Camundongos C57BL/6 infectados por via intranasal com 

105 UFC de M. tuberculosis salina (●), Mtb (■) e M. bovis MBv (▲) e MAt (▼) foram sacrificados 21 

dias pós infecção e as populações celulares foram determinadas por citometria. Os resultados 

apresentados são a média ± desvio padrão dos diferentes momentos (*; p <0,05). (A) determinação da 

população de células CD4+ do pulmão. (B) CD4+ produtoras de IFN. (C) células CD4+ produtoras de IL-

17. 
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5.3. Análise do genoma dos isolados de M. bovis 

5.3.1. Montagem e análise do genoma do isolado de Mycobacterium bovis MAt 

Uma vez que o isolado MAt apresentou crescimento semelhante ao outro isolado, mas 

maior virulência modulando a resposta imune do camundongo a uma resposta inflamatória 

prejudicial ao animal fomos avaliar fatores genéticos nessa cepa que poderiam estar 

associados a estas propriedades. Deste modo, inicialmente foi realizado a extração do DNA 

genômico do isolado. A confirmação da extração foi feita em um gel de agarose a 1,5% 

como pode ser visto na Figura 27. 

 

 

Figura 27. Confirmação da extração do DNA do isolado de M. bovis em gel de agarose. Após o processo 

de isolamento das amostras do escarro obtidas da Anta, realizadas três extrações do DNA genômico do isolado 

Mycobacterium bovis (MAt). As três amostras (A1, A2 e A3) foram analisadas em gel de agarose com brometo 

de etídeo. 

 

O DNA cromossomal de uma das extrações foi enviado para a empresa BaseClear 

B.V(Paises Baixos) que realizou o sequenciamento total através da tecnologia Illumina e nos 

enviou as leituras de sequenciamentos crus. Após o sequenciamento do conteúdo genético 

do isolado de MAt, se fez necessário a retirada dos reads de baixa qualidade e adaptadores 

presentes nessas sequências para a obtenção de uma montagem mais fidedigna e de maior 

qualidade e com essa finalidade os reads foram submetidos ao programa Trimmomatic 

v.0.33. Em seguida, os reads resultantes do sequenciador foram unidos para a formação de 

contigs com o programa Velvet. Como a sequência obtida ainda estava muito fragmentada 

foi necessário a utilização do protocolo PAGIT (SWAIN et al., 2013) para o fechamento 

desses gaps na sequência e correção dos erros. Ao término da montagem, obteve-se uma 

sequência de fragmento único contendo o tamanho total do genoma. Essa sequência mostrou 
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alta porcentagem de guanina e citosina (GC) (65,45%) em relação ao total de nucleotídeos, e 

um N50 e L50 de 4.879.996 e 1 respectivamente, confirmando que apenas uma sequência 

única contendo 4.879.996 de nucleotídeos foi obtida (Figura 28).  

Um alinhamento do contig com o genoma de referência AF2122/97 foi realizado 

através do programa BLAST para verificar diferenças entre estas sequências. O resultado 

gerado mostrou que a cepa MAt possui 99% de similaridade com a cepa de M. bovis 

AF2122/97. O genoma da cepa MAt cobre 94% do genoma de referência. Essa divergência 

de 1% pode ser vista distribuída em todo o genoma (Figura 28). 

 
Figura 28. Sequência genética completa do Mycobacterium bovis MAt. A escala em megabase no 

círculo na cor preta mais interno. O segundo círculo preto representa o conteúdo GC do genoma. O 

penúltimo círculo è dividido nas cores roxa (inclinação negativa GC) e verde. 

 

5.3.2. Filogenia 

Após a obtenção do genoma do isolado MAt, a sequência completa gerada foi 

alinhada com os genomas de M. bovis: AF2122/97, SP38, 2002/0476, 1595 e BCG 

Tokyo, além das sequências de M. tuberculosis Mtb e M. africanum GM041182 

depositados no GenBank. O alinhamento do genoma completo e o cálculo da 

similaridade foi realizado no programa Mauve. O genoma do MAt apresentou maior 

similaridade com os genomas de M. bovis em relação aos genomas de Mtb e M. 



66 

 

africanum como esperado (99,66%). Entre os genomas de M. bovis, o genoma de BCG 

possuir menor semelhança com o MAt (99,79%). O isolado apresentou maior identidade 

ao genoma de referencia AF2122/97 e ao genoma do isolado 1595 (99,84%), mas 

menor identidade que a observada entre esses dois genomas (99,85%) (Figura 29). 

 

 

 

Figura 29. Árvore de similaridade. Árvore de similaridade inferida da identidade dos genomas 

completos de M. bovis, genoma de M. tuberculosis Mtb e genoma de M. africanum GM041182 

depositadas no banco de dados do GenBank. A proximidade entre os isolados foi calculada por meio do 

ANI. 

 

Para determinar a proximidade genética entre os dois isolados de M. bovis foi 

aplicado a técnica de espoligotipagem in silico pelo software Spolpred do isolado MAt. 

O padrão binário dos 43 espaçadores da região de repetição no genoma do isolado MAt 

revelou que esse isolado possui o spoligotype SB0121. O Spoligotype do isolado MBv é 

SB1145, o padrão binário desse bacilo já havia sido determinado em um estudo anterior 

do laboratório (FORTES et al., 2012) (Tabela 3). 

 

Tabela 2. Padrões binários, OCTcode e SB referentes aos espoligotipos dos genomas dos isolados 

de M. bovis. 

Espécie (ID) Padrão binário OCTcode Espoligotipo 

M. bovis (MBv) 1101111101111110111101111111111111111100000 676773677777600 SB1145 

M. bovis (MAt) 1100000101111110111101111000011111111100000 602775674177600 SB0121 

 

5.3.3. Análise de SNPs 

Visto que os isolados possuem virulências diferentes, sendo o isolado MAt 

capaz de induzir maior migração de células do sistema imune, maior dano no tecido 

pulmonar e maior mortalidade, esses isolados possuem genótipos distintos, como visto 
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pela classificação por spoligotype avaliamos se alterações no genoma do MAt que 

poderiam ser responsáveis por esse aumento da virulência observado. Para isso, os 

SNPs presentes em todo o genoma do isolado foram identificados com o pacote de 

ferramentas bcftools e anotados com a ajuda do software SNPEff, para identificação da 

posição dos SNPs nos genes e se esses polimorfismos representavam alterações na 

tradução de proteínas. Como resultado 611 SNPs foram encontrados, sendo que a 

maioria desses 338 eram não sinônimos (55,32%) alternando o aminoácido da tradução, 

e apenas 273 eram sSNPs (44,70%). 

Trezentos e vinte e nove genes comprovadamente relacionados à virulência das 

micobactérias do MTBC foram avaliados para verificação de mutações pontuais não 

sinônimas que poderiam alterar estrutura ou função das proteínas codificadas. Treze 

nsSNPs foram encontrados em 12 genes relacionados a virulência, 4 em genes 

relacionados ao metabolismo lipídico, 1 de lipoproteínas, 1 à sobrevivência no interior 

de macrófagos, 1 quinase, 4 genes do sistema toxina-antitoxina e 1 transportador 

(Tabela 4).  

 

Tabela 3. SNPs não sinônimos presentes em genes de virulência do isolado de 

M. bovis MAt. 

Function Gene Posição Ref Alt SNP 

Metabolismo de ácidos graxos e 

lipídeos  

pks5 1711158 C A Asp422Tyr 

pks7 1864116 G A Gln1143Lys 

mmpL7 3244324 T G Ile894Met 

pks3 1318969 T A Ser1332Tyr 

      

Lipoproteínas lppX 3247551 T C Asp116Glu 

      

Proteínas inibitória da respostas 

antimicrobianas de macrófago 

katG 2145868 T C Ser175Trp 

Proteína quinase Serina-treonina pknG 497609 C G Arg242Pro 

      

Sistema TA* vapC12 1932530 A G Lys77Thr 

vapC22 3093531 G T Pro18Gln 

vapC36 2204661 G A His30Tyr 

vapB12 1932972 A G Met4Ile 

      

Outros mmpL4 541571 T C Thr314Ala  
541961 T C Val704Glu 

* TA: toxina-antígeno. 
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Para avaliar se os SNPs presentes nos 12 genes de virulência encontrados 

estariam presentes em outras cepas de M. bovis, os genes foram alinhados com todos os 

genomas de M. bovis presentes no banco de dados do NCBI. 1 SNP estava presente 

tanto nos M. bovis não virulentos (BCG) como no MAt. Apenas 1 (7,14%) SNP foi 

observado nos três grupos, em M. bovis não virulento, virulento e no MAt. O MAt 

apresentou 6 (42,87%) SNP únicos não presentes nos outros grupos pertencentes ao 

sistema toxina-antitoxina, lipoproteínas e proteínas inibidoras de respostas 

antimicrobianas do macrófago. Enquanto, 5 nsSNPs estavam presentes tanto em M. 

bovis virulentos quanto no MAt. (Figura 30). 

 

 

  

Figura 30. Presença de SNPs nos genes dentro da espécie M. bovis. As sequências preditas com SNPs 

pelo snpEff dos 14 genes foi submetida a alinhamento com todas as sequências dos mesmos genes de M. 

bovis depositados no NCBI. Os resultados dos alinhamentos que mostraram 100% de identidade foram 

divididos em 3 grupos:  Alinhamento com cepas virulentas de M. bovis, isolados não virulentos de M. 

bovis e não presentes em nenhum outro organismo. 

 

Uma vez que esses 4 genes poderiam estar associados a virulência observada 

para o MAt, decidiu-se avaliar a presença dos SNPs preditos por bioinformática nos 

genes pknG, pks3, pks5 e mmpL4 por PCR. Os cinco nsSNP preditos foram encontrados 

no genoma do MAt e apenas 1 desses SNPs, o SNP 1 do gene mmpL4, também foi 

encontrado no genoma do isolado MBv (Figura 31). Coincidentemente todos os 5 SNPs 
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ocorreram em regiões preditas como regiões de α-helix e mesmo com as alterações de 

aminoácidos não houve mudança na estrutura secundaria das proteínas (Figura 31).  

 

  

Figura 31. Confirmação da presença ou ausência dos SNPs nos genes dos isolados doméstico e 

silvestre de M. bovis. O PCR realizados das 5 regiões contendo os 5 SNPs no MBv e MAt foram 

submetidos ao Phyre2, sedo obtido a confirmação da presença dos SNPs na região. 
 

A mutação presente na proteína mmpL4 está localizada no lado citoplásmico da 

terceira hélice transmembrana; as mutações nas proteínas pks3 e 5 estão localizadas em 

regiões estruturais; a mutação da proteína PknG está localizada no sítio catalítico da 

enzima (Figura 32A). A mutação na proteína PknG do isolado MAt induz a mudança de 

alfa-hélice para uma alça (Figura 32A e B).  

Em suma, o isolado MAt possui a capacidade de modular a resposta imune, a 

fim de gerar danos aos pulmões, levando os animais ao óbito, porém esta modulação 

não é devida à carga bacilar e pode ser devida às diferenças no genoma do isolado. O 

genoma da linhagem de MAt possui várias mutações pontuais nos genes de fatores de 

virulência, e essas mutações podem ser responsáveis pelo alto grau de virulência do 

isolado MAt neste modelo de infecção. 

 



70 

 

 

Figura 32. Mutações nas proteínas PknG, Pks3, Pks5 e MmpL4. As 5 sequências contendo os 5 SNPs 

no MBv e MAt foram submetidos ao Phyre2. (A) estrutura 3D predita das 4 proteínas modificadas com a 

mutação marcada em vermelho. (B) Alteração na conformação causada pela mutação no núcleo catalítico 

da proteína PknG e os quatro domínios da proteína PknG: N-terminal (verde), rubredoxina (azul), núcleo 

quinase (amarelo) e repetição de tetratricopeptídeo (marrom). 

 

5.3.4. Mutação da PknG favorece o crescimento do isolado em condições 

adversas 

 

Como a PknG do isolado MAt apresentou mutação em seu sítio catalítico, 

decidiu-se verificar se esta mudança alteraria sua capacidade de sobreviver em 

condições de estresse oxidativo e pH ácido. Para gerar estresse oxidativo, as culturas de 

M. bovis foram realizadas na presença de 5mM de peróxido de hidrogênio. Nessas 

condições, culturas de MAt apresentaram crescimento superior que as culturas de MBv 

e Mtb (Figura 33A). Utilizando meio acidificado, pH 4,5, com ácido clorídrico 4M, 

observou novamente a superioridade no crescimento das culturas de MAt quando 

comparadas ao Mtb e ao MBv (Figura 33B). Já foi mostrado também que a proteína 

PknG está associada a resistência à isoniazida (KHAN et al., 2017). Após cultivar os 

isolados de M.bovis, observamos que novamente o MAt apresentou crescimento 

superior que as demais bactérias em meio com isoniazida (Figura 33C).  

Uma vez que o isolado MAt apresentou sobrevivência e crescimento melhor em 

condições adversas semelhantes àquelas observadas dentro de um fagolisossoma, 

decidiu-se avaliar a expressão do gene da pknG em culturas de macrófagos derivados da 

medula óssea infectados com os diferentes isolados. A expressão foi semelhante em 

todos os grupos avaliados (Figura 34). 
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Figura 33. Crescimento in vitro em diferentes condições dos isolados e Mtb. As bactérias foram 

cultivadas em meio 7H9 até a fase log, a densidade ótica foi ajustada e o crescimento bacteriano foi 

medido durante 7 dias em diferentes condições. (A) crescimento normal (B) estresse oxidativo (H2O2, 5 

Mm) (C) Meio ácido (pH 4,5) (D) isoniazida 5µg/mL. As linhas indicam a média ± desvio padrão das 

populações, mostrando a quando a diferença significativa com asterisco (*), sendo (*) igual p < 0,05. 
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Figura 34. Expressão relativa do gene pknG em Mtb e isolados durante a infecção de macrófagos in 

vitro. Macrófagos diferenciados de medula óssea foram infectados com MOI 1:1 dos isolados e da cepa 

Mtb. Após 48 horas de infecção o RNA total foi extraído e a expressão de pknG foi analisada por RT-

PCR quantitativo com verde SYBR. A expressão gênica relativa foi determinada pelo método Delta Ct 

(ΔCt) usando a expressão do gene sigA como normalizador. As linhas indicam a média ± desvio padrão 

das populações, mostrando a quando a diferença significativa com asterisco (*), sendo (*) igual p < 0,05. 
 

5.4. Mecanismo de morte celular induzida pelo isolado MAt 

A infecção pelo isolado MAt reduziu os macrófagos alveolares, aumentou a 

migração de fagócitos como neutrófilos e macrófagos e gerou necrose no centro dos 

granulomas, fenômeno observado apenas para cepas altamente virulentas (ALMEIDA 

et al., 2017). Também foi observado resistência desse bacilo à diferentes situações de 

estresse indicando que talvez esse isolado apresentasse mecanismos diferenciados para 

indução de necrose. Nesse sentido decidiu-se verificar se após a infecção de BMDM 

com os diferentes isolados, se o isolado MAt poderia lisar precocemente os macrófagos 

quando comparados com as demais bactérias. Na figura 35, mostramos que 48 h após a 

infecção, o isolado MAt apresentou maior carga bacilar extracelular do que intracelular, 

indicando maior lise dos macrófagos. Interessantemente, quando os macrófagos foram 

tratados com DFO, um quelante de ferro, não observamos no grupo MAt uma redução 

da carga bacteriana no interior dessas células quando comparado as células não tratadas 

com DFO (Figura 35). Contudo a uma redução nos bacilos no sobrenadante em todos os 

grupos infectados e tratados com DFO, indicando que o isolado MAt modula o ferro da 

célula hospedeira e que essa modulação do ferro é responsável pela morte dos 

macrófagos (ferropoptose) (Figura 35). 
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Figura 35. Crescimento in vitro em culturas de BMDM tratadas com quelante de ferro. Macrófagos 

diferenciados de medula óssea foram infectados com MOI 1:1 dos isolados e da cepa Mtb, após a 

infecção os meios de cultura foram trocados por meio RPMI completo com e sem DFO. Após 48 horas de 

cultura o sobrenadante da cultura e os macrófagos lisados foram plaqueados em meio 7H11 para 

visualização do extravasamento dos bacilos. 
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6. DISCUSSÃO 

Este estudo avaliou a patogenicidade e a virulência de duas cepas de M. bovis 

isoladas de bovinos (MBv) e de uma anta (MAt) no modelo de infecção por 

camundongo em comparação com a infecção bem conhecida pela cepa H37Rv de M. 

tuberculosis (MTb). A infecção de camundongos com cepas de M. bovis resultou em 

cargas bacterianas semelhantes nos pulmões de camundongos nos primeiros 21 dias de 

infecção, mas surpreendentemente a mortalidade no grupo infectado com MAt atingiu 

100% em 22 dias pós-infecção. De acordo com a mortalidade observada, os 

camundongos infectados com MAt tinham pneumonia intersticial severa e granulomas 

com necrose central aos 21 dias pós-infecção, não vistos em animais infectados com 

MBv. Além disso, a infecção por MAt induziu alta migração de neutrófilos seguido de 

migração de macrófagos pequenos e, em relação à resposta imune adaptativa, não houve 

diferença na migração de linfócitos T entre a infecção pelos dois isolados, mas a 

resposta Th17 só foi observada entre os isolados. MAt camundongos infectados e Mtb. 

Indicando que o isolado MAt é mais virulento que o do Mtb ou MBv. O isolado MAt 

apresentou 5 nsSNP em genes de virulência conhecidos em comum com outros isolados 

virulentos de M. bovis, e surpreendentemente um desses SNPs foi apresentado no sítio 

ativo da proteína PknG. 

A infecção de camundongos com os isolados permitiu determinar as 

propriedades gerais dos bacilos filogeneticamente próximas. Uma dessas propriedades é 

o crescimento em certos órgãos-alvo, como os pulmões, o baço e o fígado (GARDY et 

al., 2011). Cepas de M. bovis com diferentes virulências podem apresentar crescimento 

bacilar semelhante nos primeiros meses de infecção no modelo murino (AGUILAR 

LEÓN et al., 2009) e, aparentemente, M. bovis possui maior capacidade de crescimento 

bacteriano nos camundongos que o Mtb (MEDINA et al., 2006). Dessa forma, a maior 

carga bacilar observada em animais infectados com ambos os isolados de M. bovis em 

relação ao Mtb não pode estar associada a uma maior patogenicidade dos isolados, mas 

a uma melhor adaptação da espécie para crescer e sobreviver em animais. Apesar da 

carga bacilar semelhante observada na infecção pelos dois isolados de M. bovis, a 

mortalidade dos camundongos infectados com o isolado MAt foi significativamente 

maior (DUNN; NORTH, 1995; MEIKLE et al., 2011). 
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Por todas as indicações, o tempo de vida dos animais infectados está 

correlacionado com alterações no tecido pulmonar, como aumento do número e área das 

estruturas semelhantes a granuloma (AMARAL et al., 2014). A histologia dos pulmões 

de animais infectados com MAt mostrou granulomas, alguns com necrose central, bem 

estruturados, com área extensa contendo infiltrado inflamatório, o que não ocorreu nos 

pulmões de camundongos dos demais grupos. A capacidade de aumentar a migração 

celular para o pulmão não parece depender da carga bacteriana, mas sim da virulência 

da cepa de M. bovis (DONG et al., 2017). Assim, a diferença observada na migração 

das células imunes para o interior dos alvéolos, que por sua vez poderia ser a causa da 

pneumonia difusa em mais de 70% do tecido pulmonar, pode ser devido às 

características da cepa MAt, e não à carga bacilar. A grande porcentagem de áreas 

danificadas nos pulmões do grupo MAt pode induzir uma deficiência respiratória severa 

que poderia ser responsável pela maior mortalidade observada nesses animais. 

Em trabalho anterior, Gil et al., por meio de modelo de geração de necrose 

intragranulomatosa durante a infecção com Mtb em camundongos, mostraram a 

ocorrência de dois perfis de indução de necrose: o primeiro caracterizado pelo aumento 

de carga bacteriana nos pulmões e baixa ativação da resposta imune pró-inflamatória, e 

o segundo marcado pelo aumento da ativação da resposta imune (GIL et al., 2006). 

Visto que, a infecção pelo isolado silvestre MAt induziu necrose no pulmão, mas a 

carga bacilar desse isolado foi semelhante ao do MBv, as áreas de necrose nos pulmões 

dos camundongos infectados com MAt podem estar associadas ao aumento do 

recrutamento de células inflamatórias e morte celular. 

Embora as populações de DCs e macrófagos pequenos que se infiltraram em 

resposta às cepas de infecção Mtb e MAt não tenham sido significativamente diferentes 

durante o curso da infecção, os macrófagos alveolares e neutrófilos mostraram cinética 

diferente. O trabalho anterior de Andrade et al. mostrou que os isolados que apresentam 

maior virulência/patogenicidade induzem maior morte celular de macrófagos 

(ANDRADE et al., 2012). Este fato explicaria a redução observada dos macrófagos 

alveolares nos pulmões infectados com o isolado MAt. Na tentativa de retornar à 

homeostase, os animais deste grupo aumentam o recrutamento de monócitos circulantes 

e neutrófilos para o local. A morte desses macrófagos alveolares também induz ativação 

e apresentação pelas DCs. Trabalhos anteriores também mostraram que lesões 

necróticas pulmonares por micobactérias estão associadas à neutrofilia (ALMEIDA et 

al., 2017) e, como visto em nosso estudo, o surgimento de lesões necróticas coincide 
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com o maior influxo de neutrófilos para os pulmões pela análise de citometria de fluxo. 

Os neutrófilos engolfam bacilos, produzem espécies reativas de oxigênio (ROS) e 

excretam armadilhas extracelulares de neutrófilos (NETs) (BRAIAN; HOGEA; 

STENDAHL, 2013). Macrófagos capturam detritos e neutrófilos e se infectam 

(DALLENGA et al., 2017). Os restos celulares são inflamatórios e, apesar de os 

macrófagos estarem aumentados nos pulmões dos animais infectados com MAt, podem 

não ser suficientes para promover a depuração total do tecido pulmonar. Não utilizamos 

coloração específica para M. bovis, mas acreditamos que os níveis aumentados de 

neutrófilos estavam associados às lesões pulmonares e não à carga bacteriana, uma vez 

que ambos os grupos de infecção apresentaram UFC semelhantes. 

A infecção pelas três micobactérias resultou na redução do número de 

macrófagos alveolares no pulmão (F4/80+CD11b-CD11chigh), juntamente com o 

aumento do número de células dendríticas (F4/80+CD11bhighCD11chigh) e dos pequenos 

macrófagos (F4/80+CD11bmidCD11cmid). Essa cinética das células mieloides do pulmão 

durante a infecção por pelas micobactérias vista foi mostrada no trabalho de Gonzalez-

Juarrero et al., (2003). Uma vez que camundongos vacinados com M. bovis BCG e 

infectados com Mtb possuem uma maior população de macrófagos alveolares e menor 

número de células dendríticas no pulmão (ORDWAY et al., 2006). Houve redução dos 

macrófagos alveolares e pequenos macrófagos ocorreu de maneira antecipada ao 

decimo quinto dia de infecção por MAt o que pode estar relacionado com a gravidade 

da doença e das lesões no pulmão.  

A redução desses macrófagos pode ocorrer devido à capacidade dessas cepas 

induzirem a morte desses macrófagos por necrose, conduzindo a liberação de diversos 

DAMPs e levando à liberação de micobactérias. Esses componentes quando liberados 

aumentam o recrutamento de leucócitos fagocíticos, incluindo os neutrófilos, que 

inicialmente podem promover o controle dos bacilos através dos mecanismos 

microbicidas, mas agravam a patologia por danos secundários ao tecido pulmonar, 

contribuindo assim para a necrose do tecido (AMARAL et al., 2014; BOMFIM et al., 

2017). Desse modo a redução dos macrófagos alveolares no pulmão dos camundongos 

infectados par MAt aos 15 dias pode ser devido à produção de ROS visto aos 5 dias de 

infecção, o que estaria conduzindo o recrutamento de granulócitos, particularmente 

neutrófilos. No 15º dia de infecção, a produção de ROS nos pulmões dos camundongos 

infectados com MAt ocorre principalmente por neutrófilos enquanto que nos 

camundongos infectados por Mtb por macrófagos alveolares. O grande número de 
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neutrófilos no pulmão dos camundongos infectados com MAt, juntamente com o 

aumento da migração de pequenos macrófagos culmina com as áreas de necrose devido 

às altas concentração de ROS.  

As células NKT exercem um papel protetor nas respostas imunes inatas contra 

micobactérias, reconhecem os macrófagos infectados pelo Mtb e produzem interferon-

gama na tentativa de controlar a carga bacilar (SADA-OVALLE et al., 2008). As 

células NKT, como mostrado no trabalho de Chiba et al., tornam-se ativas, proliferam e 

exercem sua função efetora antes da chegada das células T durante a infecção murina 

(CHIBA et al., 2008). Assim, as células NKT presentes nos pulmões de animais 

infectados com MAt poderiam estar participando da manutenção de um microambiente 

pró-inflamatório e ativando os macrófagos e neutrófilos no pulmão, auxiliando no 

agravamento do dano nesse tecido, como visto no histopatológico. Nós sugerimos 

anteriormente que as células NK não têm um papel no controle direto do crescimento de 

micobactérias (JUNQUEIRA-KIPNIS et al., 2003), no entanto, o contato entre as 

células NK e DCs durante a infecção por M. bovis aumenta a produção de IFN-γ, TNF-

α, CCL2, CCL4 e CXCL8 (SIDDIQUI; HOPE, 2013). A liberação de IL-8 e CCL2 

induz maior frequência de neutrófilos e monócitos circulantes (ANDERSSON et al., 

2012). Apesar de não ter medido os níveis de CXCL8, a frequência das células NK 

coincide com o aumento dos neutrófilos para os pulmões durante a infecção MAt. 

Linfócitos T CD4+ e CD8+ participam da imunidade à tuberculose pela 

modulação das células do sistema imune e pela indução da morte das células infectadas. 

Os membros da infecção por MTBC induzem migração aumentada de linfócitos T CD4+ 

e CD8+. A migração desses grupos celulares ocorreu em todos os grupos infectados, 

mostrando que, apesar da MAt isolada ter induzido aumento da mortalidade, não houve 

modulação negativa na migração de linfócitos. Cepas de M. bovis mais virulentas 

induzem níveis mais elevados de citocinas pró-inflamatórias, como IFN, IL-17 e IL-22, 

em modelos de camundongos, em comparação com cepas menos virulentas (CHENG et 

al., 2019). Assim, a indução de citocinas pró-inflamatórias pode ser um mecanismo de 

virulência. Embora não tenhamos quantificado as citocinas no sangue dos 

camundongos, observamos um aumento nos principais grupos celulares responsáveis 

pela produção e secreção dessas citocinas, como o T auxiliar e os linfócitos T 

citotóxicos. O IFN-γ produzido pelos linfócitos Th1 IFN-γ+ e Tc IFN-γ+ observado 

neste estudo poderia servir como um mecanismo para combater a infecção, criando um 

microambiente pró-inflamatório, que aumenta o recrutamento de neutrófilos. A 
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produção aumentada de IL-17 pelas células T CD4+ contribui ainda mais para o 

recrutamento de neutrófilos (LI et al., 2018). No entanto, o excesso de neutrófilos no 

ambiente inflamatório pode criar um feedback negativo sobre as células Th17, 

reduzindo a formação deste subtipo de linfócitos (CRUZ et al., 2006). No entanto, 

nossos dados não permitem uma correlação direta entre os níveis de neutrófilos e Th17 

no pulmão, uma vez que a infecção por MAt induziu apenas um aumento moderado na 

migração de células Th17, talvez não o suficiente para realizar as funções nos 

neutrófilos. 

Alterações metabólicas estão sendo cada vez mais relacionadas a doenças 

infecciosas. Em vista da tuberculose, a metabolômica já foi utilizada em isolados 

cultivados para diferenciação de outras espécies de Mycobacterium e estudos sobre a 

biologia e virulência da tuberculose (LAYRE et al., 2011; DANG et al., 2013; 

JOHANSEN et al., 2018). Um estudo anterior, mostrou que a infecção por Mtb induz 

níveis mais elevados de 4α-formil-4β-metil-5a-colesta-8-en-3β-ol plasmático o que 

sugere haver uma maior síntese de colesterol II durante a infecção por Mtb (LAU et al., 

2015). Já foi demostrado que o colesterol atua durante a tuberculose na maturação do 

fagossomo (VILHARDT; VAN DEURS, 2004). Desse modo, o aumento na 

porcentagem do colesterol nos animais infectados com MAt 21 dias p.i. pode ser uma 

resposta do hospedeiro na tentativa de aumentar a capacidade fagocitária dos fagócitos 

em resposta à redução do número de macrófagos alveolares. Contudo, já foi mostrado 

que o Mtb utiliza o colesterol assim como outras moléculas lipídicas do hospedeiro para 

evadir da resposta imune pela troca de seus lipídeos de membrana pelo do hospedeiro 

(HUYNH; GERSHENZON; GRINSTEIN, 2008; KIRAN et al., 2016), indicando que o 

isolado pode ser favorecido por esse aumento do colesterol e favorecer a sua 

sobrevivência. 

Trabalhos anteriores mostram que camundongos infectados com micobactérias 

por via intranasal podem apresentar diferenças na resposta do hospedeiro 

(JUFFERMANS et al., 2000; LOGAN et al., 2008). Logan et al., (2008) utilizando 

modelo murino infectado com M. bovis mostrou no tecido pulmonar uma distinta 

patologia induzida pelas duas vias de desafio. A infecção intranasal resultou em padrões 

de lesão associados às vias aéreas ligados aos bronquíolos e alvéolos no pulmão, com 

grande número de bacilos evidente. A infecção intravenosa levou a áreas difusas de 

tecido granulomatoso com pouco ou nenhum bacilos visíveis. Os camundongos 

infectados pela cepa Mtb e por ambos isolados de M. bovis pela via intranasal 
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demostraram quadros parecidos a esse trabalho, onde a maioria dos infiltrados 

inflamatórios presentes no pulmão eram peribronquiolares enquanto a via intravenosa 

os infiltrados inflamatórios mostraram-se difusos em todo o pulmão, sendo coerente 

com o local de acesso do bacilo ao órgão. Interessantemente, os camundongos 

infectados por MAt apesar de apresentarem áreas extensas de pneumonia, assim como 

induzida pela via intravenosa, não possuíam necrose quando utilizado a via intranasal.  

Há duas hipóteses que poderiam explicar as diferenças observadas nas doenças 

geradas pela infecção pela via intranasal e intravenosa: a primeira é que provavelmente 

devido aos macrófagos alveolares serem mais permissivos ao crescimento de 

micobactérias do que os macrófagos derivados de monócitos, que seriam as células 

hospedeiras resultantes da infecção pelo sangue, permitindo maior multiplicação dos 

bacilos nos pulmões. Contudo, foi observado que a 105 bacilos na infecção por MTb e 

106 bacilos na infecção por ambos os isolados chegavam ao pulmão com cinco dias de 

infecção intravenosa, não explicando a diferença nas respostas geradas. A segunda 

hipótese propõe que a diferença observada entre o desafio respiratório e intravenoso, 

pode ser devido ao aumento da imunidade adquirida induzida pela deposição de maior 

número de bacilos no baço por administração intravenosa (MEDINA et al., 2006). 

Como visto em nosso estudo, os isolados MAt e MBv e a cepa Mtb possuíam a 

capacidade de infectar e crescer no baço e no fígado dos camundongos infectados via 

intravenosa. Esse resultado explicaria a maior frequência dos linfócitos NK1.1+ na 

infecção e, posteriormente, das células T CD4+ durante a infecção intravenosa assim 

como TCD4 produtoras de IFN-γ e IL-17. O estudo de Saxena et al., mostrou que o 

início da resposta de células NK1.1+ na infecção através da via aérea ocorre mais 

tardiamente que na via intravenosa, apenas a partir da 4ª semana em infecção por M. 

bovis (SAXENA et al., 2002). Além disso, o menor recrutamento de células produtoras 

de IL-8 e IFN-γ (exemplo NKT e NK), juntamente com o menor recrutamento de 

neutrófilos para o pulmão dos camundongos infectados pelo isolado MAt explicaria a 

ausência da necrose durante a infecção intranasal.  

Dentre os 105 isolados de M. bovis depositados no banco de dados do GenBank, 

o isolado MAt apresentou maior identidade com as cepas AF2122/97 e 1595, isolados 

de bovinos do Reino Unido e da Coreia, respectivamente (GARNIER et al., 2003; 

MALONE et al., 2016). Um estudo anterior utilizando macrófagos derivados de 

monócitos de bovinos infectados por AF2122/97 mostrou que durante a infecção um 

maior número dessas células são induzidas a sofrerem morte, com características de 
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necrose, além de maior ativação de inflamassoma e maior resposta do interferon tipo I 

(IFN-I) que a outra cepa testada (JENSEN et al., 2017). Desse modo, o isolado MAt 

aparenta possuir semelhanças ao isolado AF2122/97 ao induzir uma maior modulação 

do recrutamento de outras células e induz a morte celular, o que pode promover a 

disseminação do bacilo e dano tecidual observado. 

Variações genéticas entre isolados de micobactérias podem contribuir para 

respostas imunes distintas favorecendo a progressão da doença e a morte do hospedeiro 

(AGUILAR LEÓN et al., 2009; HUBER et al., 2014; DONG et al., 2017) A relação 

entre o genótipo de M. bovis e o grau de virulência pode ser determinada incialmente 

pelo espoligotipo do bacilo (GARBACCIO et al., 2014). Os isolados MAt e MBv, 

utilizados nesse estudo apresentaram espoligotipos distintos, SB0121 e SB1145 

respectivamente. O espoligotipo SB0121 é o espoligotipo considerado o mais prevalente 

na África, Europa e América (ZUMÁRRAGA et al., 2013; CARVALHO et al., 2016). 

Já o espoligotipo SB1145 possui menor frequência no mundo restringindo à Espanha e 

ao Brasil, sendo que nesse último já foi relatado anteriormente em São Paulo 

(RODRIGUEZ et al., 2004), Minas Gerais (PARREIRAS et al., 2012), Bahia (FILHO 

et al., 2014) e Mato Grosso do Sul (CAZOLA et al., 2015). Curiosamente no trabalho 

de Cazola et al., todos os isolados com o spoligotype SB1145 eram derivados de 

bovinos com lesões, enquanto que o spoligotype SB0121 estava associado com bovinos 

sem lesões visíveis, associando a baixa virulência dos isolados. Contudo, havia bovinos 

infectados com o isolado classificado como SB0121 que apresentavam lesões 

(CAZOLA et al., 2015). Isso mostra que os isolados SB0121 apresentam uma 

divergência na virulência, provavelmente devido a outras alterações no genoma desses 

isolados. Esses dados mostram que podem existir diferenças no genoma desses dois 

isolados que possam estar envolvidos com a diferença na resposta imune induzida.  

Mutações, como nsSNPs, acumuladas durante a evolução dos membros do 

MTBC podem ser responsáveis pelas adaptações desses bacilos em seus hospedeiros 

(LOPEZ et al., 2010). A troca entre espécies de hospedeiros domésticos ou silvestres 

também promove o acúmulo de SNPs (BIEK et al., 2012). Os SNPs podem afetar as 

vias metabólicas, como a formação da parede celular, causando alteração na resposta do 

hospedeiro à infecção por M. bovis (ABDALLAH et al., 2015). Aqui, WGS do isolado 

MAt revelou a presença de SNPs também presentes em linhagens virulentas de M. 

bovis, o que pode explicar a maior virulência e a diferença na modulação da resposta 

imune observada. Baseado no trabalho de Natalya et al., (2017) que mostrou que os 
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conjuntos nsSNPs foram associados com um aumento na virulência de micobactérias, 

foi realizado um alinhamento dos genes de virulência de micobactérias, e 13 nsSNPs 

foram encontrados em 12 genes. Apenas 2 nsSNPs foram compartilhados entre MAt e 

M. bovis não virulentos, estes SNPs podem indicar mutações que não alteraram 

nenhuma função ou reduções na adaptação do bacilo ao hospedeiro, reduzindo a 

virulência (KATZ et al., 2011).  

Descobrimos que 5 nsSNPs presentes em M. bovis com comprovada relação de 

virulência estavam presentes apenas no genoma MAt. Um desses genes, o gene pknG 

codifica uma proteína quinase responsável pela regulação metabólica, controlando o 

estado da fosforilação de GarA e desempenha um papel crucial na sobrevivência de 

micobactérias em hospedeiros macrófagos, bloqueando a degradação intracelular de 

micobactérias em lisossomas, favorecendo sua sobrevivência. durante a hipóxia 

(O’HARE et al., 2008; KHAN et al., 2017). A proteína PknG do gênero Mycobacterium 

possui quatro domínios bem caracterizados: domínio N-terminal não estruturado (1-

98aa), um domínio de rubredoxina (Rbx) (99-137aa), um núcleo catalítico de quinase 

(138-405aa) e um domínio de repetições tetratricopeptídeo (TPR) (406-750aa) 

(RECKEL; HANTSCHEL, 2015). Nosso trabalho mostrou uma mutação, alteração do 

aminoácido arginina para prolina, no núcleo catalítico dessa enzima (242aa) que altera a 

estrutura da proteína pela conversão de α-hélice em um loop, o que poderia causar uma 

redução da capacidade de esta enzima modular a resposta imunitária e 

consequentemente diminuir a virulência. Alternativamente, a mutação no sítio ativo da 

PknG poderia reduzir a atividade enzimática catalítica ou mesmo a expressão da 

enzima, o que poderia indicar uma ineficiência no controle da produção de estresse 

oxidativo de macrófagos e neutrófilos pela bactéria (CHEN et al., 2016). Após 

analisarmos a expressão de mRNA da PknG dos isolados internalizados por 

macrófagos, observamos que a expressão do gene não se altera 48 horas p.i. No entanto, 

o crescimento do isolado MAt sob condições ácidas, com radicais livres e com 

antibióticos, condições onde a PknG confere vantagens na sobrevivência, mostrou que o 

isolado MAt apresentou maior carga bacilar que os outros bacilos, indicando que a 

mutação na proteína pode ter afetado a função da proteína PknG ou pode ter afetado a 

meia vida da proteína. Assim como visto no trabalho anterior de Dreux et al., a presença 

de nsSNP em um gene que codifica uma proteína de adesão pode conduzir a um 

aumento da função da proteína, o que acarreta em uma doença mais grave por aumentar 

a resposta inflamatória a bactéria (DREUX et al., 2013). Esses resultados indicam que o 
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isolado selvagem possui maior capacidade de sobrevivência em condições adversas, 

como no interior de neutrófilos e macrófagos que criam um ambiente rico em ROS e pH 

ácido. 

Como visto nos camundongos infectados com MAt, a presença de necrose 

central, a redução de macrófagos alveolares, assim como o maior extravasamento de 

bactérias na cultura de macrófagos nos permite presumir que esse isolado possui 

capacidade de induzir mais morte celular. A morte celular necrótica é um fenômeno 

complexo que envolve vários mecanismos distintos, a ferropoptose é um mecanismo 

que recentemente foi associado com o aumento da gravidade da tuberculose em diversas 

espécies (CONRAD et al., 2018). A dependência do ferro para a indução da 

ferropoptose é altamente relevante para a infecção pelo Mtb, que em vários estudos tem 

sido influenciada pela disponibilidade deste metal bioativo (CRONJÉ et al., 2005). O 

trabalho de Amaral et al., demonstrou que a inibição da via da ferropoptose por meio de 

quelante de ferro induz a inibição da peroxidação lipídica, suprime a necrose no tecido 

pulmonar e conduz a um maior controle da infecção pelo Mtb (AMARAL et al., 2019). 

De fato, a adição do DFO na cultura de macrófagos infectados com o isolado MAt 

demostraram redução do extravasamento celular, indicando uma redução do número de 

macrófagos mortos durante a infecção. Desde modo, a ferropoptose aparenta ser um 

mecanismo apresentado pelo isolado MAt para modular a morte de macrófagos e além 

de proporcionar a disseminação e crescimento extracelular dos bacilos, induzir o 

aumento da produção de ROS pela reação de feton (LEMIRE; HARRISON; TURNER, 

2013) e promover a destruição tecidual após a morte por ferroapoptose.  

O conjunto desses resultados mostra que o isolado MAt após ser internalizado 

por fagócitos inibe a fusão fagolisossoma por meio da PknG promovendo o escape. A 

permanência do bacilo induz o aumento de ferro livre no citoplasma dessas células, o 

aumento do ferro atua intensificando a produção de ROS e consequentemente a morte 

por ferroapoptose. O rompimento o da membrana dos fagócitos infectados libera os 

radicais livre produzidos durante o processo de ferropoptose danificando o tecido 

pulmonar. Durante esse processo a PknG também atua na sobrevivência dos bacilos em 

um ambiente com concentrações elevadas de ROS. Devido à presença de fragmentos 

celulares no tecido, há modulação da migração de mais macrófagos e neutrófilos para a 

eferocitose, favorecendo a infecção de novas células. O processo ocasiona a formação 

de uma pneumonia difusa por todo o pulmão gerando uma insuficiência respiratória e 

consequente a morte do animal, que não seria ideal para o patógeno (Figura 36). 
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Figura 36. Resposta imune ao isolado MAt no pulmão de camundongo. Após a inalação de bacilos infectantes, macrófagos alveolares residentes que internalizaram 

os bacilos migram para o espaço aéreo profundo disseminando o isolado. Dentro dos macrófagos alveolares inibe a fusão fagolisossoma por meio da PknG. A 

permanência do bacilo induz o aumento de ferro livre no citoplasma dos macrófagos, atuando na produção de ROS por meio da reação de feton, e como consequência a 

morte dessa célula (1a). A lise celular libera os radicais livre danificando o tecido pulmonar, durante esse processo a PknG participa da sobrevivência dos bacilos em 

um ambiente com concentrações elevadas de ROS. A morte dos macrófagos induz a aumento do influxo de macrófagos, neutrófilos, NKs, Th e Tc para o pulmão. 

Essas células auxiliam na ativação de macrófagos e neutrófilos para eliminação do bacilo. A falha na eliminação do bacilo, assim como a morte por ferropoptose dos 

macrófagos alveolares conduz a uma organização das células imunes gerando granuloma com centro necrótico (1b). Alterações na resposta imune podem provocar a 

ruptura, e por consequência disseminação e transmissão do bacilo.  
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7. CONCLUSÕES 

Os isolados de M. bovis durante a infecção demostraram diferentes níveis de 

virulência independente da carga bacilar. A infecção por MAt induziu pneumonia difusa 

intensa com áreas de necrose. Esse maior dano foi associado com neutrofilia pulmonar e 

redução da população de macrófagos alveolares, independente da via de inoculação. 

Além disso, a infecção modulou a resposta sistêmica proporcionando hipoglicemia e 

redução do colesterol no sangue dos animais. O isolado MAt demonstrou maior 

resistência a condições de estresse associado a maior sobrevivência no interior de 

fagócitos por ter adquirido SNP no gene de virulência pknG. 
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