
OBJETIVO

Padronizar e avaliar o uso da genotipagem por PCR em
Tempo Real Real para identificar as principais
mutações envolvidas com a resistência de M.
tuberculosis à isoniazida (INH) - (katG 315 G/C e inhA -
15 C/T). A INH é um dos principais fármacos utilizados
no tratamento da TB.

INTRODUÇÃO

Concluiu-se que a genotipagem por PCR em Tempo Real é um bom
método para identificar as principais mutações envolvidas com a
resistência à INH, assim como pode ser uma alternativa ao
sequenciamento.

CONCLUSÃOA concordância entre os testes (PCR em Tempo Real
versus sequenciamento) foi, para o alvo katG, o índice
Kappa de 0,89. A sensibilidade e especificidade foram
97 e 91%, respectivamente. Para inhA, o índice de
Kappa foi de 0,91, a sensibilidade e especificidade
foram 94 e 97%, respectivamente. A análise da curva
ROC mostrou a área acima da curva (AUC) de 0,94 para
katG e 0,96 para inhA (para ambas as avaliações, a AUC
apresentou significânciaestatísticade p <0,001).

RESULTADOS
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Avaliação de Ensaios de PCR em Tempo Real para a Detecção de Mycobacterium tuberculosis Resistente à Isoniazida

METODOLOGIA
Para a realização da PCR em Tempo Real foram
analisadas 55 amostras de DNA extraído de cultura de
M. tuberculosis resistente à INH, previamente
caracterizadaspor sequenciamento.
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Entre as doenças infecciosas, a tuberculose (TB) é
considerada uma das mais prevalentes e com altas
taxas de mortalidade. O panorama é ainda mais
complicado pelo aumento das cepas de
Mycobacterium tuberculosis resistentes aos principais
fármacos utilizados no tratamento anti-TB. O
diagnóstico precoce e a identificação dos principais
genes de resistência são considerados os fatores mais
importantes para o controle da doença. As principais
drogas utilizadas no tratamento de primeira linha da
TB são a isoniazida (INH) e a rifampicina (RIF) e a
resistência a ambas as drogas configura caso de
tuberculose multidroga resistente (TB-MDR). Até
recentemente, a RIF era considerada um marcador de
TB-MDR, visto que frequentemente essa resistência
está associada com resistência à INH. No entanto,
existem estudos recorrentes que mostram o agenteM.
tuberculosis resistente à INH e sensível à RIF,
significandoum fator de risco para pobres desfechos.

Figura 1: Perfis de genotipagem para o alvo katG. (A) Controle positivo da cepa de M. tuberculosis H37Rv Wild Type
(WT). Neste ensaio, o fluoróforo FAM representa o genótipo mutado (MUT) e o fluoróforo VIC representa o
genótipo WT. (B) sample katG MUT. (C) O gráfico da discriminação de clusters.
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Figura 2: Perfis de genotipagem para o alvo inhA. (A) Controle positivo da cepa de M. tuberculosis H37Rv Wild Type
(WT). Neste ensaio, o fluoróforo FAM representa o genótipo WT e o fluoróforo VIC representa o genótipo mutado
(MUT). (B) amostra inhA MUT. (C) O gráfico de discriminação de clusters.
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